
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затв~рдженНJI договорів оренди землі, І 
ДОГОВОРІВ про внесення змін до договорів 

оренди земельних ділянок та договорів купівлі-продажу 
земельних ділянок 

Розглянувши подання земельного відділу від 19.11.2009 Н!! 2284 щодо 
затвердження договорів оренди землі та договорів про внесення змін до 
договорів оренди земельних ділянок, керуючись ст. 12 Земельного кодексу 
України, ч.І п.43 ст.26, п.3 пп.l6 ст.42 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні"», а також врахОВYJочи пропозиції постійної комісії з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити договори оренди землі, договори про внесення змін до 

договорів оренди земельних ділянок та договорів купівлі-продажу земельних 

ділянок: 
1.1. Договір Н!! 1 про внесення змін до договору оренди земельної 

діЛJIНКИ від 11.12.2007р. Н!!49 укладений між Броварською міською радою та 
громадянином Гончаром Віктором Васильовичем, зареєстрований у книзі 
·записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 05.11.2009р.; 

1.2.Договір оренди земельної діЛJIНКИ укладений між Броварською 
міською радою та громадянином Гончаром Віктором Васильовичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!!49 від 11.12.2007р.; 

1.3. Договір Н!! 1 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 31.05.2006р. Н!!040633800292 укладен~й Mi~ Броварською міськ~ю paдo~ 
та громадянкою Лісковець Людмило~ ВІКТОРІВНОЮ,. зареєстровании у ~НИЗІ 
записів державної реєстрації ДОГОВОРІВ оренди земЛІ виконавчого КОМІтету 

Броварської міської ради від 05.11.2~09~.; .. . 
l.4.Договір оренди земеЛЬНОІ Д1ЛЯН~ укладении МІЖ Б~оваР.СЬКОIО 

міСЬКОIО радою та гром~нкоЮ. ~ICK?~~ЦЬ Людмилою ~ІКТОРІВНОЮ, 
зареєстрований у Київській регlOНальНlИ фlЛlІ Державно~ п!дпри~~ства 
«Центру державного земельного кадастру при Державному KOMITen УкраІНИ по 
земельним ресурсам» за N!!0406ЗЗ800292 від З 1.05.2006р.; 
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· 1.5. Договір Н!!2 про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної дinяНЮJ 
ВІД ~5.12.2006p. H20406~3800424 укnадений між Броварською міською радою 
та фІЗИЧНОЮ о:оБОIО - ?Ідприємцем Бесарабом Володимиром Миколайовичем, 
зареєстровании ~ КНИЗІ записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого KO~ITeтy Броварської міської ради від 05.11.2009р.; 
· 1.6. ДОГОВІР Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянЮJ 

ВІД 26.1 0.2007р. Н!!42 укnадений між Броварською міською радою та фізичною 
rpOM~HKOIO Майбородою СвітлаНОIО Анатоліївною, зареєстрований У книзі 
заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 05.11.2009р.; 
· 1.7. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянЮJ 

ВІД 08.01.2008р. Н!!58 укладений між Броварською міською радою та фізичною 
особою - підприємцем Кушпіль Любов Михайлівною, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 04.11.2009р.; 

1.8. Договір Н!!3 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 18.10.2006р. Н2040633800382 укладений між Броварською міською радою 
та фізичною особою - підприємцем Гавриш Валентиною Михайлівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 04.11.2009р.; 

1.9. Договір Н!!2 про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної дinяНКИ 
від 01.11.2006р. Н2040633800395 укладений між Броварською міською радою 
та фізичною особою - підприємцем Литвиненко Аллою АнатоліїВНОIО, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 27.1 0.2009р.; 

1.10. Договір Н!!2 про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної 
ділянки від 16.10.2007р. Н!! 1698 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою - підприємцем Абрамовою Ларисою Пилипівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 27.1 0.2009р.; 

1.11. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 17.02.2006р. Н!!040633800057 укладений між Броварською міською 
радою та фізичною ос?БОЮ -. підприємце~ Кулико~. Валері~ Вікторовичем~ 
зареєстрований у КНИЗІ запИСІВ державНОІ реЄСтрац11 ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

виконавчого комітету Броварської міської ради від 26.1 0.2009р.; 
1.12. Договір Н!!2 про BHeCeННJI ~Mi~ до договору о~енди земельної 

ділянки від 26.10.2004р. Н!!725 укладении МІЖ Броварськоt.O МІСЬК~Ю радою та 
фізичною особою - підприємцем ~!ликом ~алеРІЄМ. ВІкторовичем~ 
зареєстрований у книзі запИСІВ ~е~жав~~1 реЄС"!'РаЦІІ ДOГOBOP~B оренди зеМЛІ 
виконавчого комітету БроваРСЬКОI МІСЬКОІ р~и ВІД 26.1 0.2009р., оо 

1.13. Договір Н!!2 про внесення ЗМІН до ~O~BOPY оренди зе~еЛЬНОІ 
ділянки від 24.06.2006р. Н2040633800225 укладении МІЖ Брова~ською МІСЬКОЮ 

Ф·зичною особою - підприємцем Канавцем АнаТОЛІЄМ СавОВ}lчем, 
радою та І .. .... . 

.. у книзі записів державНОІ реєстрацll ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 
зареєстровании ...... 21 1 О 2009 

MI·TI/ltМI БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД .. р.; 
виконавчого ко V6.J 



• I.I~. Договір Н!!2. про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної 
ДІЛЯНКИ Вlд.26.IО.2006р. Н!!О40633800391 укладений між БроваРСЬКОIО міСЬКОIО 
рВДОIО та фIЗИ:НОЮ осо?ою - П.ідприємцем Кулагою Петром Володимировичем, 
зареєстровании ~ КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого KOMI~eтy Броварської міської ради від 05.1 0.2009р.; 

. l.l~. ДОГОВІР Н!!1 про внесення змін до договору оренди земельної 
Д~НКИ ВІД 11.12.2008р. Н!! 1847 укладений між БроваРСЬКОIО міською радою та 
фІЗИ;НОIО о~оБОIО - ПІдприємцем Щербак Ніною Іnnівною, зареєстрований У 
КНИЗІ запИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 06.1 0.2009р.; 

1.16. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою - підприємцем Щербак Ніною 
Іллівною, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!! 1847 від 
11.12.2008р. ; 

1.17. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 23.10.2007р. Н!!41 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою - підприємцем Колаян Ганною Дмитрівною, зареєстрований 
У книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 07.1 0.2009р.; 

1.18. Договір Н!!2. про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 17.08.2005р. N!!0405З3800131 укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Камелія», 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 08.1 0.2009р.; 

1.19. Договір Н!!2. про внесення змін до договору оренди земельної 
діJIJПlКИ від 08.12.2004р. Н!!770 укладений між Броварською міською радою та 
громадянкою Кулєбою Раїсою Миколаївною, зареєстрований у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 16.10.2009р.; 

1.20. Договір Н!!2 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
дiJIJПlки від 21.11.2005р. Ng040533800207 укладений між Броварською міською 
радою та фізичною особою - підприємцем Орел Ларисою Михайлівною, 
зареєстрований у книзі записів ~е~жав~~ї peєc~aцiї ДOГOBOP~B оренди землі 
виконавчого комітету БроваРСЬКОI МІСЬКОI ради ВІД 02.1 0.2009р., 

1.21. Договір Н!!2. про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
дiJIJПlки від 21.07.2006р. H!!040633~00337 укладений між Броварською м~ською 
радою та фіЗИЧНОIО особою. - Пlдприє~~ем Орел ... Ларисою. МихайЛ1ВНОЮ~ 
зареєстрований у книзі запИСІВ ~е~жав~~1 peєc~aцll ДOГOBOP~B оренди зеМЛІ 
виконавчого комітету БроваРСЬКОI МІСЬКОI р~и ВІД 02.1 0.2009р., .. 

1.22. Договір Н!!2. про внесення ""ЗМl~ до договору о~енди земельно~ 

ділянки від 06.06.2007р. Н!!12 укладении МІЖ Бровар:ь~ою МІСЬКОЮ радою T~ 
фізичною особою - підприємцем Op~ Ларисо~ МИХВИnlВНОЮ, ~ареєстровании 
у книзі записів державної peЄCТP~11 ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого 

комітету Броварської міськоі ради ВІД 02.10.2009р.; 
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. 1.2~. Договір Н!!3 про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної 
ДІЛЯНКИ ВІД 03: 11.2005р. Н!!040533800 192 укnадений між БроваРСЬКОIО міською 
радОІО та фl~ИЧНОJО . ОСОБОJ~ - підприємцем Щербак Ніною ІлліВНОIО, 
зареєстровании ~ КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого КОМІ-Х:ету Броварської міської ради від 02.1 0.2009р.; 

. 1.24. ДОГОВІР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
МІСЬКОІО p~OIO ~a ry>омадянином Jlясковським Ігорем Петровичем, 
зареєстровании ~ КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого КОМІТету Броварської міської ради за Н!!1867 від 30.09.2009р.; 

1.25. Договір Н22 про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 14.09.200Sp. N2040S33800143 укnадений між Броварською міСЬКОIО 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Нивю>, зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 06.11.2009р.; 

1.26. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельноі 
ділянки від 17.10.2007р. Н!!1671 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою підприємцем Тороповою Тетяною Іванівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 09.11.2009р.; 

1.27. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
посвідченого Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
нотаріального округу 02.07.2007 року за р.Н!!1173 укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством «Теплоенергоспецбуд», 
зареєстрований у Броварському районному відділі Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру» Київської обласної філії центру ДЗК, 
про що У Державному реєстрі земель вчинено запис за Н!!040996300007 від 

06. 1 0.2009р; 
1.28. Договір про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної ділянки 

посвідченого Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
нотаріального округу 02.07.2007 року за р.Н!!1173 укладений між Броварською 
міською радою та приватним.. підпри~ст~~м «Теплоенер~оспецбуд», 
зареєстрований у Броварському раионному ВІДДІЛІ Державного ПІдприємства 
«Центр державного земельного кадастру» Київської обласної філії центру ДЗК, 
про що У Державному реєстрі земель вчинено запис за Н!!040996300008 від 

06. 1 0.2009р; 
1.29. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та фізичною .. особою-~ідпри~ем Фесико.~ Миколо~ 
Миколайовичем зареєстровании у КНИЗІ заПИСІВ державно І реєстрацll 

договорів орен~и землі виконавчого комітету Броварської міської ради за 
Н!!1868 від 11.11.2009р.; .. . ... . 

1.30. Договір оренди земеЛЬНОI ДІЛЯНКИ укладении M~ Бр~варс~кою 
міською радою та товарист~ом з обмеженою ВІ~ОВIДал.~Н1~ 
«Дарницьке ремонтно-будівельне управлІННЯ», зареєстровании у КиIВСЬЮИ 

. ... філії Державного підприємства «Центру державного земельного 
репоналЬНIИ . у .. 
кадастру при Державному комітеТІ КРaJНИ по земельним ресу},сам», про що у 
Державному реєстрі земель вчинено запис за Н!!040933800067 ВІД 27.03.2009р.; 



. 1.31. Договір оренди земельної ділянки укnадений між Броварською 
МІСЬКОІО раДОIО та ... товариством з обмеженою відповідальнісТlО «Дека _ 
I~BeCT», зареєстровании у Київській регіональній філії Державного 
Пlд~ри~ства .. «Центру державного земельного кадастру при Державному 
КОМІтеТІ УкраІНИ по земельним ресурсам» про що у Державному реєстрі земель 
вчинено запис за .r:r!!040996300002 від 17.09.2009р.; 

. 1.32. ДОГОВІР оренди земельної ділянки укnадений між БроваРСЬКОIО 
MI~~KOI~... P~OIO T~... п.р~~атним підприємством «Яната», зареєстрований у 
КиIВСЬКIИ реГlоналЬНIИ фlЛI1 Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним 
ресурсам» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за 
Н!!040996300006 від 01.1 0.2009р.; 

1.33. Договір оренди земельної ділянки укnадений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальніСТlо»Адепт -
Мед», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельним ресурсам» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за 
Н!!040996300011 від 16.10.2009р; 

1.34. Договір оренди земельної ділянки укnадений між Броварською 
міською радою та відділом капітального будівництва Броварської міської 
ради, зареєстрований у Броварському районному відділі (СВП) «Київський 
обласний реєстраційний Центр» Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за 
Н!!040996300014 від 29.l0.2009p; 

1.35. Договір оренди земельної ділянки укпадений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Уліс 
Сістемс», зареєстрований у Броварському районному відділі Київської 
обласної філії "Центр державного земельного кадастру" за Н!!0409963 0000 1 від 
07.09.2009р; 

1.36. Договір оренди земельної ділянки укпадений між Броварською 
міською радою та ГРОМВДJIнином Федончуком Павлом Павловичем, 
зареєстрований у Броварському районному відділі Київської обласної філії 
"Центр державного земельного кадастру", про що у Державному реєстрі земель 
вчинено запис від 14.l0.2009p за Н!!040996300010; 

1.37. Договір оренди земельної дinmки укnадений між Броварською 
міською радою та товариство~. з о~~ежен~ю від~~від~~~істю «Бвзис
Будмонтвж», зареєстрований У КиIВСЬКlИ реnоналЬНIИ фШІI Державного 
підприємства «Центру державного земельного кадастру при Державному 
комітеті Украіни по земельним ресурсам», про що у Державному реєстрі 
земель вчинено запис від 21.1 0.2009р за Н!!0409963 ООО 12; 

1.38. Договір оренди земельної діЛЯН~ укnвдений між Броварською 
міською радою та фізичною о~оБО~...-Пlд~иємце~ ... Ше!'f~~енко Іриною 
Миколаївною, зареєстрований у КИІВСЬКlИ реnонanьНIИ фlЛІІ Державного 
підприємства «Центру державного земельного кадастру при Державно~ 
комітеті Украіни по земельним ресурсам», про що у Державному реЄСтрІ 
земель вчинено запис від 29.l0.2009p за Н!!0409963 ООО 15; 



1.39. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радОIО т· . ... а ВІДКРИТИМ аКЦІонерним товариством 
«КиlвсортнаСІН.НЄОВОЧ», зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного П1д~риємства «Центру державного земельного кадастру при 
Держа~ному КОМІТеті України по земельним ресурсам», про що у Державному 
реЄСтрІ земель вч~нено запис від 03.11.2009р за.N'!!040996300016; 

. 1.40. ДОГОВІР оренди земельної ділянки укnадений між Броварською 
МІСЬКОІО paд~IO та товариством з обмеженою відповідальніСТIО «Атотех», 
зареєстровании у Броварському районному відділі Київської обласної філії 
"Центр державного земельного кадастру" за Н!!0409963 ООО 18 від 
09.11.2009року; 

. 1.41. Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
МІСЬКОЮ радою та товариством з обмежеНОIО відповідальністю «Текко

Київ», зареєстрований у Броварському районному відділі Київської обласної 
філії "Центр державного земельного кадастру" за Н!!040996300017 від 
05.ll.2009року; 

1.42. Договір оренди земельної ділянки укладений між БроварськОІО 
міською радою та приватним підприємством <<Яната», зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним 

ресурсам», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 01.1 0.2009Р 
за Н2040996300006; 

1.43. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Адепт
Мед»», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті Украіни по земельним ресурсам», про що у Державному реєстрі 
земель вчинено запис від 16.10.2009р за Н!!0409963 ООО 1 1; 

1.44. Договір купівлі-продажу земельноі ділянки 
несільськогосподарського призначення між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю «Пелікан», зареєстрований у 
відділі Держкомзему у місті Броварах Київської області, про що у книзі 
реєстрації земельних ділянок несільськогосподарського призначення договорів 
купівлі-продажу вчине~о запис за H~12? від 18.09.2009 року; .. 

1.45. ДОГОВІР КУП1ВЛІ-ПРОДажу земелЬНОI ділянки 
несільськогосподарського призначення між Броварською міською радою та 
громадянином Перу Гaм~ap~ Капуняй Ka~?IOC ~ьберто~ зареєстрований ~ 
відділі Держкомзему у МІСТІ Б~оварах КиІВСЬКОІ облаСТІ, про що у ~I 
реєстрації земельних ділянок неСІльськог?сподарського призначення ДОГОВОРІВ 

купівлі-продажу вчинено запис за H~12.6 ВІД 16.09.2009 року;.. . 
1.46. Договір КУПІВЛІ-ПР?Дажу земеЛЬ~ОI ДІЛЯнки 

несільськогосподарського призначення ~I)I( Броварською. МІСЬКОЮ р~ою та 
фізичною особою - підприємцем ЗІ~е.нко ГРИГОРІ~ ~РІиов~ем, 
зареєстрований у відділі Держкомзему у MI~TI Броварах ~IBCЬKOI облаСТІ, про 
що у книзі реєстрації земельних ДІЛЯнок неСІЛьськогосподарського 



призначенНJI договорів купіВЛі-продажу вчинено запис за Н!!124 від 09.09.2009 
року; 

1.47. Договір КУПlВЛІ-ПРОДажу земельної дїJIJlНКИ 
несільськогосподарського призначення між БроваРСЬКОIО міською радОIО та 
фізичною осоБОIО - підприємцем Мельник Іриною Борисівною, зареєстрований 
у книзі записів договорів купівлі-продажу та даруванWI земельних діnянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!!107 від 14.01.2009 року; 

1.48. Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення між Броварською міською радОIО та 
приватним підприємством «Феско», зареєстрований у відділі Держкомзему у 
місті Броварах Київської області, про що у книзі реєстрації договорів купівлі
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення вчинено 
запис за Н!! 116 від 18.08.2009 року; 

1.49. Договір КУПlвш-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю «Гyтra», зареєстрований у відділі 
Держкомзему у місті Броварах Київської області, про що у книзі реєстрації 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення договорів купівлі
продажу вчинено запис за Н!! 129 від 23.10.2009 року; 

1.50. Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю «Гyтra», зареєстрований у відділі 
Держкомзему у місті Броварах Київської області, про що у книзі реєстрації 
договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначенНJI вчинено запис за Н!!130 від 23.10.2009 року. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 26 листопада 2009 року 
Н!! 1116 - ~--tJr 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
постійноі комісії з питань 
розвитку та блаГОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу ---т~~~~: 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник IОРИДИЧНОГО відділу 

Начальник звraльиого відділу ~ 

"~ -.~ 

\ . 
І . 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

Н.І.Гнатюк 

С.В.Піддубняк 



ltl. liроааРl1 

ДОГОВІР 
ОРЕНДlIЗЕМEJJьноl ДІЛЯНКИ 

Броаnрс.ыcD IІllсыcD Pnдn .. _28_"_BCPCCIII_ .. 2009 р. "'ЬРЕНДОДАВЕЦЬ: БроварсыcD 
IIIICIoICn РМn, D ос061. DIІКОltylочоro.060В'Jl3К1I r.tiCIoKOro ronОВIІ - сскретаря міСloкоі радll Сnпожка lroря 
ВDСIIЛЬОDII'Іа, що AIC ІІа ?ідстаВI CТ •• ~2 ЗаКОI'У УкраіНIІ "Про місцсвс самовряцуваНIІЯ D Yкpaillr', 
розпорllдЖСllІ1JI liроаарськоі r.tICIoKoi paдllBIA 24.07.2008 року Н!128:1 OAllOro 60КУ, та 

• ОРЕНДАР: rpОlllnДЯlІlІ1І ЛЯСКОDСЬКlIП Irop Петров,,'І, M.&pOBapll, вул.ОлімпіПськв.9 кв.78, 
ЇДСlmlФікаЦIПllllП код 2049210859, ЯКІІП дIUIi -"ОРЕНДАР", з другое старо,,", YКnDJIII цсП ДоroDір про 
IІІС'І)'І1I1С: 

1. Предмет договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ BianODiJillO до ріШСНllЯ сссіі &роаарськоі міськоі paдll КllіаСloкоі 06пвсті 
від 30.07.2009 року .ІО1184-67-О5 lІадає, в ОРЕНДАР ПРIІПr.tає D строкове ПnВТIIС КОР"С1)'ВВIПIІ :lсмелlol'У 
дітlllКУ ПnОЩСЮ 0,0039"" мя 06cnyroBYBBIIIII з6іРІІо-роз6іРllОro ПlРIЖУ, ЯКlIП :llIaxoДlIТЬCJI по 
вул.Оліr.tпіПСloкіП в pBnOlli РО:lміЩСllllЯ буд.N!!9 В III.GpoDaplI. ЗriДlIО з пnвноr.1 зсr.ШСКОР"С1)'ваIlIlЯ, що є 
нсвїД'ОIllОЮ ЧВCТlIНОЮ ЦІооro Доroвору та ДOBiДКII Вllдаllоі відділом держкомзему у місті &роварах К1lіВСloкоі 
оБJIDСТЇ від 18.08.2009 року за Н!04-3115-3/831 та земмыl-кадастровоіi AOКYMellТDwi відділу держкомзсr.'У у 
"Іісті &ровврах КllіВСloкоі 06пасті WI земельнв ділянка рахусп.ся D землях транспорту в r.1С"АШХ &роваРСloкоі 
"Ііськоі paдll. 

КадnСТРОВIІП ІІОІІІСР 32 10600000:00:049:0523. 

2. Об'єкт ОрСПДl1 

2.1. В ореНдУ передається земельна дimlнка заranьною площею 0,0039ra. 
2.2. На зсмелloніЯ дinпці відсутні об'ЄJn'IІ HepyxoMoro маПна. 
2.3. HOpManlBHa rpошова ошнка земелlotlоі дinяНКIІ зriд!IО довіДКIІ відділу держкоr.l3еll'У у IІlісті &роварах 

КІІівськоі області від 18.08.2009 року за N!04-3I1S-3/830 становиn.: 
5922 (П'ять ТlIСЯ'І дев'ятеот двмцять двІ) rpllBHi ОО KoninOK. 
2.5. Зсr.IСШloна дinянкв. яка передасп.ся в оренду, но має тахнх недопіків, що ІІIDЖyтIo переШКОДlml її 

СфСJmIDНОt.'У Вllкориствнmо. _ • •• 
2.6. ПРllзміні (реорraнїзацll ) ОРЕНДАРЯ ДоroВIР OPOНДII не зберlraє ЧIIИНIСТІо • 

. 
3. Строк діі договору .... 

3.1. Доroвір yкnaдeHo на 2 (Jжвn) роки. терміНО"1 до 30.07.2011 раку. Піс:м звкіlsчеНl1І строку ДІ! A~roBOPY 
орСllДІІр має переважне право поноanенНІ noro на 1I0Blln строк. У цьому РIl3I орендар ПОВlІнен не ПIЗНIШС Hi~ 
3І 30 ICIUIСllДаРllІІХ ДІІ ів до закінченНІ строку діі цьоro ДоroвоРУ nllCIoMOBO ПОВІДОІІІІІТІІ opeIIДOдa8W1 про IІВllр 
ПРОДОВЖІІТИ Яоro діlО. 

ПOnО"АСеllllR цього Договору пра пороваЖllС права ОРСІІДВРЯ 110 3BeтOCOBYIOТloCН у разІ: 
_ BlncopllcтallHi земenьноі ділянки не за цілЬОВI ... t ПРIDначеllНJlr.tі 
- порушенНІ термінів спnаТlI орендноі ~aт.rli 
- ДОnYЩСIIНJI поriршенНІ стану земелЬНОI дtnRHKII. 

4. ОРСІІДІІВ ПJlDТD . 
. 1% 'ОДІІІІ) аlдсотоК від 1I0plllaТlIDIIOY rpошовоУ oulllКlI зсІIсІІыlтT 4.1. OpCIIДlla пnата CТllIІОВIIТІо \; 

A1nВIIК1I- 5 922,00 rpllBCIIIo І скпадає: 
_ 59,22 (П'ятдеarr ДСВ'ЯТЬ) rpllBeHIo 22 копlПКIIII. рік. • 

• і ТlI за ЗСAlCnIo .. і дїJUllКlI державноі або Kor.'YIIDJlIoHoi МВСНОСТІ 
• 4.2. 06ЧllспенНІ РОЗМІРУ ~peHДHO nna аЧСНl1Я та коефіuiєнтів іlшсксвuiі, Вll3начеНl1Х законодавством, 

3ДіІІстотсl з урахуll!'ННВМ іх ~шьо~оroу пр~н Ф рМВІ11 що ЗВПОВНІОІОТЬСІІ під час yкJIDдalIНI а60 зміllll У"ОВ 
3D 31'111срджеНІІМІІ Ка61Нетом МІніСТРІВ ІрВ"'11 а , 
доroвору оренд" ЧІІ продовжеННІ Поro діі. 

11111 щоаlIСЯ'ІIIО npOТllroll1 30 (ТРІІДЦЯТІІ) кancllДapllllx 
4.3.0pCIIД1I8 nnnта BIIOCIIТloCJl рlВllІІІІIІІ частка ЇТlIOro (noдaТКOBoro) .llспцп 6ез ypaSYBallllR пдв 

4111в, IlаСТУПНllХ З8 oeтallllllll ICDЛОllДnРlІllІІI ДІІСІ' зв ОРСllДодавця NeЗ3217815700005 УДК у КIІІвськіП 
IUnПIОII псрсраХУВВllІІН ІІа РОЗРnХУllКОВllП PDXYIIOK ач _ Ііроварськс ВДК. КОД кnаСllфlкацlТ 13050500 -
а6nас:ті М. КlІєва МФО 821018 код 23511923 одержув 
аРСII"а зеlml. ВХУІIОК opeНДIloi маТl1 офорr.ШRЄІ'ІоСЯ BiдnoBiAНIlr.1II 

4.4. Передача продукwі та НадавllЯ послуг в р 8_1.,. І . 
4.5. РОЗlllр ОРСІІДІІОУ ПЛDТlI перегnnдаЄТЬСА ~1~~O~BopOM. 
4.5.1. змінн умов roсподаРlоваНIIЯ, перед6аЧСІ Opcun'IOY МВТlI зміНIІ 1I0pMaТlIBHoi f1Jошовоі ouillKI" 

•• одатку та ставок -- , 
4.5.2. 3r.1II111 розr.llрів зеr.lелIoН~~ п.. в ·1 в.DllачеНIIХ законодавствоr.l. 

ПIJua'IЩeIIНJIllін. таnшЬів. зміНIІ КОСфlWЄНТІВ Індекс w , 



у ВІІПUК)' вшаlОВl1 Ореlшарn заllllllТlI opellДllY nла~ ІІа yaIO~IIX, BIIXlla'lelllll 11.4.5 Дor~1 
СТОрОНl1 p03P"DUO'l1t AoraDip opOIWI. Якщо, Е DWloBa віА АоБРОВШlоноra РОЗlрваlll1l дoraBOpy за ЗГОЗОIO CT~1 

цсП Aoralip РОЗРllвасп.с:1 У СУАОІОr.lУ ПОрIAh')'. 'J' 
4.5.3. І i11W11X DIIПIUllCllX, поре.аба'lСIIІІХ заКОllоаl; • 
4.5.4. У РDЗі IIOIIIOCOIIIII ОРСIІАІlоі MaТlI У СТРОКІІ, Вll3llа'lСІII ШІМ договором, сума заборго~ 

DDаЖDtТIoСI подаТКОDI"1 борraаl і СТІІI')'ЄТIoСІ З Illpaxy~III.III'" пені, що ІІарІ'':' 11.Усп.с:~ ІІа ~YMY пода~ового 6rr,{ 
(3 ypaxYDalllllM W1pафllllХ callKцin за іх IIIIBIIOCТI) ІЗ РОЗРD,'УІІІСУ 120 ВІДСОТКІВ PI'ItIIIX оБЛІКОВОї ~ 
lІацlоlllllы�оra бllllСУ Yкpaillll, AilOlloi ІІІ АСIIIо ІllНllКllеНllІ такого пода~КОІОГО боргу або ІІа nellIo Аоro 'І-,. 
IIICТlIIIII) ПОГDWСІІІIJI, 3111СЖІІ0 оіА тora, ІКВ з ВCnI,11ІІ11 таКIІХ стаlОК С БШIоШОIО, за КОЖІІІІП калСllлаРllhn ~ 
npOCТPOllClll1JI У nora сматі.. ! 

4.5.5. ОРСIUlllа мата спраlllRЕТІоСR також І У ВIІПDдках, RКЩО ОРЕНДАР з поваЖllІІХ npll'lIl11 Th\l'liCt; 
ІІС DIIKOPIICТOIYC ЗСr.lCnIoIIУ АіnllllСУ за ШІМ Доraвором. І 

І 
5. У"ІОВІІ ВIIКОРIІСТПIllIИ зе"Iслы�оіi діЛИ"I('1 І 

5.1. Зса,спlollа АШІІІка ПСрСДВEТloCR D ОРСІІД)' дna обспуraвуваНll1 збірно-розбірного гаража; 
5.2. ЦШIoDВС ПРI13llаЧСIIIIІ зсаlCnlollоі ДШRІІКІІ- зсмnl 1ранспор1)'. 
5.3. ОРЕНДАР ІІС мас права без офОРМnСllllR У BcтalloвnelloMY заКОIlОдавством ПОРRД",), 1\1iНlOlrl 

цinloDIe ПРI13l1ачеНIIІ ЗСМCnIoIlОТ дІпIIlКII. 
5.4. Псредача У заставу та ВllеССНl1І до CТD'JYI1IOгo ФОllдУ права ореНДІІ земcnloНОЇ діnRШ\ІІ заБОРОlllma. 

6. У"ІОВП і СТРО'(І' передачі зе&Iслы�оіi діЛИIIКІ' В opellдy 

6.1. Передача земcnы�отT ,ШRНКІІ І ореtшy здіПСНЮЕТЬСJI без розробnеllИl проекту jj" віДВСДСНIІН. 
6.2. Інші УМОВІІ передачі земcnloНОЇ ДWHKII в орснду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР nPIIR\Q[1 

ОрСl1Д)' ЗО"'Cnlotay AinІНку вinloІІу lід БУДІо-JlКІDC маАНОВIІХ прав і претензіЛ 1рстіх осіб, про НКІІХ В \lO\la'1 

YMIIДDHIIJI ДОI'DВОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР не могnн знаТlI. І 
6.3. Передача зCftICnIoНОЇ дinІНКl1 opeНдDplO здїRСНIОЄfIoCJI піспJl державної реєстрації ЦЬОГО Договору 
за акта", ПРllnМаllИl- передачі. ! 

6.4. ПередаЧ8 зсаlcn .. ноі дlлЯlllСl1 OPCIIД8PIO здIПеIIIОЄГ .. СЯ 118 протязі 5 (п'ять) ДІІ ів ]8 ... 1И: 
ПРIIПаlаНllя-псредачl. 

OPCl1д8P зоБОВ'Я38IШП в п'ВТllдСllllllП тepallll пlеля держаВllОТ РСЄСТР8Ції ц"ого Договору П/аІІ 
6УДЬ-ЯКlIХ додаТIСОВllХ угод, ДоговорІв про ВНСССІІІІЯ Зftllll тв ДОПОВІІС"" до ДОГОВОРУ тошо НІІ/ІІТІ 
вlдповlдllУ IСОпllО ОрI'DIIУ ДсржаВllОТ ПОД8ТКОВОЇ cny.к611 38 ftllсцсаl 311аХОДЖСНlln 3САIСЛ"llоі дIлЯIIКII. 

7. У"ІОВD повервеllllИ зе"lсльвоі дїливКІІ ... 
• 7.1. Пі~ ПРlmlп.еНIІІ діі ДO~BOPY ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВlземenьну дinІНку у С11Іиі.' 
ПрШОМУ ПОРІВІІІНО з ТІ"І, У JlКОМУ 81Н ОДСРжав її В ореtшy. 

• • ОРЕНДОДАВЕЦЬ У РDЗі погіршеНІІІ КOPIICIIIIX вnастивостеА орендованої земcnloНОЇ дinJlНКll, по. 'І]-
13 З"IIНОIO її стану, ftlac прно на ВЇАШКОдylВНIІІ збllТКів У розмірі, ІIІЗllаченому сторонамІІ. Якщо сторонами в: 
AOCНnryтo ЗI'DДlI пр~ розмір відшКОдylаНlllз5итків, спір розв'JlЗУЕТЬСJI У СУДОВОМУ ПОРJlДКУ. 

• 7.2. ЗдlRснеНI opeНдDpeM без згоди opellДoдaвцн Вll1раТIІ на поnіпшеl'ИІ орендованої земenьноі дiJlJНdo 
ІКІ IІСМDЖIIІ180 ~IдOкpeftflml без заподіяlllll ШКОДІІ ціА діJlJlllці, не піДnJlГD8ОТЬ відшкодуввнню. 

7.3. ПOnlпwеНIIІ. стану зсмenloНОї. дlmtl'KII, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПІІСЬМОВОІО згодOlO І 
ОРЕНДОДАВЦЕМ ЗСМnI, не пiд.nІІ'ІІОТЬ ВIдШКОдylВIIIПО. УМОВІ" обенПI і С1рОКIІ ВЇАШКОДУВВІІІIR opetUIJPII 
Вll1рат 3В проведеІІі 11111'1 пonіПШСНІІІ .стаІІу земenloНОЇ дmJlНКИ ВII3I.ачDlOТЬен окремою YГOДOIO сторін. 

б ,7.4. OPCНдDP мас права на ВІдШкодуваНІІІ збllТКів, заподіJlНl1Х унаспідок HeВlIKOHBIlllJI орсндодаlllCll 
30 ОВ оань , перед5ачеНІDC ЦlI .. ДOI'DBOP0ftl. 

З61П1CDАIІІ ВВ8Ж8нm.cn: 
7.5. ФаmlЧllі втpaТlI IКlIХ ОРЕНДАР ЗІЗН ' ..... 

догово ОРЕНДОДАВЦ' a~ У зв оку з He~IIKOHaIIHIM або IlеlllllеЖНllftf ВШСОllвнИl"I-
ру ЕМ а також ВII1рВТII, ЯКІ ОРЕНДАР 3ДIПСНIIВ або ПОВlІнен здіRСНllТl1 ДnJl BinII08llcJIIII 

свого nopywellOГO права; 

умов ;~B~;;~ДlI, Jlкі ОРЕНДАР Mir 511 реanы�оo 01pllftlaTII в РDЗI належного BllKOHallHJI ОРЕНДОДАвцеl 

7.7. Роз .. ір фаmlЧllІlХ ВII1рВТ opellД8pJl ВI13наЧВЄТJ.СI ІІа підставі ДOКYMeнтanЬHo підтверджоНlIХ ДІНІ" 

8. 061\ІсжеllllИ (о6тшкеllllИ) щодо BDKOPIICТBIIIIR 
зе"Iслы�оіi ділDlIКІІ 

8.1. На орендовану земenы�y дїnвH 
ку Ilе встановлена 05ftlежеНІІІ, обтвжеННI та іllші првва 1рстіх осібі 



,.-
9.lllші права та 060B'R31CII сторіІІ 

орвнДОДАВЕЦЬ raрllП)'є, що ЗСАICn'"1 ділlllка .: По • • 
:sa6oРОIIОЮ (арештом), ,aCТВIOIO ІІС псрсбуває і Bill АІІЄ за" У • ro вnaclloCТI, l'IКОIІ.у il.WOAry 110 віДlIУЖСlfIIo під 
...... п. IllШі правв. 81131111.Olli Ц.ІІІІ ДОГОВDpOА'. ОШІІ повноважс'fНІ псре.ІШвml ШО ділlшеу ВОРСІІДУ, 

9.1.Права ОРОIf40давця: .• ; 
9.М. nepclipm. цiп~IC lllкорш:таllllR ЗСlllсл .. rrоі ділlНКIf; . 
9.1.2. достроково рОЗlрВВТlI цсП Доrовір У Brrnaдквx, ПСРсдБВЧСllrrх ЧІІІІІІІІМ 3BKO',OДlBCТDOIII та ЦlIIІI 

ДDfOВОjЮllІі 
9,1.3. 'Mi111m. розмір OPOlfJUlOЇ МІТlI У ВIlПадщ n б 

a/III01:lOPOННЬOIISY порядку без зroДIІ ОРЕНДАРЯ; срса ВЧСItrIХ ЧllrrН111ІІ 3BКOII0.aBBCТDOIII, в ТОIllУ Чllcnі І 

9.1.4. IllAIIraТlI Bi~ ОРЕНДАРЯ СВОЄЧІСІІОro IrrCCClll1I 0PCIUlIIOi MaТlI. 
9 1.5. BlwaraТlI ВІД ОРЕНДАРЯ віДW"ОllVваlf ' • d м. -, ІІІ суАШ ОРСll,Qllоі MaТlI 3 'Іасу ПРIlПIIJl1ТЯ ріШСllllІ сссіі 

&роварс .. коі 11 С'КОІ раДIІ ДО ПIДПllсаlll1R QLOro Доrовору; 
9.2,Обов'ЯЗЮI ОРІШДОДDВЦЯ: 
9.2,1. пеРСДВВІТlI'СМCJI .. IІУ дШЯll1еу ПО акту. 
9.3. Права ореlІАарп: 
9.3.1. 01ІJIIМІТlІ по ІКТУ 3CIII~Ь"?, ДЇЛІІІКУ У KopIICТYBaIIHI; 
9.3.2. ПОНО~ВІТlI. доroВIР ПIСЛІ ЗІкіllЧСННІ строку Поro діі в разі віДСУТІІОсті nPСТСllЗіП, ЩОДО 

_в'ОВНIо ІІІ ПРOТJl3I терМІНУ ОРСНДIl. 

9,4. ОБОВ'ЯЗЮI ОРІШДDРП: 
9,4.1. HaдaвBТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnllвість з.аіПСlІІоваТlI KOll11Jon" за BIIKOPIICТDIIIIIM ці.:Т зеМCnlo1l0Ї 

_НІІІ; 
9.4.2.DIllCOP'I&!fOBYBITII зе"Iмы�уy .аілЯIІКУ 3В цілЬОВllМ npI131ID'leIIlIR"'; 
9.4.3. своєчасно СПnlчyuaТ11 орсн.аIlУ мату; 
9.4.3. не доnyсхаТlI хімічноГо 'ІН БУДЬ-Ікоrо iHworo 3Dбру.аНСНIIJI 3СllІЛI; 
9.4.4. nlдтpllМYВBТlI 11 В належНОМУ caHiтaprrOMY стані; 
9.4.5. niCJUI закінчсння терміну дії ДоroвоРУ ОрСНДl1 ПОВСр11УП1 3СМCnЬНУ .аЇЛІНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

иaneDОМУ стані ПО ВJn')'; 
9.4.6. в n'mrдeHIIИ" термін піСЛІ державноі реєстраціТ w.oro доroвоРУ тalабо БУ,QL-ІКIIХ ДО.ІШТКОВ'ІХ 

yrpд. ДОl'Oворів про внессння змін та ДОПОlllенlо до ДОl'Oвору ТОЩО IlaдllПI відповідну копію ОРПІНУ державlfОЇ 
nOAl11ШвоТ службн ,а "lісцем знаходжонНІ зсt.ICnЬНОТ .аinRНКlI. 

10. Ризик ВИПlІДковоrо 3ВОЩСВВR або ПОDIКоджеllВВ 
об'єкта оревдп 110 йоrо 1Іастови 

10.1. РІI3I1К BllDJlДXOBOro ,нищсння або поwкоджсННR об'иra 0PCНДII ЧІІ "оro чаCnlНl1 НССС ОРЕНДАР • ... 
11. Зміви умов AoroBopy і ИРИПИllеШl1І iioro діі 

Н.l. Зміна умов ДoroBOPY з,аіПСНЮIOТЬСІ У ПIІСЬМОві" формі ,а взаDIНОЮ зroДОЮ сторіІІ. 
У разі HeдocнrнeHНI ,roди щодо ,міНl1 yt.IOB дoroBOPY спір РО3В'RЗytOТЬCR У судовому пороку. 

11.2. дп договору ПР"ПJШПIОТ.,СЯ у ра,l: 
11.2.1. закінчонНІ строку, на ІКИП noro було уклueно; 
11.2.2. nPJrдбaНJUI ОРЕНДАРЕМ зсмcnьноі дinRНКlI У власніСТЬі. •••• 
11.2.3. nPllМYCOBOro відчужеННIІ 'ОАПШЬНОТ дimrиКlI 3 IIIOТJIBiB СУСПШloноТ JlсоБХIДНОС11 ВІДПОВІДІІО А!!. 

П.147 зы�л.,пого кодексу УкраУПJli 
11.2.4. Доroвір npиmllUlЄТЬCJI також В іНШ11Х ВlfПадхах, псрсдбаЧСНl1Х ,aкoHolIl. 
11.3. дп договору ПРI.ПJIIIЯJОТЬея ШnЯХО"1 noro розlрва'IІІЯ за: 
11.3,1. взаємною зroДОIО cmpillj 
11.3.2. plWC111UlМ суду відповідно до '1HHlloro ,aКOlloдaaCТВI YКJ!DiIIII. iдn • J41 J44 
1 1 3 3 9 4.2 дalloro доroвору за plweHIUIМ суду, 8 081Д110 до ст. , 3eu • • • неВІIКОНDНJDI орондврем п.. • 

ет.ного кодексу УкраіНIIj П8Дах. передбаЧСlll1Х ,аКОНОІІI та 
11.3.4. ініціВТИDОJО однієі і, СторіІІ В OДlloCТOPOllHItOlllY порядку У ВІІ 

IIIQr ДoГOBOPOr.1 
1 ' І І lаТllаОIО ОРСlfДОдавцп в OДIIO&:ТOPOllllbO"1)' порядку 

.qoпy 1.4. РозlРВDlІІlЯ дОГОВОРУ ope'fДl' 'СІтІ ЗІ 11 Ц 4 підпунктів 6.4 та 9.4 .ІШІIОro доroвоРУ. Доroвір 
___ ~~ca у роl HCBllKOHaRl1R OpeНдaper., Dlll\lOr nYНК1Унту' Ilаб~ Ч'IНIIОсті відповїдноro ріШСНl1JI суду, 
---IR.~ ро,ірваннм за іlfїціаТlШОIО Opelf40ДDDWI , 1I101llC , 
IIpblhrRтo 

1 1'0 па BllMOry ОрсндоДІШЦR. ІІа ІІІШУ 10РII,QUЧ.IУ 860 фы�11llуy особу, а також 
pta 1.5, Перехід ПР8ва влаС'lостl ІІа 1\10"110 ОРСlfД8РП R озі В811110 доroВОру. 

PJ'llIIbaqln IОРJIДI.Чllоr oc0611-0рСIUUlрп є підстаВОЮ дп Р Р 
• ....rL сторіп 38 вевпкооаllllll або 

12 вїдпо8Iдплы�l ..... 
• веН8J1СЖ1IС 801СОП8111111 договору 

старОlll1 Hecyrь BIДnOBiдanlolliCТЬ відПОllдно до 
3troпy 12,1. За невикоианНІ або ненanеХСІlе ВІІконаНИІ доroВОРУ 

'11 tU.oro договору. 



12.2. СторонІІ,.ка пор)'Wlша зобов'.381IН., 3BЇn.H.ЄТЬC. від вШповіlUUl.ІIОсті, ЯКЩО 80llа .101t~c .' 
пор)'ШСІIН8 CТIUIO" ІІС 3 П ВІІІІІІ.. ~I 

12.3. Дlr доroВОРу пр'IПIIllRIОТЬаІ WnВХОАI Вого рОЗlрваllllR за: 
12.3.1. 8380111010 згодою cтopillї 
12.3.2. ріШСIIIIJlr.1 суду відпОВШIІО до 'ІІІІІНОГО 38KOHOДIIBC'I1Ia УКР8ЇН". 
12.3.3. IICBIIKOIIBIIIIR ОрСlшарСАI п.9.4.2. aalloro договору за рIШСI •• НАІ &:УДУ, відПов14110 40 rr 

3САleJlЬІІОro кодсксу УкраfШI; ,1~"4 
12.3.4. 1IIIulaTIIBOIO ОДIIIr:f Ь СторІІІ В ОДIIОСТОРОllllьоr.IУ nopn.uкy У Вllпадках, псред60Чl!ІІІІt 11 

та QIIAI ДоroВОРОАI. "'" 

13. ПРllкіllцсві ПОЛОЖСІІІІR 

13.1. ЦсП Договір 118бl1p8Є ЧlllfllОсті після піДПllсання сторономи та Пого рсестроції. 

Нсвlд'ЄАIIIIIr.ш 'laCТIlllaAllllIorOBOpy с: 

КDДаСТРОВIlП ПЛОІІ зсмcnыfїї ДШЯІІКІІ 3 відобраЖСШIЯМ обмежень (обтяжснь) У П 8I1КОРІІСПНIІі. 
ВCТDllовлеНllХ cepBiтyriBї ' 

окт про ВllЗllачеlll1Jl МСЖ земсл.ної дїnЯНКl1 8 натурі (110 місцевості); 
ман зеr.'слы�оїї дїЛЯIIКlI, ЯКВ псреДІІЄТЬСЯ в орснду мосштаб 1 :2000; 
8КТ ПРIIПому-псреДllчі зсмсл.ної ДЇЛЯНКЩ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварс.ка .... іс.кв рада 
І осо6і ВllКОНУЮЧОro оБОВ'ЯЗКlI міс.кого 
roлОВН - секретаря міс.кої рми 
Call1wCRlIllOJIII ВІІClІЛ60llllча 

МісцезнаходжеНIIJI ЮРИдИЧної особll 

07400 gllrIlC6"." 06лаС"'6, 
JlLБРОIlIlР", qл.ГаlllрIІІIІ,l S 

ІдСllТllфіквціПНltR код 26376375 

... 

14. РСКВЬIIШ сторін 

ОРЕНДАР 

lро."IІIІІ",," 
RRC«0IlC61t11'; IlОР ЛеlllРОIІUЧ 

Місцс проживания фізичної особ'l 

IОРНДllЧиа адрес&: 1IJ'л. ОЛЇАlllі';С6«а,9 КІ.78 

IдеllТНфікаціПНИП номер 2049210859 

15. Підписи сторін 
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~ АКТ 1 

ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ 3ЕМЕЛЬІіоі ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

ВИКОН)'lочого обов'язки міСЬІ(ОГО голови - секретаря міської ради СапОЖIСО 

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» з однієї 

сторони, та ГРОМвдяflИН ЛЯСКОВСЬКІІЙ Ігор ПетРОВII.1 з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянин ЛЯСКОВСЬКІІЙ 

Ігор Петрович прийняв земельну ділянку площеlО О,О039гв, для 

обслуговування збірно-розбірного гаражу по вул.ОлімпіЙськіЙ в районі 

розміщеННJI буд.N!!9 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії . 
від 30.07.2009 року N!!1184:67-05 на умовах оренди терміном на 2 (два) 

роки, до 30.07.2011 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська ~IiCЬKa рада 
Київської області 
EDридичнаадреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Виконуючий обов' JlЗІСИ міського 
ГОлови - секретаря міської ради 

ПРийнЯв: 

ГромаДЯIIII" 

ЛПСКОВСЬІСІІЙ Ігор ПеТРОВllЧ 
Юридична адреса: 

м.Бровари 
вул.ОлімпіЙська,9 кв.78 

.. шt:Jl: ILПЛлctUJ8ськuйl 



АКТ 
• 4 

ВJIЗllаЧСJlllЯ МС)(( зсJ\'слы�оіi діЛЯIJf(11 • (. • 
В наТУРІ ІІа I\оІlсцеВОСТI) 

rdA скоіс',и<6" J, О. 

, 2 

11 (О " () р 200Lp. 

Ми, нюкчепідписані, предстаDJJИJ( ТОВ "КОНСТАНТА" 

D ПРІІСУтності землевласників (землеКОРIJстynачів): 

. ~ 

представ~к ВИІ(?НКОМУ iJ "JJ-J"'",ц elt~o ,/1. ~. 
Д1ЮЧИ ва ПІДставІ дозволу виконкому Н2 273 
ради нароДІПIХ депугатів від 24 листопада 1992 року 
визва1ПІЛИ в натурі J\orежу зеr.rельної ділянки на підставі кадастрового плану 

юридичнаадресазеlЮt~l<ористувача: ./1. Б'ро'Q{'И1 ~и. 
І)"с' ..ип,' ,,/ ,і; /ЦІ . .2 . JJ і-' , 
згідно рішення: сесії Броварської міської Ради Н2 Іі І ~ ~ 1'1- 0;- відЗо. о z. ~ ~ 

Межові знаки в КЇЛЬІсості r ; шт. передані в натурі 

землекористувачу, на якото і нarсладеf-ІО відповідanьність '3а іх збереження. 

Цей акт є підставОІО для передачі зеr.rелЬRОЇ діЛШll(И в користування. 

АІст скnадеfПll в трьох примірника.~. 



АSРИС ЗЕМЕЛьноJ ДІЛSJНКИ 

-

'. 

, 

Опш: ~Іеж:', ' 

1. Від А до ,t'--=-~d~<r:d'J.М~4~.'~· .--Js;.:2J'D'J2:z.."~~Щ .. ~}:";Q~~~, ,,~~?t-Н&'-Щ~:р:z.~:::." .-z:~~·!5::е·7tJ',..:~~r-,,---
2. Від Б до B _________ ~_~-----..:-...-----

3. Ві.а В до г _________ .....:... ___ ..::..· _______ -~-

4. Biдгдoд ________________ ~ ____ ~ __________________ ----

'5. в'ідДдо E ____________ ~--------
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ДоraDlр»з 
про аllСССllllЯ заllll до дoraaopy ОРСІІД!І зеаlfЛLllоt ,аInПlllal аі.а 03 Лllстоп ..... а 2005 року .м040533800192 

"ІІСТО &роваРII Кllівс.коі області 

07 ВСРССІІЯ даІ ТlIСП'11 ДCD'nтoro року ,. ~ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: &роварс.ка місІока р_ Кllівс.коі області ЮРIШllчна особа за заКОIIО.IUIDСТ80М 
УкраіНІІ, ~СlmlФікаціRIІІIR .код за .авНII"1ІІ єдрпоу 26376375, ЮРlw";на а.арсса: Кllівс.ка обn., "І. &pOBDpll, 
вуn. ГIПlРIllа, 15, в. осоБІ. ВIIКОI",очоro 060в'ІІ3КІІ Mic.KOro ronОВl1 _ сскретаря ратІ Сапо-,кка lraря 
DВСllЛLОDllча, 'КlIА ДIC ІІа ПШCТDВІ ст.42 3aKOlry Yкpaillll «Про місцсвс CBIOBpJl,aYBalllll в УкраіІІі», 3 O,aIIOro 
боку,та 

ОРЕНДАР: ПП Щсрбак Ніна InпiBII" 10РІШІІЧна а,ареса: "1.&pOBapll, вуn.Грушсвс.коro,l-в кв.97, 
lдеlmlфікаціRlІІlR K~Д 236~113721,.aani -"ОРЕНДАР", 3 dpyгorcmopOIIU, yкnaпll цеН Доroвір про l.аС1УПIIС: 

ДіЮЧl1 ,аоБровшы�оo І псребуваЮЧl1 ПРІІ здоровому РОЗУ"lі та JlClliR ПВІ'ПЇ, Р03У"lіЮ'111 31.а'IСIIIIІ своіх діА, 
ПОпСРСДllЬО D3llаRО"ШСІ.і 3 ПрllПlIСВll1 ЦlIBЇnIoI'oro заКОIIО.аввстаа, що peIYmolOТlt YКnllдclIIlR 111"'11І правОЧІІІІ 
(З0КРСМа, 3 ВIIМОПlМII щодо l.сдіЯсності правочшry), BЇДnoBiдl'o до ріШСIIІI' &роварс.коі міс.коі paдll віа 
27.08.2009 року N!1210-б8-05 та ксруаО'IІІСЬ ПОnОЖСІIII'МII пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДоroвоРУ ОРСІШІІ 
:lемcnьноі ДШ'НКІІ від 03 Лllстопада 2005 року yкnaпll цсП Доroвір NеЗ (1І0долі -ДozOtJір) про BIICCCI'11I3"lill,a0 
ДоroвоРУ ОРСIIДII зсмcnы�оіi ,аіnlIIКІІ від 03 nllСТОПада 2005 року 3В N!!040533800192 (1la.aani -дoгotlip opelldrl) 
про такс: 

1. ВІІССТІІ дО Доroвору ОРСІ'ДІІ IlаС1)'Пllі зміlШ: 
1.1. Пункт 2.3 ДоroвоРУ ореlШl1 ВllкnаС'П1 в иаступніП редакціі: 

«2.3. НормаТJШllа f1Jошова оцінка земcnьноі ДШJlIIКII згіДIІО довіДКl1 відділу ,аержкомзсr.ry у місті &роварах 
Кllівс.коі області від 08.07.2009 року 1ё 04-3/13-3/831 СТІНОВ1ІТІо: 

22 412 (ДвaдWlТlo.aвi ТJICJIIlі 'IOТJIpIICТI JUllнaдWI1"It) I]JIIВCIIIo оо копіRок.» 

1.2. Пункт 3.1 Договору орснди ВllкnаС'П1 в наступніR редакціі: 
«3.1. ЦсЯ Доroвір yкnaдcHo терміном до 27.11.2009 року. Пісм закіllЧСН~1 строку ДІЇ цього Доr:oв~ру 
ОРЕНДАР має псрсважнс право ПОНОВnСННJI Яоro на НОВІІО С1рок. У ЦЬО"ІУ разІ ОРЕ!іДАР ПОВІІНСН не Пl3НIШС 
ніж за 30 кancндapНlIX ,анів до зВКЇнчеllНJI С1року ДІЇ ЦLoro Доroвору пис.мово nOBIДOMlml ОРЕНДОДАВЦЯ 
про НВlір ПРОДОВЖJml Roro .Іпо. • 

ПапожсННІ ЦLoro ДоroвоРУ про псреважне прно ОРЕНДАРЯ не застосовуаО11оСJI у разІ: 
- BllKOPllCТDRИi земem.ної дїJIIHKI1 не за цілЬОВI.,.1 ПРI13нвчеННJIМ; 
порушеННІ термінів сnлаm орендноі nЛВТ.II; 

- доnyщенНJI погіршенНJI стану земcn.ноt ДІЛJlНКII». 

1.3. Пункт 4.1 Доroвору оренди"'illlкnаСТII в наступніR редакціі: • • 
«4.1. Річна орендна плата стаНОВllТІо 10% (.aecJIТIo) відсотків від HOpMBТJIBHOi f1Jошовоі OUIIIКlI земcn.ноі ,аШlIIКII 
-22412,00 f1Jивень і cкnaдaє: • 

- 2 241,20 (Дві ТИСІЧі двісті сорок OДIfВ) I]JИlIIІ 20 КОПІЯОК» 

І 4 П 4 3 Договору оренди ВllкnаС'П1 у НВС1УПніR редакЦІЇ: • 
«4 3 op~~a';' ВНОСIПloCJI ріВИ11М1І чаcткar.1ІІ щоміс,чно ПР01'R-:О"1 30 (ТPIUUUIТII) кanellдВpНlIX ДIUВ, 

• • • ИlіМ днем звїтноro (ПОда'ПСОвоro) "IICJIIUI без ypaxytlВННJI ПДВ 1WUlX0ftl 
НВCJyIJНИX 311 OC'IiUIНIМ кaneн:paxyнOK OpCllдOдaвlUl1ё 33217815700005 Y1Jl.< У КlIЇВcLКЇR 06пасті "І. ЮІЩ код 
nepepaxyвВIIНJl на розрахуllКOВl1 Р МІ' ф·КlЦІ- 13050500 _ ореНда зе"ші». 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - &роварс.ке ВІ'\'" ко,а кnaCl1 І І 

2. ЦеП Договір пїДПJIПlЄ деРЖІВI?Я. реєстраЦІЇ. ОНВІІІ та Пого державноі peєC1pDЦIЇ. 
3. ЦеП Договір набllpає ЧІІННОСТІ ПІСЛІ п~;с:а~Иlи:Рвід 03 nllСТОПIIДD 2005 року за 1ёО40533800191 
4. Інші УМОВІІ договору ореНДІІ земenы�оo ДІЛІ 

3IUIIIWDlОТІоCJI без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

a::'~p:--;--~: t;~L P'~"A ОРIІ'IІI1""" """PIlЄA'~I(" 
~ ип [.~ ,,,Д'('J..~ 'Y'V". ЩtpfJlІl( НІІІІІ ІллI.ІІI1 ,,:;::,:: '";'"-. ~ .. 

. 1BCl,.1ca 01Ш~СТ~~ ЮРIШIIЧllаа.аресв: ь .• :,\'"., ... '0" 

'PI~ _ec~ 'N'; вуn. Грушевс.кого,'-а ~.!{1: . -- ,. . . 

~
~P91 ар l~і!n:ГРПlр'I!І~1 ,... &РОВВРІІ ~.;,:.. .і'/ ,,;. '. \ 
UQ]~C Іі' ' :lr,lLваС'IШЬОВII'lа обn. Кllівс.ка {,. ЁI("'~'"::':::. \ :., ) 

')!. ••• J .... ~U~ • ") /., ::., \:'.. .}:. •• 
~ ~ '.:..-' ... : /ь"" ''df;''';'''' .0 н. },.,;'і;',!1( '..:,- :~ .: . '. '. .) 

J ~ ~ • ..~., •••• ' ",' 

."7 , L1&Я 1І0Ж1(0 ..' \~.~ .. :'.i;i':::-~ . : І 
~ГwU:~... У, "~.1 ',:': : ,. 
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• r про ЩО у IОІll3і 3ВПІІСів дерЖDВllоі реЄС1раціі 
Д • Б орськоі "ІІС.КОІ paдll, DfOBip зареєстровано у BIIKOHKO~1 Z ІР 200!року. 
дoroBopiB ореНДІІ ВllІІнено 3ВnllC ВІД ес » _.-J~---

ОРЕНДАР 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

особі ВИІ(ОнyJОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської радИ 

СаПОЖІ(а Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону Украіни "Про 

місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської 

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

однієї СТОРОНИ, та , ФОП Щербак Hilla ІлліВІІа з другої СТОРОНИ, склали 

цей A.rr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Щербак Hilla ІлліВІІа 

прийняла земельну ділянку площею О,ООЗОга, для обслуговування кіоску в 

складі павільйону очікування по вул.Гагаріна в районі розміщеllllИ 

буд.Кеll в м.Бровари. З~мельна ділянка надана рішенням сесії від 

27.08.2009 року за N!1210~68-05 на умовах оренди терміном до 27.11.2009 

року. 

. . . , 
Цей Arr складено у трьох ПРИМІРНИКах І є неВІД ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
I(llївськоі області 
Юридична адреса: 
М. БроваРJl,~вул.Гагаріна, 15 
лf--=' " :- ЧйЙ" обов' JtЗКИ міСЬІ(ОГО 

I.f',ro B~ ·~'ce~\~~ міСЬІСОЇ ради 
І !I~r,::t -- -:- '\ fJ" ;': ~ 
~ ~.( /' \' :'7, ":: сл ' 

'.1 ,. о, 1'" ,-' 'v ~~o ~o о', І :? ~1/).В.Сапожко І 
\\~ ~ .. , '<'1/ 

''':\ О • * ~ ,,{/ 
,- І " '~ 
~."~ t: ~ ~,..: ,-":::::.;:=::-.-

ПРИЙНЯЛА: 

ПРllватний підПРllємець 
Щербак Ніна ІлліВІІа 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Грушевського, І-а кв.97 

, -. /. .) 

І L}; /.J ,;І' 
Qf..1 J • -І Н.І.ЩербаЮ 

І 

~( 

ОО О : 
.~ .. . 



про ВІІСССІІІІА 3.1'11 до доroвор), о Доroвlр 162 
і РСІІДІІ 3C.ICnLlloI дlпBlllCl1 від 06 ЧСРВІІR 2007 РОIC)' 1&12 

r.t сто ІіроваРl1 Кllівськоі 06nасті 
15 ВСРССІІВ двІ Тllсвчl дсв'nтarо РОIC)' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада КIІ1і - • ") 
Yкpaillll, fAСlmlфіквцlllllll1l код за даНII"11 єдрпоу 26376;С;КОI 06nаcn,. IОРllДllЧllа особа за законодаВСТВОАI 
ГапІрі"... 15, D особі BIIKO'I)'IO"oro обов'lІ3КIІ " • 5, ,0РllДllЧllа аарсса: Кllівськв обn., ,,1. БроваРІІ, вуn. 
IlОln діс на піАCТDві cr.42 3ако,1)' Yкpaillll «Пра ~:ЬKOГO ronОВl1 - секретар. РЦІ' СапоЖКD lropR 8аСlfnЬОВ'I'.а, 

ОРЕОІІ А р. ФОП Орcn ЛаРІ М ICЦC~C ca .. OBprдyoa.l ... в УкраТ'lі». з oДlIOro баку. '111 
~ • Іса IlXaRnIBHa. ЮрllДllЧlІ • G Д 

IaСlmlФіквціПllllП код 2236802447, дапі -"ОРЕНДАР" а адрсса. АІ. роваР.I" вуn. IBllrrpoBa.12• 
ДіЮ'111 доБровїnыІo І персБУВDJО'1ІІ ПРІІ 3 ' З dpyгar cmopOIIrI. укпМIІ цсП ДоroВIР пра "ВСТУПllе: 

noncpCДIILO 03llаПо .. nсші з ПР"Пllса .. 1І ш,в'UI ДОРОВО"І)' РО]УА,і та -сн;П па",'m. розyr.';IО'1ІІ 3IІIl'ІСIll'" своіх діn, 
LIIОГО 3DKOlloдaBCТВa. шо pC"'nlOIOТЬ yкnllД n 

(]ОКРС"І", з ВIIr.lОПlftIII щодо IlcainCllOcтi пр )" •. J' СІІІІ ІІІВІІІ праВОЧІІІІ 
v. 1 DВОЧІІІІУ, ВІДПОВІДІІО до РІШСІІІІ_ Ііровврськоі "Ііськоі рад" від 

27.08.2009 року ~,!12 0-68-05'111 кеРУIО'IJIСL ПОnОіІССIШ_ .. 1І nYllniB 452 453 9 1.3 Д 
";"ІIІКlI від 06 ЧСРВІІЯ 2007 року YКnMI' n Д' . ., . . '111. OroBOpy ореМl1 ЗС"CnLllоі _. ЦС ОГОВIР Н!2 (ІІадanі - ДOZOflіір) про ВІ ссе • Д 
ОРС'1дІ1 зсr.lcnыlіi ДЇnI.IКIІ від 06 'IСрВIІІ 2007 v. f 1I11I 3 .. 11І до OroBOPY 

року за ~,!! 12 (1lадапі - ДOZOflір opelldll) про 'І1ІКС: 

І. Внсcn, до Доroвору ОРСIІДllllаС'l)'Пllі змІIIІІ: 
1.1. ПУШП' 2.3 Доroвор~ opellAII BllкnaCТII в lІас:тупніП рсдакціі: 

~. HOpr.laТJIBH~ .грошовв ОЦІнка зе"en"ноі ainlllKII згіДlIО довІди" BiдAiny дсржкомзему у .. істі Ііровврах 
КllІвськоі облаСТІ ВІД 07.09.2009 року Н! 04-3/13-31989 CТlНОВIт.: 

15407,00 (П'JlТНaдWIТL ТJIСН'I'IОТИРЩ:та сіМ) rplI8CI", ОО копіПок.» 
1.2. Пу~кт 3.1 Доroвору ореIlДIІВIІКnВCТlIВllаС:ТУШlіО рсдакціі: 

«3.1. ЦеП ДоroВIР yкnцeHo строком до 27.11.2009 року. ПіМІ закіНЧСН11R строку діі цьoro Доroвору ОРЕНДАР 
мвє персважне r,tPaвo по~овлеНlIR noro на _НОВІІО строк. У цьому Рll3і ОРЕНДАР ПОВIІ'lен lІе пізніше lІіж за 30 
JWlСНДВРНIIХ ДНІВ ~O заКlнченНJI строку ДІІ ЦIooro Договору ПlIСЬМОВО nOBiдo"lml ОРЕНДОДАВЦЯ про IllІАlір 
nPОДОDXCIП'11 Поro AIlO. 

Пonожен~ ЦIooro Дor:oBOPY про пс~еважllе право ОРЕНДАРЯ lІе заСТОСОВYlОТloСR у РIl3;: 
- BIIKopllcтaHHI зеАICnLноі AUIJIHKII не за ЦUlIoОВIІМ ПРlоначеНlIRМ; 
- поруше.1НR термінів CManl ореНДIІОЇ маТІІ; 
- доnyщенНJI поriршенНJI стану ЗСМCnLноі дinRНКIШ. 

1.3. Пункт 4.1 Доroвору оренди BIIКnIlCТII в нac:тynніП редакціі: 
сс4.1.РіЧllа орендна Ma'l1l стаНОВl1ТІо 10% (дcCllТlo) відсотків від HOpManl8HOi грошовоі оціНКllзе~lenloноі дїn.IIКlI-
15407,00 гривеНlo і cкnaдaє: 

1 540,70 (ОДНВ nlс.ча П'RТCОТ СОРОК) t;PII8CHЬ 70 копіПок.» 
1.4. Пункт 4.3 Доroвору ораМИ B.lкnaCТII у нас:тупніП PCдIIКWЇ: 

«43. ореидна мвта BHOCltтIoCI рівними ЧIC'JIКIIМИ щомісячно ПРOТRroм 30 (1ридWlТИ) кaJlCllд8PНlIX дllїВ, IІ8С'І)'ПНІIХ 
3D OC'IIIIНЇМ КDJJе.IдJРНИМ ДlIСМ 3Bimoro (noдaТXOBoro) MiClц,J бс:3 ypaxy8aНlIR ПДВ II1IUIXОАI nCpcpaxyllDlПUr на 
pcпpuyнкoвиR рахунок OpeMOдll8W1 N!! 33217815700005 УДК У Кllівськіn o6nacтi м. Києва. код ЗКПО 23571923. 
МФО 821018, одержувач - Броварське вдк. код кnаСllфікaцJЇ 13050500 - оренда зеАші». 

1.5. Пункr 5 Доroвору ореМІ! ДОПОВНlml НОВІВ' підпунктом 5.4. нacтynHoro 3АlіС1)': 
15.4. ПерсдаЧВ у заставу та внесенНІ до ста1УПIОro фО11Д)' правв opellДll зсмcn"ноі ДЇnЯНКІ. заБОРОIIRЄТЬСН." 

1.6. ПytlКТ 6 Доroвору орендн B.IКnBCТ11 В IIІІс:тупніП peДDКЦIЇ: 
«6.4. ПерСДІІчв земenьноі РНКІ' орандар.о здіПСНlОЄТЬСI нв ПР0ТR3і 5 (п'lІТІо) дНів за ВІСТО" ПР.Illr.lанНІ

передачі. 

Орсндар зобов'JI3анИn в п'mtДеННllП теР"lін пісп. дер_авноТ рсєстраціі цього Доroаору 'І1ІІабо БУДЬ-IІКIIХ 
додаТКОВl1Х yroдe Доroворів про внесеНIIR ЗАlін '111 ДОПОВНСІІ" ~ ~OroBOPY тощо H8ДIIТJI відповідну копіlO oprall)' 
AeplCaвноі податкової cnyж6l. за місцем знаходженНJI земenLІІ01 ДUlІНК'I.». 

2. ЦеА Доroвір niдlUlrat: державніn pCEc:rpaqif. 
3. ЦсА Доroвlр Ilвбllрає ЧlfНllості піСЛІ niд.nllcaIIНJI. CТOPOIIIIМII '1'8 noro дсржав:оі рсєстраціі. • 
4. ыDli УМОВІІ AOroBOPY ОРСНДlI зсмenЬ'lоі ДШІНКІІ ВІД 06 чеРВ'1R 2007 року за N!! 12 ЗІШIІШIllOТЬСІ без 3МIН. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР 



... АКТ·, 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" IS" вересня 2009 року м. Бровари 

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

ВlіКОНУЮЧОГО обов 'язки міського голови - секретаря міської ради Сanожка 

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 ФОП QpeJi ЛаРІІса МllхайліВllа з другої сторони, склали цей 

Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Орел ЛаРІІса 

Мllхайлівна прийняла земельну ділянку площею 0,0021 га, для 

обслуговування кіоску по вул. Гагаріна в районі розміщення буд. N!!2 в 

м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 27.08.2009 року за 
, 

N!!1210-68-0S на умовах ор~.нди терміном до 27.11.2009 року. 
. . . , 

Цей Акт складено у трьох прИМ1рниках 1 Є неВІД ємною чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварсы(Q А';сы(Q рада 
кuівсы(;'· 06ласп.і 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 S 
Бико . чий обов'язки міського 
. ~аЩtb~ар міськоі ради 

І I"~ ~ *. о ".,":1 ,<. :t: 
~Y _. VI 

(t'~ .!~ '?ф щ • .... r і' ~. j ,~ r .В.Саnоз/ско / 
Q;-:,L І: ':,," і) -., ::1 .... ~... ..... . ., 6\ ...... ... q, 

+ ыl. 
~'. ~ " 811 с:. fJ .:~ 
~~~/ 

прИЙllЯЛА: 

ФОЛ Орел ЛаРllса Мrа:QrіліВIlQ, 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул. Димитрова,12 

aIPJ'-- / л.м.Орtm / 
мп 

( 3В IllIRDИОсті печатror) 



AoraBlp~ 
про ВІІССІШІІR 3"1111 до доraаору орс~uш 3C"IMLllor д1lJRllІОІ від 21 ЛІІПІІП 2006 року Не040633800337 

МІСТО БРОВIlРIІ КIIЇВС"КОї облllсті 

15 BcpecllR двІ Тllсичl дса'нтоro року 

... 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОDарс"ка міс"ка рада КІІЇВС"КОЇ області 10РlmlІЧна особа 3D заКОIІОдllDС"І1ІО&1 

YкpaїlIIl, ідеlmlФIКD~RlшR код 'І дВlІlІ&111 єдрпоу 26376375, 10РllдllЧII; адреса: к .. іаська ОМ., &1. БроваРІІ, В~Л. 
Г8ПІР11lа. 15, в ОСО.бl BllKOll)'lOllOru оБОВ'lІЗfСІІ "licLKOru ГОЛОВІІ - секретаРІ радll Сапааска Іrорп DаСIШLОВllllа, 
ІЮln діє ІІа підставІ ст.42 ЗІІКОІ~ УкраїIШ «Пра місцсае саМОВРlд~аШII BYКPllilli)), , ОДIІОru баку, та 

ОРЕНДАР: ФОП Орcn ЛІРІІса МllхаRліDllа. 10Рl1411'ІІІІІ адреса: м.БРОDаРII, В~Л.ДII&llnPОDа.12, 
IдСlmlфікаціRНIІR K~Д 223~802447, дапі -"ОРЕНДАР", з дРУі!О( сто РО"", ~кnanll цеВ AoruBip пра lIactynlle: 

ДїIОЧII доБРОВIЛLIІ~ І переб~DаlОЧII пр .. 'даровому Р03У&lі та ІСllіП пам'RТi, ро'уміlOЧl1 ,"ачеllUl своіх дlП, 
noncpCДIILO 03llаПомлеlll , ПРIlПllсаМl1 цllвїлы�оru 'IІКОІIОДIІВC1'IID, що реryЛIОIОТЬ укпадСIШП 11111'0111 ПРІІВОІШІІ 
(:lОКРема. , DllІ'оlоral'oШ щодо недіОСIІОсті прааОIIllIІУ), відповідllО до рішеJIIIІ БРОВIlРСЬКОЇ міської PIIдII аlд 
27.08.2009 року Не1210-б8-О5 та КСРУІОЧІІСЬ ПОnОЖI:ЩШ"1ІІ nyшn1в 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 AOruDOpy opeIIдll,el'olCnLlloi 
дlnlllkll аід 21 ЛIIПIШ 2006 року укnanll цеП Догоаір Н!2 (ІІ0дал/-Догоеір) про ВІ11:се11ll1 '''Іін до AOruBOPY ОРI:II4II 
:lСAlCnІоІlоі д1лl1lК11 ВІД 21 ЛІІПІІ. 2006 pOКY:la НеО4Об33800337 (IШдanі -Дozоаір op,mtJfl) про твкс: 

І. BIICCТII ДО AOruBOPY ОрСІІДlі lIactynJli ,міНІІ: 
1.1. Пункт 2.3 Догоаору ореll4l1 BllкnaCТII в ІIIІС1}'пніП РСдІІкції: 

«2З. Hopl'olmlDllB !'рошова оці шеа ,емcnыІїї діЛІllКIІ 'ГЇдllO довіДКl1 Dідділу дерхском,е"IУ У &Іісті БРОDарах 
IСІlівс"коі облDсті аід 07.09.2009 року не 04-3/13-31987 CТDIIOBlт: 

7538,00 (Сім ТlICJIЧ П'ІІТСОТ 'lp1141UП1t вісім) IрIIDCII" оо rcoпіПок.» 
1.2. ПУІІКТ 3.1 Догоаору ореНДІІ BIIКnICТlI D IlаС1}'ПllіП редакції: 

d.l. ЦеП Догоаір yкnвдeHO CТPOKOI'oI дО 27.11.2009 року. ПіCnl,вкіllЧСННІ строку діі ЦІоого Догоаору ОРЕНДАР 
.ІІІЄ переважне ПРDВО поновnеННI'Пого на НО.IlП СТРОК. У QLOI'oIY Рll3і ОРЕНДАР ПОВllllеl1 ІІС пі'Jlіше ніас ,а ~o 
кancHдapHIIX днів до ,акіН'lеlflШ строку діі ЦЬОГО Договору ПlIСЬМОВО повіДОМlтl ОРЕНДОДАВЦЯ про НВllР 
nPОДОDЖIml Оого дПо. • 

ПоnоженНJI цього Договору про переважне Пр880 ОРЕНДАРЯ не :lаСТОСОВYlОТЬСI у РIl3I: 
- BllКOPllCТDHHi ,емcnьноі дїЛІнки не ,а цїЛЬОDllМ ПРll3наченНlМ; 
- порушеНІ" термінів смати орендноі мати; 

- доnyщеllНl погіршенНJI стану ,емcnьної дїЛIНКШ). • . 
1.3. Пункт 4.1 AOruBOpy ореНДІІ B11кnaCТ11 в. HaC1}'!1II~ редакцаі: м • • 

«4.l.РічНІІ орендна мата становить 10% (деснть) BI4COТКIB ВІД нормаТИВНОI грошовоі ОЦIНКllзеl'olcnьноі ДUUlllkll-
7538,00 Іривень і CКnaд8є: 

- 753,80 (сімсот п'ятдесп 'Іри) ГРИВllі ~O копійок.» • . 
1.4. Пункт 4.3 Договору ореНДІІ BllкnaCТII У НІІctyПlllП редакЦlі: • 

«4З.Оренднв мата BHOCIIТЬCI piBHlfМl1 чаoпar.ш ЩОl'olісJIЧНО nPОТJIГОМ 30 ('lpIUШЯТlI) кaneндapНlIX ДНІВ, ІIІС1УПНlIХ 
3It ОСТІІlпШl JaШе НlIМ днем ,вітного (ПОДllТXOвого) MlcнЦII без ypaxyвlННJl ПДВ WЛJIXОI'oI nepepахувDlIНJI на 
pmpaxyвкoB11I р=к OpeндoдввЦII не 33217815700005. Y~ У КІІївськіЯ 06nacтi м. ~IЄIIII, код ЗКПО 23S71923, 
МФО 821018, одержувач -Броварське Вдк. код кnаСllфlКIQlі 130S0500 - оренда ,е&ШD~. • 

1.5 Пункт 5 Доruвору орендІІ ДОПОВНІІТІІ НОВIIІ'оI підпунктом 5.4. НІІctyпного 'МIС1У. 
ме 4 П • внесеиНJI дО C"I1I'I'V'I'IIOГO фонду прна ореНДІІ ,el'olCnЬHOЇ дInJlНКIІ,абороНlЄПоСН.» 'ІІІоІ.. ередачв У ,аставу тв ." ••• • іі 

І 6 n 6 Д вор ,v ореНДІІ ВИКnIlСТIІ в НIІС1}'ПНIЙ редакц : 
,. ункт oro "і. Орендарю ,дїАСНlОЄПоСІ на ПРOТJl3і S (п'JIТЬ) днів ,а aumJl'ol ПРIІRr.IВННJI-«6.4. Передача земельно ДШlНКIІ 

передачі. 

n ··см держнноі реєстраціі ЦЬОГО Договору та/або БУДL-.kllХ Орендар ,обов'JI3аНIІR в п'аТllДеННII ~P&IIII ОІ ень до Договору тощо Haдml відповідну копUo opraнy 
додаткових угод. Договорів про внесенНІ '1'оllН та ДОПОВН • 
Aepжuноі податковоі enyжбll ,а Micцel'ol ,1.входженНІ ,емenьноі ДІЛІНКИ.». 

2. Цей AoruBip пiдnlгає деРЖ88~іR.реєстрації. 11 ста ОI.ВШ та noru деРЖD8ноі реєстрlЩlї. 
3. ЦеП Доruвір Il8бltpає ЧІІНІІОСТІ Пlcnа Піlд П!lсаlll І від ~ 1 ЛІІПІІІ 2006 року ,а Не040633800337 'ВnIIШDlОТЬCJI 
4. 1J1WI умови доruвору орендІІ земелLІIО ДUUlНkI 

Cie:l3Мін. 

/~ ць 
.v'\ с,' о ~~ 

qВloftU'r:iJ~MlhiJ!r!!PAДA 
(rP'll·C"KO. ~ЄT.{\'\ 
'-!9] ~Ii~ jдp. св: '0 о J L 

'\"М:- OB~pi~'lїyЬ~ !PiНl,? 
\ Ii'~ і ~a - ііа Іrорt7СІШЬОВllча 
~Ф, ~ с.'! k t:. ,../ 

~ :.1- "7 . ! ·u.;J;B.Calla:Jltl(o _ . .....; : 

ОРЕНДАР 

ФОЛ Орел ЛаРllса АIIL"(аnЛl."а 
ЮРII4IIЧНD адреса: 

вул. ДlWlnPOBa.I2 
М. БроваРl1 
ОМ. КlIЇВСЬка 

*Л~Ора 
І і ВДlI про ЩО У КНlаі ,аПIІСЇв державНОі реєстраЦІЇ 

AOI'D8ip ,ареєстровано У BIIKOHKOI'o!i Броварської м;:о р 200!РОКУ. 
ItOl"Оварів оренди ВЧllllено запис ВІД (tL".J. » __ .J._~--



АКТ -; 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

11 IS" вересня 2009 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ~liCЬKa 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", розпоряджеННJI Броварської міської ради від 

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

сторони, та ФОП Орел ЛаРІІса МнхайліВllа з другої сторони, склали цей 

Axr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Орел ЛаРІІса 

Мllхайлівна прийняла земельну ділянку площею 0,0019га, для 

обслуговування кіоску по вул. Кірова в районі розміщеllНJI буд. Хе88 в 

м.Бровари. Земельна діЛJIНК~ надана рішенням сесії від 27.08.2009 року за 

Н!!1210-68-05 на умовах ОРQМИ терміном до 27.11.2009 року. 
. . . , 

Цей Aкr складено у трьох ПРИМІРНИКах І є неВІД ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварс"на А,;с"на рада 
К"ївс"но;' області 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 S 
в; ~ЧИЙ обов'язки міського 

.. r .... , и ~e~eTap міської ради 0"'\ '. ' 1', q • 
7, -(.. _O~:(:~ 

r; 
=r- ~ " '" :\ ~ ,. r ё ',~ U"\, 

,~.:~ \ ': ~~ '~-~~1rif.в.сапо3IСНо/ 
~'::\ ~ ~ " .. :. І :' ., ru / 
~':." ',,~., 'b~i' 

.1. t,) /1 
",Tt)' 1\1 с •.. ~ 
~':.>o.~~"!4~ 

ПРИЙНЯЛА: 

ФОН Орел Лариса Мlааііл;Вllа, 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул. Димитрова,12 

__ ~~~~~-_/л.м.орел/ 
мп 

( 311 ковкості пеЧI1ТICJI) 



ДоrОВlр .Ni2 
пРО IllесlШllЯ 3"1111 .110 дorOBOpy OPCIIДII 3C"IMLlloT дln Ід 

"lісто БРОІІРІІICJІ;~~:'~ о~~~I&:ТDпада 2005 року 16040533800107 

15 DсрССIІЯ двІ ТlICRчlдсв'ятоro POICY 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОВlРСЬка міс.ка рада КllіВС.КОі бл • .: 
~fAClmlФіJIIQшmlП код 3В .11111111r-1II єдрпоу 26376375 10PIIД о ICn, ЮРIIДІIЧ!,а особа за заКОII0да8СТ10r-1 Yкpailll" 

• особі lІIКО'I)'ІО"Оro оБОВ'1І3К1' r-lic.xoгo J'OЛОВІІ :.. сс ІІЧІІІ адреса: Кllівс.ка обл., r-I. БроваРІІ, вул. farapilla, 
~I с:т.42 3ако.ІУ Yкpail'll ссПро r-Іісцсвс CaмOBp_дy8I::::r:~- P~I! СапоЖICD Іrоря ВаСIШ.ОВIІ'lа, _ХІІА діе: ІІа 

ОРЕНДАР: ФОП Орм ЛаРllса MllXBRпiBII lqJallll», 3 одноro боку, 18 

іаС&mlфіIDllIП'П'П код 223б802447, .IIDJIi ."ОРЕНДАР" з і ЮРllДllчна адрссо: ".&pOBapll, вул.Дllftштрова.12, 
ДЇJO"" доБРОDЇn."О і псребуваlО'1ІІ Прl' здоров~", V'Y~or ~тOPOIIU: УММ!' ~Cn Доro~ір про ІІIІС1)'ПІІС: 

l'neдIILD 03118ПОАшсні 3 ПРІІПІІСВМІІ ЦlІвin.,IОro 31 у Р yr. 18 _СІІІА пам m, Р03yt.1ІІ0ЧII 311аЧСНІUI своіх діА, 
~~"I'" 3 Bllftlorar.1II ЩОДО HcainCllOcтi праВО'IІІIIV)КОI!Ода.~а. ЩО рсryЛЮIО,.. умадеllllА 111 ... 11 праВО'IIIН 
\"" .. ,..... 15764 05 .~, ВIДПОВI4110 до ріШСIІНR &роварс.коТ .. іс.ко· р ід 
2506.2009 року N!1 •• 18 XCpyaO'IIICL ПОЛОЖСІІІІІІ .. ІІ nYllhIЇB 4 S 2 4 S 3 9 1.3 Д 1 адll В 
~IXI' від 21 ЛllСТОПада ~OOS року УММІІ цсП AorOBip Н!!2 ІІад';'/': •• 18. OroBOPY ор.е1lдll зс"м ... оі 
_1шІ13сАleJlы�оіi дїnlllКlI ВІД 21 Лllстопада 2005 року за N.n040S~3800207Дi( 0l0fIiJ?) ~o BI~CCCIIIUl ЗАІІІІ ДО ДоroвоРУ 
vr- - IlaдDJll-~OZOaIP ОР'ІІдu) про такс: 

1. ВІІСС'ПІ дО Доroвору ОРСНДІІ IlаСТУПllі зміllll: 
1.1. ПУJlln' 2.3 AOroBop~ ОРСllдll ВlІмаСТIІ в lIaCТYnlli" рсдакціі: 

43. Hopr.laТlIВII.a грошова ОЦІнка зс"м.ноі діЛ1І11К11 зriдно довіДКl1 віддіпу дсржкомзе .. у У r-licтi &роварах 
Кпilськоіoбnаcn від 07.09.2009 року N! 04·3/13-31991 С:nШОВIm.: 

• 12343,00 (ДвВlIllД1Ul1'Ь ТlIClЧ 1pIICТD сорок 1p1l) ГРIlВНЇ оо коniПок.» 
1.2. Пуаl.КТ 3.1 Доroвору оренди вимаСТIІ в IІвступніП рсдакціі: 

«3.1. ЦсП ДоroВIР yкnaдeHo строком до 01.12.2009 року. Після звкінчеНIUI строку діі ULoro Договору ОРЕНДАР 
мас персважне ~DlO по~овленНІ Rofo на. ІІОВІІО строк. У цьому разі ОРЕНДАР nOB1111e11 не пїз .. ішс Ilіж за 30 
anelUUlplll1X ДНІВ ~o 3DК111Чення строку ДІі цього Доroвору ПІІСЬМОВО nOBiдoMlml ОРЕНДОДАВЦЯ про 11.lір 
nPOДODЖIml Roro дuo. 

Пonожен~ цьоro ДO~BOPY про пе~еDажllе право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУЮ,..СI У разі: 
• BIIJCOPUC11lRИI 3Cftlсшьноі ДUUlНКИ не за ЦШ.08IfМ ПРll3l1вченНR"'; 
• порушеНIUI термінів CMaТlI орендноі МВТIf; 
• допущеllНR погіршеНI" стану земел.ної ділаНКlf)). 

. 1.3. Пункт 4.1 Доroвору ореНДІІ ВІІМВСТІІ в нвступній редакціі: 
14.I.Річна орендна маl8 СПНОВlrrL 10% (десять) 8iAconciB від HopMaТlIBHoi грошовоі оціНIСІІ 3С"'СШ.llоі дinlIIКlI-
12343,00 ІрllDень і CКnDдВЄ: 

І 234,30 (Одна ТltСRча двісті ТРИДЦl'" Чо;ntpll) гривні 30 копійок.)) 
. 1.4. Пункт 4.3 ДОГОВОРУ оренди викnаСТl1 У наступніП редахціі: 

I4З. Оревдна маl8 ВНОСИТЬСЯ ріВНИМl1 частками щомісачно ПРOТRroм 30 (ТP"дцml) кaneНдDplUIX Дllів. IшaymulХ 
• DCnJннiм кanендаРШIМ днем 3BiТIIOro (податкового) АІісJIWI без ypaxyвBНIUI пдв шmrxoАI ПсрсрDXyllDlПIl на 
JllDllllXYНlCDВIIR рахунок ОреНдОда8Ц1 N! 3321781570000S УДК У КlliDc:ькій області м. КJIEIIIIo код ЗКПО 23571923, 
МФО 821018, одержувач. Броварс.ке ВДк. КОД КnВСllфікаціі 13050500 - оренда зеr.ші». 

1.5. Пункт 5 Доroвору оренди ДОПОВШIТlI НОВІІ" підnyнктоr.r 5.4. НDC'I)'Пноro 3AriC'l)': 
0.4. Передача У заставу та BHeceHНR .110 cтaтyтнoro фон.uy права ореНДІІ зсмсш.ноі ДЇЛ_НКllзабороНlCl1oCl.» 

l.б. Пункт б ДoroBOPY ореНДІІ BIIКJIBCТlI В IlвступніП РСдакц11: 
«6.4. Передача земсшьної дїЛIНКIІ Орендарю _снюtтr.CR на ПРOТl3і S (п'.,..) Д1lів 38 актом ПРlIIlr.IIІІIНІ· 

передачі. 

Орендар зоБОВ'l3ан1lR в п'IТІIДСННIІR термін післ_ державноі peєcтpaЦll ULoro ДO~BOP~ тalабо ~YДЬ-IKIIX 
ДОAl1XОВIIХ УГОД0 AoroBopiB про внесенНІ змін та ДОПОВІІСН. до р.оroвору тощо HaдaТlI ВІДПОВIДIry КОПІІО opralry 
дсрІсввиоі податковоі cnyж6lt за місцсм знаходжеlllUl зе .. елы�оіi ДШJIНКlI.». 

2. ЦеП Доroвір niдmtгaє дерЖDlllіR реєстрвціі. 
3. ЦеА Доroвір нвбltpає ЧIІНllОсті піМI підП11СВ1ІІ1R СТОРОН.lІІl8 Поro деРЖDlиоі реєстрвЦl1. 
4. Інші умови договору ОрСllДІ1 зеr.lсш.ноі дїЛІІllКl1 від 21 ЛllСТОПада 2005 року за N!040533800207 

3U1l1UDIO'rr.ca без 3Mill. 

ОРЕНДАР 

ФОЛ Ора ПаРІІса M'L'taiinl'IIa 
IОрlrдllЧна адресв : 
вуn. AIlr.III1pOBDo12 
r-I. &ровар" 
о6JI. Кllівс. 

/v 
_.--:;(]{~oJ~ __ л.м.Ора 

до . про що У КIIIBi заПllсів ДСрІСІІІІноі реєстрацаl 
1'О81р зареєстровано у BlfКDHKOMi Броварськоі МІСЬКОЇ PIIдI~D 

Ао1'Оаорl • "" /1) 200L року. 
BopeНДII ВЧllнено заПІІС ВІД «~) -



.... AKT-~ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

&І 1 S "вересWl 2009 року м. Бровари 

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

виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та ФОП Qрел Лариса МихаііліВllа з другої сторони, склали цей 

Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Орел ЛаРІІса 

Михайлівна прийняла земельну ділянку площею 0,0019га по 

бульв.Незалежностів районі розміщення буд.N!!l О для обслуговування 

кіоску в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від . 
25.06.2009 року за N!!1157;~4-05 на умовах оренди терміном до 01.12.2009 

року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРийнЯв: 

ФОН Орел ЛllРllСll МІlХlIlіліВІІlI 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Димитрова,18 

~lл.м.ОрМI 



Доrоаlр1&Z 
про '"~C~"'IR :1."'11 'О d ." ОІ ОIО'ОРУ 0pe/ldll JI!."fИ6110r ~1лR"НІІ 

• IpydlUl 2004 РОНУ 1Іі"0 
.11C1'Q БРОDар .. КIIТ8С .. КОТ області 

02 _ВnIП даІ 11IСА'11 дea'RТDro року 
-і 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОDарс .. ка "'іс .. ка рааа Кllівс"коі • 
украТlll1, lдеlmlФікацїRllІІR код за ""111І"'11 єдрпоу 26376375 облаСТІ, 1ОР1ІД1ІЧllа особа за заКОIIОДDDСТ80 •• 
rarapillll, lS, D особі 8I1КOII)'JO'IOГO обоа'nlll ",іс"коro ' IОРllДllЧllа IІДрсса: КIIТ8С"КВ обл., .1. БроваРII, вуn. 
'КlIIІ дІс ІІа nlдC11l8i ст.42 ЗаКОIІУ Украіlll' ((Про ",іСЦСІС :ОПОІІІ - секретаРІ p~" Сапо-.кка lгорп 8аСIШЬО81Iча, 

ОРЕНДАР: "'O.laдJlIIКВ Кvnсбl PI~CI М _ ам08рІДУ8111111 в УкраІІІі», з OAIIOГO боку, та 
• r J' ,11 IlкопаlВllа IОР"ДIIЧI • Б ідСlmlФfквціRlІІlR код 1746408962 дani -"ОРЕНДЛР" д' II адресв •• 1. Р08арll, вуn.КорonеllЩSS кв.7, 

ДіЮЧl1 добровіл"IIО і псрСб~ВІIО'l11 Прll 3ДOPOB~.: ~~Ol ~mopOII~, YКnВnII ~en Договір про наступнс: 
noncpCДII"O 03llаПомnсні з ПРІІПІІСІ"'" Wl8in .. lloro ЗІ:О:О::~ ІСIllП П"I'm, РОЗУ.lіIОЧII ЗI.а·lеlllll С80Їх діП, 
(30JCpCloш. 3 811.'0I'lMII ЩОДО IlсдіПСIІОСТЇ П 000'1111 • • а. що ~еr}'ЛIOIОТІо yкnaдCIII.n 11І1"'11 праВО'1ІІ11 
27.08.2009 року Н!1212-68-05 та КСРУIО'IІІСІо :Оложсн'У), BlдnoBI~IIO до Рlшеlllll Броварської ",іс"кої рад .. від 
дinRНКlI 8ід 08 rpYAl1R 2004 року YКnВnIl цсП доro:';:I~:':v,~~2, 4.6.3 та 9.1.3 ДОГО80РУ O~CIIAII зс.Icnы�оїї 
орсндllзе"'cnыlтT ділlllКIІ від 08 rpYAIII 2004 року за Яn770 (~'''''n''.1 п дого:'lр) П~О)ВllесеНIIR З"'ІН до ДОГОВОРУ - _, - ,..OZOIjP ореllull про таке: 

І. BI.eCТII до дОГОВОРУ ОРСІІДІ. IІIС'І)'Пllі змі .... : 
1.1. ПУНIrr 2.3 ДOГOBOP~ opellAl1 81.кnасти в НІС'І)'ПllіП peдaкuiї: 

«2З. Нор",аТIІВllа rpошова ОЦІІІКВ зеr.'cnыlіi niпlllKl1 зrWlO довіДКI' відділу • • Б 
КllіВСІокоі обпасті від 22.09.2009 року N! 04-3/1 5-31900 стаН081П'L: дсржко",зсr.'У У аllСТI Р08ВРах 
-5478,00 (П'JIТIt ТlICRЧ чOТllpШ:'І1і сімдсснт вісім) rp118CH" ОО копіАок. 

1.2. І!УНIrr 3.1 Договору ореНДІІ ВИКnIСТІI в НІС'І)'пніП редакції: 
«3.1. ЦеП ДОГОВІР укладено строкоа' на 2 (два) рОКІІ, терміном до 27.08.2011 року. ПіСЛІ 31кіllЧСНІІJI строку діТ 
ш.оro ДoroI~PY. OPE~ДAP має персважнс п~аво ПОНОВnСНIIR Пого ІІІ НОВIIП строк. У ЦІооаІУ разі ОРЕНДАР 
ПОВllнен не Пl3Нlше НІЖ 3~ ЗО квnсндаршlХ ДIllВ до закінчеllllR строку дії ЦІоОГО Договору Пllсьr.IОВО повідоаlllТJI 
ОРЕНДОДАВЦЯ про Н"ІІР ПРОДОВЖІІТІІ Пого nilO. 

ПonожеН!IR ца.ого -Z!0~BOPY про пс~сважне ПрІВО ОРЕНДАРЯ не ЗІСТОСОВУЮТЬСІ у разі: 
_ BIlКOPIICТIHHI зеММЬНОI ДШJlНК" не за WnЬОВИr.l ПРll3наченНlМ; 
- порушенНІ термінів CMaТl. орендної плаТlI; 
- допущенНІ погіршеllllR стану земсльної дinяНКII». 

1.3. Пункт 4.2 Договору оренди викnасти в HIC'I)'nнiA редакшl: 
«4.2. Річна орендна мата CТDIIOBIIТ1t І % (один) відсоток від нормативної rpошової oцil'КlI зсмcn"ної дімНКI' -
5 478,00 !ривень і CКn8ll8Є: 
-54,78 (СОРОК) rp1l80НIo 88 копіПок на рік. 

1.4. Пунп 4.4 Договору оренди BIQUIICТ11 у нвcтynHin редакції: 
«4.4. Орендна мата BHOCIIТ1tCJI piBHIDIII часткамll щоr.lіСJlЧНО протнror.1 30 (1pIIДWlТ1I) lIВJIеlrдaрюlХ днів, IfIIC1YПІПIХ 

31 ocтaннir.l квnендllРШIМ ДtlCМ звітного (податкового) мicнlUI без ypaxy8ВНIIR пдв WJIIIXOаl nepepaxyв8lIНI ІІІ 
JllDPlXYlllCDBldI рахунОК t>peНД0ДD8W1 N! 33217815700005 УДК У Київськin 06nвcтi ••• КІа&. код ЗКПО 23571923, 
МФО 821018, одержувач - Броварське ВДК. код кnаСІІФікawl1З050500 - оренда зе,..nї». 

I.S.ПУНIrr S Договору ореНДІІ ДОПОВНltтИ нови,.. niдnYHIn'O'" 5.4. HaC'l)'nнoro ,r..iC'l)': 
«5.4. Передача у заС11іВУ та внесеННІІ дО С11І1')'ТНОГО фонду права ореНДІІ земмьноі РНКІІ заБОРОНlЄТLСІ.» 

Мі. ПУПIrr 6.4. Договору ореНДІІ викnасти в HacтynHiB peдaкuiї: 
«6.4. Передача земмьноі дinRНКlI ОрендаРІО здіПСНIОЄТLСJl на ПРОТJDі 5 (п'lIТL) днів 3В аКТО.1 ПРIІRr..IНIII-передачі. 

ОРендар зобов'nан"R в п'ВТllдеННIIП тер,..ін піСЛJl державноі реєстрації ЦІоого Договору тallбо БУДЬ-ІКIIХ 
4ОдаТКО811Х угод. Договорів про внесеНJIR змін 'І1і ДОПОВllеllЬ ДО Договору ТОЩО HDдaТ11 відповідну копіlО opraнy» 

2. ЦеП Договір nїДnJlI'It державніП реестрації. 
3. ЦеП ДОГО8ір набllpає чинності піСЛJl підПІІсанНІ сторонамll та 1І0ГО державної реєстрації. • 
4. Інші УМОВІІ договору ореНДІІ зсмenьноТ ділJlНКft від 08 ІРУДНJI 2004 року за Не770 3ВnllШDlOТloCR без 3МIН. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

Кулtliа Ра'са JJI"'~DЛа',,,а 
ІОРІІДІІЧна адреса: 

8Уn. Коропенкв.5' кв.7 
"'. БроваРl1 
обn. КlIЇВСЬКВ 

IіІtисщ Р.JJt.Кулtliа 
7 



~ АКТ: 
ІІРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"_,,-------2009 року м. Бровари 

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

виконytочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожко 

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 головИ» з однієї 

сторони, та громадянка Кулєба Раїса МИI(олаївна з другої сторони, 

смми цей Axr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянка Кулєба Раїса 

Мllколаївпа прийняла земельну ділянку площею 0,0031га, для 

обслуговування гаражу по вул.В.Інтернаціоналістів,З в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рі~енням сесіі від 27.08.2009 року N!!1212-68-0S 

на умовах оренди терміном..ва 2 (два) роки, до 27.08.2011 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
Київської оБJlасті 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ВИКОнуІочий обов' ЯЗКИ міського 
голови - секретаря міської ради 

ПРИЙВяв: 

Громадянка 

КУJlєба Раїса МllКОJlаївпа 
Юридична адреса: 

м.Бровари 

вул.l(ороленка,55 кв.7 

~((eP! / р.м.Кулє6а / 
7 



ДоrОВір Ng2 

Про 8несення змін до договору оренди земельно; дi~~HKU 8ід 17 серпня 2005 
року NS0405ЗЗ8001З1 

Місто Бровари Кllівської області 
~PlL...::~~~~~~.;.:;.Р ______ дві тисячі дев»ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~pOBapCЬ.Ka міська рада Київської області, юридична особа за 
ЗDКонодввс:вoм Украши, tДеНТltфlкаційний код за ДUІИМИ ЄДРПОУ 26376375, IОРИДІlчна 
адреса: Кlllвська обл., r.1. Бровари, вул. rarapilla, 15, в особі ВИКОнyJочого обов'язки .Ііського 
ronoBl1 - секре:аря ради Сапожка Ігоря Васильович&, який діє на підставі ст.42 ЗакОlty 
Yкpaї1111 «Про МІсцеве самоврядуваllНЯ в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмежеНОIО відповідальнісТlО «Камелія», lоридична адреса: 
07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 1, ідентифікаційний код 20587817 ( свідоцтво про державну 
peєcтpaцito юридичноі особи, заресстроване виконавчим комітетом Броварської міської роди 
від30.10.1995року Н!1 355 1200000000678) в особі директора ЗаАцева Миколи Дмитровича, 
IКИЙ діє на підставі статуту, 3 другоі' сmОРО1lU, уклanи цей Договір про наступне: 

ДЬочи добровільно і перебувuочи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розyt.rіlОЧИ 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного закОIIОдавства, ЩО 
реrymоють укладений ними правочин (зокрема, з В.IМОГами щодо недійсності правочиlty). 
зriдно рішенИJI Броварської міської ради 28.06.2009року N!11S7-64-05 та керуючись 
попоженнями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.2.3 Договору оренди земельної ділЯНlG1 від 17 серпИJI 
2005 року уклали цей Договір Н! 2 (надалі - Договір) про внесенИJI змін до Договору оренди 
земельної ділпки від 17 серпня 2005року за Н!040533800131 (нодалі - Договір ореllдll) про 
таке: 

, 

, I.Внести до Договору оренди наступні зміни: .. , 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній реДВІЩіі: 

сс2.3.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідк •• відділу земельних ресурсів 
у місті Броварах від 03.11.2008року Н! 04-3/13-3/1677 становить : 

- 12 688 (ДВaиaдцRТЬ тисяч шістсот вісімдесят вісім) гривень оо копійок. 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

сс3.1. Цей Договір укладено строком на 1 (один) рік, терміном до 25.06.2010 року. Піcmr 
закінчення строку діі цього Договору ОРЕНДАР має. п~рев~е право поновлеНИJI йо~ на 
новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не П~Нlше нІЖ за 30 кanендарних ДlDB 11:0 

закінчення строку дії цього Договору письмово повІДОМИТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про HDМ1p 
продовжити ЙОГО дію. 

ПОJlожеНИJI цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у разі: 

- використанні земельної ділянки не за цільовим ПРllЗначеввям; 

- порушення термінів сплати орендної плати; 

- допущення погіршения стaIty земельної ділянКИ». 
1.3.Пункт 4.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«4 1 О 1 О fJL (десять' відсотків від нормативної грошової оцінки . • рендва плата становить 70 'J 

земельної ділянки - 12 688rpивевь - і складає: 

1 268.80 ( одна тисяча двісті шістдесят вісім) rpивень 80 копійок - на рік. 



1.4.ПУIIIСТ 4.3 Доroвору Opelrдll DllКJJaCТSI у JlаСТУПllіil ред::-щіі: 

«4.3. ОРСНДllа плата BJIOCllnCJI ріВ1111М11 частквмн щомісячно ПРОТRГОМ 30 (ТPII ,t 
КIU1сндарних днів, IIВcryпних за остапllім кanеllДDpЮIМ днем звітного (ПОдDткового) Місяц. 
урахувВlПШ пдв ШJlЯXО.1 перерахувDННJI на розрахунковий рахУНОК OpClI.Цo 
N!! 3321081270000S УДК у КJІЇВСЬКЇЙ області м. КlіЄВа. код ЗКПО 23571923, МФО 821 
одсржувач - Бровврськс ВДК, код КJIасифікаціі 13050200 - орСllда землі)). 

2.ЦеА Доroвір підпвrnє державllіR реестрації. 

3.Цеіі Договір набирає ~HHOeтi ПЇСЛR піДnИС81111R сторонами та його ACPika'-і 
реєстрації. 

4.0бов'изок щодо ПОдDНИя цього Договору Ііа державflУ ресстраЦЇIО та BII~ 
пов'язані з його дepXCВDHolO реєстраціЕІО, ПОКJIвдаlОТLСЯ 118 Орендаря. 

S.Iнwi умови договору ореНдІІ земслы�оїї ділянки від 30 червня 2008 року за 

Ng040б33800314 ЗDJIПШВlОТЬCJI без змін. 

6. Цей Договір yкnaдeHo У ТРЬОХ примірниках, що мВlОТЬ однакову IОРИДИЧИУ CWIy 
OдllВ З JlJCJIХ знаходIIТЬCJI в·Орендодавця, другий - в Орендаря, третій - в органі, якиП ПpoвiJ 
ЙОГО державну peєcтpaцїlO. 

РеКВЬII11f сторін 

ОреllДОДlІвець 

І Броварська міська рада Київської області 

ідентифіхаційвий код 2637637S 

Київська обл., 

в особі СапоЖІС 

. 
Бровари, вул. ГагарінІ, 15 

~ 

Орендар 

ТОВ «КамепїJI)) 

Юридична адреса: 

вул. ГагарінІ, 1, М. Бровари, 

в особі Зайцева Миколи Дмитровича 

...... 
-. ../ ----" , . ... ---- " . ,. C""J..P 

.' 
\ ' ( 
с. ... ···МП 

.: .. 
.... "--_ о" 

.\ / 
/ 

.' 

• Договір за~еєстровав~ у ВИКО~ОМі Броварської міської P8ДJI, про що у КИJl3і 
запиСІВ державНОl реєстрацl1 ДОГОВОРІВ оренди вчинено запис ,id «R,f» ІР 
200.1 рону. -



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2009 року м. Бровари 

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

виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради СаПОХСlса 

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

самоврядування в Україні", довіреності від 25.01.2008 року Н!!2-15/149 з 

однієї сторони, та Товариство 3 оБМС'IССIIОIО відповідалы�істIоo ВllробllllЧО-, 
комсрційна фірма «Камелія» в особі дирсктора Зайцсва МІІКОЛІІ 

ДМllтровича з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а TOBapllCTBO 3 обме,кеllОIО 

вщповідальніСТIО ВllроБНИ1lО-lсомерціЙllа фірма «Камелія» прийняло 

земельну ділянку площею O,0022Sra для обслуговування кіоску - землі 

комерційного ВИІСОРИСТання ~o бульв. Незалежності в районі розміщення ... 
буд. Н!!11 в М. Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

25.06.2009 року Н!!1157-64-05 на умовах оренди на 1 (один) рік, T~PMiHOM до 

25.06.2010 року. 

Цей АІст складено у трьох примірниках і є невід'ємноІО чаСТИНОІО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Вро,аРС'l(а А.іС'l(а рада 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 
В~К~иуІочий обов'язки 

ови 

11:ti7Jth!!~~*' 
/ LB. Call031Cl(O / 

прИЙlIЯЛО: 

ТОВ ВКФ «КtlAlелія» 
ІОридична адреса: 

м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 , 
Директор 
.' 



f AoroDlp ОМ2 
про DІІССІ:ІІІІП 31'. 11 до ДOraDopy ОРСІІДІ 

~Iicтa Брова~:lе~:.~::~:=::: від 23 ЖОВТІІЯ 2007 року 1641 

02 .-011118 двІ Тllся.,f ,"CD'nтora pOh.")' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БроваРСLКD міська рада Кllівської обл· .. 
!ІІСll'l1lФіl8UinJlІIJl код за дa1l11M11 ЄДРЛОУ 26376375 ,ор aCТI, ЮРІ(ДІ~НІ& Dсоба за 3ВКOIIO.цaвCТВOAI УкраіНll, 
15 в особі ІІІХОІІ)'ЮІІОГО оБОl'JDКlI ~licLKOro ronOBJI :. СС 'IДJIЧllа аарсса: КJlJIСЬка обл., 1'1. БроваРІІ, вуn. Гагаріl'в, 
~i c:r.42 3ахОll)' УкраїШI (сЛро місцеве caMOBPRДYBall:~· ~I Сапожа Iropn ВаСIfЛЬОDllЧD, IIXlln діє ІІа 

ОРЕНДАР: ФОЛ КOnIUШ ralllla Дr.llnpіВIII, 10 11 І кра ІІІ», 3 OJUloro боку, 18 
_2520409888. дani -"ОРЕНДАР", з д~oT сmоро,,,,Р у:;:::а 1lI:е;: M.~poaapll, ВУn.ГOnLбllчв,9, ідСlmlФіквціnlllln 

ДЬОЧІІ доБровїnы�оo і псрсбуваlОЧl1 ПРІІ 3ДOPO~OA ::з це. oroBlp про IlаСТУПIІС: 
nоnередньо 031lano~melli 3 ПрllПllСlA1ІІ шlвіпы�оro за:l~ УАІІ та RСШn ПIAI'JПi, Р03УАlіЮЧII значеllНІІ своіх дin, 
(JDlPCMD, 3 BIBIOrDAll1 ЩОДО IlсдіnСllості праВОЧIІІI)') відп .0дaBCna.. що реrynюlOТL YКnll4clllln ІІІІМІІ правОЧlІІ1 
РОІУ КII210-68-0S 18 кеРУIО'IIIСЬ ПОnОЖСlІІlІМl1 ПУІІ~В :;I~II: ~;РlшеIШI БроваРСLКОЇ міськоТ РIl4II від 27.08.2009 
ОР 6epC3НR 2006 року YКnOnII цсП Доrовір Н!!2 ("одалі _ • :' •• та 9.1.3 Доroв~ру ОрСllДlI земcnы�оїї дlnlШСІІ від 
-IІІ.IIКlI від 09 бераІІІ 2006 року за Н!!040633800085 (І Д~(Jff~) пр~ внссеНllІ 3АІІІІ до Доroвору OPCНAII 3смcnы�отT 
1&"'" IIIJUUII - ~OZOll'P оре"дІІ) про таке: 

1. BlleCТII до ДоroВОРУ OPCllAl1 IlаСТУПllі 3Millll: 
1.1. ЛytlКТ 2.3 Доrовору.ореllДII BllкnaCТII в IІаСТУПllіn редакції: 

43. HopMmlllla rpошова ошнка зсмenыІїї діпІНКIІ згідно довіДКl1 віддіnу д . . GpoBapa.'t 
JCJJiвcwші обпасті від 25.09.2009 року Н!! 04-3/13-3/1038 cтaнoalnЬ. СРЖКОМ3СМУ у МІСТІ 

- n 411 (ДвaдWl1'L даі ПICJI'lі ЧOТltpllCТD OдlIHВДtUlТL) rpIIВCH~ ОО копіПок.» 
1.2. Пун.хт 3.1 ДоrolОРУ ~PCНAII BllкnaCТII В Ilаступніn редакції: 

«3.1. ЦеП ДОГОIIР yкnaдeHo теРМIІІОМ до 27.11.2009 року. Пісм закінчеНІІІ строку дії ЦLoro ДоrolОРУ ОРЕНДАР 
має nepe&IIJOIe ~aвo по~овnенНR noro на. НОВІІА строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВІІІІСІІ Ilе пї3llішс Illж за 30 
lІІІІІеНд8РНlIХ ДІІІІ до заКlllчеllНR строку ДІЇ цьоro ДоroвоРУ ПІІСЬМОВО повідО~llml ОРЕНДОДАВЦЯ про НlAlір 
DpDдOВЖnТП ПОГО дію. 

ПOJlOlCC"!1ІІ ЦLoro .І!ог.овору про пе~еважне прuо ОРЕНДАРЯ Ilе заСТОСОВytOТЬСІ у разі: 
• IІJКOрllС18ННI зеА.СШЬНОI ДШІІІКІІ ш: за ЦШЬОВІІМ ПРll3наченНІІМ· . . . 
• ~рушеННl терМІНІВ смаПI opelIДHoi мати; 
• допущеННІ погіршеННІ CТDII)' земсшьної дїJulHKН». 

1.3. Пункт 4.1 Договору ореНДІІ Вllкnасти в каступніR редакції: 
84.1. Pi'llla орендна !Шата стаНОВИТЬ 10% (дсскть) lідсоткіllід кормаПllноі rpоШоВої оцінкllзе~IcnыlтT дїJulHКlI-
22 411.00 rpllleHL і CКnDдDЄ: 

2241.10 (Дві ТИСІІІі двісті сорок одна) rpИВНІ 10 копіRоК» 
1.4. Пункт 4.3 ДоrolОРУ оренДІ' BllкnaC?lI у наступній редакшї: 

I4З. Оревдна JШal8 IНОСІJТIoCR РШНJWJl чаСТКІАtJI щомісRЧНО ПРOТRroм 30 (ТPIIДWIТJI) кanеlUUlРЮIХ днів, JШC'IYII1fJIХ 
31 СІС1ІНІІЇ&. JCВJJендарюlМ днем 31ітного (пОііаТКОВОГО) міСІIUI без урахуваННІ ПДВ IWUlXOM перерахувDННII ІШ 
pcupaxyнxolltJI рахунок ОpeJfДOJUШIUI N! 33217815700005 YТJ)< У КlliвcькіВ обпасті АІ. КlIEID, код ЗIQ10 23571923, МФО 
821018. одержувач - Броварське вД1(. код кnаСllфікаwї 13050500 - оренда зеАmі». 

1.5. П)'ІІКТ 5 ДоrolОру оренди ДОП0811Иnl НО881)1 підпунtmJ~t 5.4. IШСТУПНОro змісту: 
«5.4. Передача у 3DCТВIIy 18 IHecelll1l до cta-.ynlОro фонду права opellДll зеМC:n'llоі рнк .. :шБОРОIIІEТLCJI.» 

1.6. Лункт 6 ДоroвоРУ opeIIдllllllUlaCТII а наступніn редакшї: 
«6.4. Передача зсмc:nьноі РН1Ш Орендарю здіnсюоEТLСІІ на ПРОТR3і 5 (п'кть) дніl за atmJM прIIы�ннR--

передачі. 

Орендар зоБОI'аuш!l в п'mІДеННIІR термін піCnR деРlаІІJllОі реєстрації цього ДO~BOP~ тalабо ~YДrJlXIIX 
ADдa1'XolIIX yroд. ДОГОIОРів про IнесенНІІ змін та доповнеНL до Договору тощо надап, DIДПОIIдIl)' КОПІІО органу 
AqJaвиоі подаТКОlоі служби за місце .. знаходжеИНІІ земenЬ110r дїJulIIICI •• ». 

2. ЦеП ДОГОlір ПЇДlUП'llЄ державllіn реєстраціі. _ 
3. ЦеП Aorolip набирає ІІІІНН0сті пісм підПІІCl1ІНJI СТОРОН8А1ІІ та noro держаВIІОI реєстрації. 
4.1нwi УМОВН AOrolOPY 0PCIIДI1 зеАlenLІІОЇ дinllllКlI Від 23 жоmll 2007 року за N!41 ЗOnIIШIІOТLCІ ба "ІІн. 

СІШЬОDІІ". 

ОРЕНДАР 

Привот",,,; nlillp"Єl.e'C6 

КОЛllR" Г.,",О ДЩllnрlllllО 
ІОрllДllЧllD адреса: 

IУn. ГllJlьбl1чв,9 
"І. БроваРl1 
обл. КllїВСЬка 

/2Ib~г 
_~..!L~~~СУr... ____ Г .ДоКОЛОВІІ 

Ао • • і іськоі plДll, про ЩО У Кlпаї заПllсїI деривної реєстраЦІЇ 
4а raDlp зареєстровано у ІІІКОНКО"І ~p'OlapCЬKO ~ 200:!рОКУ. 

raDopiB ореllДlllЧllнено звmlС lід «!!!) А -



.... AKT-~ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

11_"-----------.:2009 року м. Бровари 

Ми, що підписалися Нижче: Броварська ~liCЬKa рада, в 

особі ВИКОНУlOчого обов'язки міського голови - секретаря міської рад}! 

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 Коланн ГаНІІа ДмитріВІІа з другої сторони, • 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Коланн Ганна 

Дмитрівна прийняла земельну ділянку площею 0,0032га, для 

обслуговування кіоску в складі павільйону очікування, по 

вул.грушевського м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 27.08.2009 року за КаI210-68-05 на умовах оренди терміном до 

27.11.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

.Cano3/CI(O / 

прИЙНяв: 

ФОЛ Колавн Га""аДА.umрівна 
Юридична адреса: 

Киівська обл., 
м.Бровари 

вулІальбича,9 

~,wr 
----=~~., ~L ___ / г д.КолtlRН / 



ДОГОВІР . 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноі ДIЛЯIII(!1 

.,. ІірОВІР" 

&роnпр~ы�а I\llclalta Рада .. ...t.r " .I:~ ""o~;!' 
НДО' ПАВ ЕЦЬ' &роnар~ыcD I\li~bKII Рllда б' - ~. оРЕ ~ • , в осо І IIIKOIIYIOlloro 060п'І1КІІ міського ГОЛОВІ' _ секретара 

• • ·pllAl' СВПОЖICD Ігоря Da~llnI.OOlllla 1110 л'IС ІІІ п' • 3 У - • МІСЬНО' _. • _ • 1.1стаВI aKOIIY "-PIIIIII "Про Mlcueoc саМОlРІДУВlllІІ1 о 
y,,-раіIlГ', РОЗПОРRВЖСІІІІІ ІіроваРСЬКОI I\IICbl(01 рапl1 ПIЛ 2401.2008 POI\'Y Н!!\281 о.аIlОГО 60КУ та 

~PEHДAP: ФОП Щср611К II~IIR ~ллIОllа, 10PIlJlII'11II1 адрсса: вул.Гру;"свського,\-а КІ.97 
.f.БроDDjJlf, CBIBOUТIO про ВСРЖ~ПIlУ pcccтpallllO фl11111110Ї oc0611-піЛПРIIСr.IUН від OS.08.\991p.N!!2 3SS 0\7 0000 
003087 BIlJlaflC BI~KOllalIIfIM Kor.IITCTOM БРОlаРСhкоі міСI.кої РnЛII. ІКIlП лnnі -"ОРЕНдАР", :J дРУ.101 старо"", 
ylUlJlJlll ucn AoroOfP про lІаСТУПIІС: 

1. Предмет ltorOBOpy 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ оі.апооі.аIlО во ріШСlІlІR сссії Брооарськоі місІоКОЇ радІ І к.,іоської області 
віА 18.0'.200& рОIСУ .NI!&72-4S-05, olд 30.09.200& polt)' .N!!883-46-05 та olд 16.10.2008 po,ty К!!89&-І7-05 lІадає. а 
ОРЕНДАР пр"Пмає в строкоое плаТllе KopllcтyoallHR 1смелыly .аіЛIІІ'КУ площею 0,0049ru J11IR обc:nугооуоаШ'1 
кіоску в скпаді паоільПону очікуваНIІR. Іка знахо.аIIТЬСR ІІа ІІСРСТІІІІ' оул.ШСО"Сllltll та оул.К"іОСLкIП о 
.,.&роваРII. ЗгіДIІО з маном ЗСr.lЛСКОРIІСТУlаIlНR, ЩО С lIeoi.a'CMIIOIO ЧОСТІІІІОІО uboro Догооору та .aooi.al\ll 
ВllAllllоі вlJШілом земелы�хx рссурсів у місті Броопрах КIІЇІськоі області ві.а 21.\ 0.2008 POI\'Y 10 Н!04-3113-311368 
111 зе.leJIЬ110-ка.апстрової .a0КYAleHтnuii Броварського міського ві.а.аілу зеlllМЬШIХ ресурсів UR зсммьно .аіЛRIІКО 
рахутся в зеМЛІХ KOMepuiAHoro ПРl1311а1lеllllR в мсжах Броварської міської РадІІ. 

2. 06'СІСТ ОРСllдl1 

2.1. В орен.ау перс.ааЄТЬСR земммlП .аіЛRIІКО 10гnnыІІоo пnощеlО 0.0049ru. 
2.2. На земельніП .ainRHui розміщсні 06'CICТII нерухомого МОПІІа, Ікі ROnJlIOTbCn IлаСllістао орен.аар". 
2.3. HopMaTIIOliD грошово ouiflKa земелl.ної .аіЛ"НКIІ згі.аIlО дОlі.аКII оі.а.аілу 1емenЬІШХ ресурсів У місті 

Броварах к.,їоської області від 2\.\ 0.2008 POI\'Y 38 N!04-З/l 3-311367 стаНОВIГГЬ: 
15789 (П'ЯТllв.аUЯТL ТШ:Я'І ~iMCOT о!сімдеспт .асо'пть) гр"вснь. • • _ 

: 2.5. земenы�DD ділlНЩ Іка псре.ааЄТЬСR в орен.ау. НС має таКІІХ lIe.aOnIKIB. що можуть переШКОДI'ТIІ 11 
ефеКТllВIІОМУ ВIIКОР"CТnНШО. ... • •• 

2.6. При зміні ( реорганізвuії) ОРЕНДАРЯ AorOOIP opeн.aIIIlC зБСРlгає 'IІІНtIIСТЬ. 

3. СТРОІС діі договору 

31 Договір укладено на 1 (одш,) рік. терміном .ао 18.09.2009 polt)'. Піcnя 1а"іll'lеШ'1 cтpo~ д~гooo~y 
• • n n стро" У UЬOMY разі ореlШВР ПОВlІнеfl НС ПІЗНІше НІЖ ореlUlilР МІЄ переважне право "оновлеНIІЯ ого на НОВІІ • • 

2 І і І ,,'1-1 "оговорУ пооіnОIШГГIІ ""СЬМОВО opeн.aOABBUR ПРО flаМIР про.аООЖIІТIІ Пого 3D І" СПЦ до звк IІчення строку 14 14 "" • . п . 10" nlлnll'''11 ІІС ЗВ UInIoOOIII\I ПР"JIfDЧСIІI'ПI" opCIr,aap аТРО'lає ПСРСООЖllе дIlO. Р" ВIIКОРIIС11ШIІІ 3СІ\ІСЛLІ '.... •• n 

право ІІВ ПОIIОDЛ&ШIIП ДОГОВОРУ opCIlAIl. 

4. ОРСIIДIIП платп 

10 'уа olд 1І0рr.Ш1110110і ГРООlоооі ouilllCll та СК'JIDдПС: І 578 (ОДІІа 4.1. РI'ша ОРСIІДllа ПЛIlТО CТDIIOOIITL 
Тllспча П'ЯТСОТ сі .. дссят вІсІ .. ) rpllOCllb 90 копlПок. lельні дїn"III'" .аержаОIlОЇ вбо KOMYIIВnЬHoi onаСllості 

4.2. ОБЧllcnення розміру opell.atlOЇ маТIІ зв зе~ коефіUЇЄtlтів ItlJleKcBuiї. ВIІЗIІВllеllllХ ЗОКОНО4DВСТВОМ. 
]діПСIІІОєn.c:я З урахуваННЯI\! їх uinboooro ПРll311аф

1lеlltlR ІІІ ЩО ЗВПООIlЮIОТЬСI під чвс укладанtlЯ або 1міНІІ умов 
3а затвсрджеl"'МIІ lСабіllетом Міністрів ~paїHII орма. , 
AoroBOPY ореІlJ1lі 'fII ПРОДОВЖСІШІ Пого ДІІ. 

1011І11\11І 'lастltRlШI npoтnrOl\1 30 ItDЛСIr,aаРIIІІХ Дfllо, 
4.3.0pellJ1lla плата ОIIОСIlТЬСЯ ЩОl\llсп'шо, Р (по.аатIСОООГО) І\І'СПЦП ШЛПХОI\I псрсрахуоаllllП ІІа 

IlаСТУПllllХ 30 oCТnlllllal IсалСIШВ~IIII" Allel'l 3~~O:;101& 1С04 23571923 р/р 33217815700005 - GpOOllpCLKC 
раХУ'IОК УДК У KllrocLlCln оСіЛОСТІ .1. КІІСОІІ М 
ВДI(.I(од ICnDс"фllсаuli 13050500 - ОРСllда 'Сalлl. аху"ок OPCfI.aflOЇ маТIІ оформляється відпові.а,,,,м,, 

4.4. ПеРeJIII1lа продукuіі тв нор,,"'1 послуг D Р 
акта.lІІ. ра,і • 

4.5. Р031\Іір ОРСllДllоі плаТl1 псреглп.авєт:а~~~IІХ .aO~BOPOAl: 
4.5.1. змІШ1 умов ГОСПОдаРlовання, перед піДОllщеНIІЯ uill. ТnРllфів. зміШI коеФіціЄІlтіа. iIfJlCKCBUii. 
452 ЗміНIІ розміріо земмы�оro по.автку. пімя 3Millll lfopMnТllofloi грошової OUIHKII зсмель • • • HOOIIX С11ІвоК та 

Вll3lfа'IСНI'Х заКОllодааство"', 'lтверJ1ЖСIІНR . 



• 1 м.БрооаРIІ. У ОIIП04""), oi~IOOII ОРЕНДАРЯ 3MilllIТII ореllllllУ мату. ДОГОВІР ОРСІІ"ІІ J~\І&:.'І.ІІЩ .1і.1'1І 
БУТ11 розіроаlШП БРОООРСЬ"'DІО MiCLKOIO PUOIO В OllIIOCТOPOIII'IoOMY ПОРІІДКУ. kII,. 

4.5.3. в іllШllХ ВIIПDдI(ах. псрсдБО"СШIХ законом; 
4.5 .... У разі IleOllCCCllll1I opelllllloT плаТIІ )' СТРОКІІ. ВI131,а'IСllі UIIM n?r~nopO\I. fI&!lllІ Iшrіl\lІІl~' 11"" 

nOJ1aTKoooro борІ")' (BICnI01IaIOllll суму штрафllllХ callKuin за іх IlаЯВllОС І) 11 розрпч ІІІ\У І 20 ІІі ICIIT~I III~. 
облікооої етаОКIІ HouiOllMLlloro баllКУ УКРОТІІІІ. aiIO'IOЇ 110 QCIIL DШІІІКІІСІІІІІІ такого IЮ.1"Т"n8l11111 lі" " Р:. 
АСІІЬ noro (noro ІІОСТІІІШ) ПОrPШСIIIIIІ. 3MC~110 від ТОГО. ІІКО З ПСЛІІ'ІІІІІ ТnKII'\: СТОПОI\ ( "1.1I.llllIIn ~ \:'1 
ICMCllJlDplllln АСІІЬ ПРОСТРОІІСІІІІJI У "oro сплаТІ. •• 

".5.5. ОРСIІАllа MBТD СПРПВЛІІСТЬСЯ також і У Rllподках. ЯКІІІО ОРЕНДАР 1 '101J11ЖIfII\ "1111'11", "'11,,,. 
ІІС BIIKOPIICТOUYC зсмcnы�уy ainJlIII'y 3В UIIM ДОГОВОРОМ. "" 

S. УІ\ІОВІІ ІІІІІ(ОРІІСТІІІІІІЯ :JСI\ІСЛl.llОі· IІЇ.rIIIllЮI 

5.1. зсмcnы�оo діЛЯІІка ПСРСДПСТІ,С:Я о орСlІдУ МЯ оБСJlУГОПУllОllІlЯ кіоску 11 склпді "Пllі.'1Іоііnll~ "'II~\"h 
5.2. Цільовс Прll31101lСІІІІЯ 3СМСЛЬІІОЇ діЛЯІІКIІ- зсмлі KOMcpilin"oro ІІІІКПР"С rllllllll 'І 
5.3. ОРЕНДАР ІІС МОС правп бсз ОФОРМЛСІІІІІІ У ПСТnIlОПЛСIІОМ)' 1111ЮІІUдllllС ПІСІ\' "I'I'".I~~ 1\'"I'.1/' 

цільовс ПР"]IІП1IеIIllЯ ЗСМСЛЬІІОЇ діЛJlIІКIІ. 

6. УІ\ІОІІІІ і СТРОІ(ІІ ПСРСДОІІЇ 3СІ\ІСЛМІОЇ ДЇJІІІІІІ(ІІ 11 opelllI)' 

б.l. ПсредаllО земcnы�оїї ділЯ11К11 в opellay здіПСНIОСТЬСЯ бс] ро]роБЛСIІIІЯ ПрО&!kї)' ЇЇ піЛIІ&:.ІСIІIІIІ 

б.2. IlІші УМОВІІ ПСРСДО111 3СМCnЬІІОЇ діЛJlIІКl1 в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ ПСрСЛIІІ'. а ОРШ ІДЛІ' "Pl\li~y 
opellДY зсмcnьну ділJlНКУ вІльну від БУДЬ-ЯКIIХ МОПНОВІІХ пров і ПРСТСllзіП трстіх осіб. "РО 111\11\ о I\O~c, 
УJCЛDдвlfllJl ДОГОВОРУ ОРЕндdДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР Ilе МОГЛlI знаТII. 

б.3. ПеРСДО1ІО земелЬJJОЇ J1іЛJlIIКIІ opCJJQoplO здіПСlІlОСТЬСЯ піc:nя держаВIІОЇ реестраоії оьOl О ltnrIlRllp" 
зо октом ПРIlПМВI'НЯ - передвчі. 
б.4. 110 ОСlІовl ст.25 ЗВКОІІУ YlcpUЇ1111 "Про орсшду зсмлі" від 06.IО.1998р ,,~161-ХI\/Qрrll1Jp' 

II'ПТIIДІШIIIIП строк Illc:nn ДСР'Iо"ПВII01 pceCTpoцlї договору OPClllll1 зсмелЬІІОЇ llі.'111111\1І nrРЖ:JВllnі a~ 
I~O"IYllanLllor ВЛUСllостl зоБОВ'ПЗUIIIIП ІІRДПТІІ JCопіlО ДОГОВОРУ відпооlДIІОМУ ОрГПIІ)' ДСРіlЩПllоі IІn,IІІ''''ОІІ; 
c:n)""r6II. 

7. УІ\ІОВІІ ПОВСРІІСІІІІІІ зсI\IслыІїї дїЛПllКl1 

1.1. Піc:nя пр"пинення діі Договору ОРЕНДАР повертас ОРЕНДОДАВЦЕВІ зсмельну діЛАllkУ ~ CT3l1i-! 
гіршому поріВIІЯІІО з ТІІ ..... У якому Bill ОдgJЖDВ '17 в оренду. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ у рвзі погіршення KOPIICHIIX ВЛВСТIІООстеП opellllOBBfloi земcnыІїї aiJlAIII\II. "08'113"\1\ 
із зміllОIО іі СТВНУ. мвс првво 'ів відшкодуввння збllтків У розмірі. ВIІЗJlВ'ІСIІОМУ СТОРОІІИМІІ. Якщо CТOPOH3\1111't 
QOCJlrllYТO ЗГОДІІ про розмір віДШКОДУВВI'I'Я збllТків. спір розв'язусться У судовому порядку. 

1.2. ЗдіПСllеllі орендорем без зroДl1 ореJlДОДВВЦЯ ВIlТРВТII нв поліпшеllllJl ореНДОВВIІОЇ зе .... сЛ .. llоі .!Ii:t.H~" 
які I'СМОilCnIlВО віДОІСреМIІТIІ без звподіЯJJl'Я ШКОДІІ ціП діЛЯtJці. не піДЛIІГDIОТЬ віДШКОДУВВIІIІIО. 

1.3. Поліпшення стану земельноі діЛЯIIКII. проведеІІі ОРЕНДАРЕМ ЗD ПІІСЬМОВОІО 1ГОЗОІІІ І 
OPEHДOДABЦE~ землі, н.е піДЛЯГDIОТЬ віДШКОДУВВІІНIО. УМОВІІ, оБСЯГIІ і СТРОКІІ віДШКОДУППlІlІR ОрСІІЗ3р\О 
ВІІТРОТ 30 проведеІІІ НІІМ ПОЛlпшеНI.Я стаІІУ земельноТ ділllНКIІ ОIlЗI,ВIIВIОТЬСЯ OKpeMOIO yrOQOIO сторіІІ. 

1.4. OpellДOp мвс првво НВ віДШКОДУВВllНЯ збllтків. звподіЯllІІХ YIIBc:niAOK IlеВIІКОIІВlІІlЯ ореllДО.!lil8utU 
зобов'Я3ВI.Ь, передБВ'lеllllХ ЦlIМ А0ГОВОРОМ. 

3611ТІСО"111 OOO'ICOIOТLCn: 

1.5. ФВКТII'II.і ВтрВТIІ. ЯКІІХ ОРЕНДАР ЗО311ав у зв'ЯЗКУ з IleOllKOIIBlllllIM вбо IlснanеНПIІІМ 0111\011011І1." ~\lOI 
договору ОРЕНДОДАВЦЕМ в також ВIIТрВТIІ. які ОРЕНДАР здіПСІІІІВ Dбо ПОВllнеl1 здіПСIШТIІ для віДІІОll.o1сНН1 
свого порушеllОГО првов; 

1.6. ДОХОДІ І. Jlкі ОРЕНДАР мІг бll peMJaIIO OТPIIMaTII о рпзі ШUlеЖIІОro ОIlКОIIВIIIIЯ ОРЕНДОДА8ЦЕ\1 
умов догооору. 

1.1. Розмір фПКТIІ'ltIllХ ВllтрВТ ореl'ДПРЯ ВІІЗІІВІІВЄТЬСЯ НП підстооі докумеllталыJo пlдтверджеllllХ ДІІІІІІХ 

8. Обl\lСЖСllІІЯ (о6ТП'IССIІІШ) щодо ВIІІСОРlfСТОШIП 
ЗСІ\ІСЛЬІІОЇ діЛЯIII(11 

В.l. На ореllДОВИНУ земслыly ділянку tle вета .~ 
1I0вnell0 ОбмежеНIІЯ. обтяжеflНЯ та іщпl правв третіх 01:10: 

9. Illші ПРОВО та 060в'ПЗI(11 сторіІІ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ гаРВIІТУЄ що земелы�аa • . 

звБОРОНОIО (арештом). звстаВОIО I'~ перебуоає' .J1IЛЯlfКВ Є У ~oгo влвсності, ніко",у іншо",у tlC оіJ1IIУЖСIlа. ni.J 
lIaдDBBTl1 illwi прввв. ВІІ311вчеlll QIIM договоро І ВІН мас 3ВКОНЩ ПОВlІоовжеlfltя переJ1ВВВТIІ ЦlО діЛЯIfIo')' D орСIІ'>' 

м. 



9.I.ПраВR ОРІШДОДОВUН: 

9.1.1. перевіРJlТIІ цілЬОВС BIIKOPIICТIIIlfJl зе.. Оо. 
9.1.2. достроково розірваТIІ цеП Догові c.n .. "о, ДІЛ""КІІ: 

доro8ОРОМ;.. р у Вllпадках, перuба'lеllllХ '111111І11'" ,aKOIIOAOBCТ80.. та QIIM 
9.1.3. 'r.lIІШТII Р03МlР ОРСІІДІІОЇ MaТlI у ВIIП 

ОJlllос:тороШIЬОAlУ ПОРJlДКУ без ,год" ОРЕНДАРЯ. адка.,. передбаЧСllІІХ 'ШI'JlII" ,aKo"OДOBCТDO", 8 тому 'шслі в 
9.1.4. BII"'OrDТlI від ОРЕНДАРЯ СВОСЧОСllО'го • . 
9 1.5. 111"'OrDTII оіп ОРЕНДАРЯ • в"сссш,,, OPCllДlloi nлвт,,; 
• • DlAIUKOAYBall"" СУ"'" opellдl і &роворськоі МІСЬКОЇ РадІ І ДО піДПШ:ОIІ"" "'.ого Догопору' 10 nЛОТIІ 3 'ІВСУ ПРIlПll,."." рішс"",, сссії 
9.2.060В'Я3КII ОРСllдодаОЦIІ: • 
9.2.1. псреда8аТІІ ЗСМCnhllУ ninllll',Y по а,,"1')'. 
9.3. Права ОРСll.llаРIІ: 
9.3.1. 0тр"мат" по Otrry ЗСМCnhllУ піnЯІІКУ У Kopllrтv • 
93 " І • . -.,,ва''"IІ. 

, • ..... ПО 10ВnI?oaTII. AorOOIP ПІСЛ" закіll'IСІІІІIІ стро",), Пого 
:10608 Jl30llL 110 ПрОТЯ31 ТСРМІІІУ ОРСlІ.ІlII. діі 8 разі oiACYТllocтi ПРСТСll3іП, ШОДО 

9.4. 060в'1І3КII ОРСIlППРIІ: 
9.4.1. IIOдDBOTII ОРЕІІДОДАВЦЮ ",oilUlllnicT 'п 

In 
.. ЗДІ СlllооаТIІ КОІІТРОЛЬ зв BIIKOP"CТDllllllftI цїсі 'смcnыlіi 

JI ІІІІКІІ; 

9.4.2.ВШСОР"СТОВУUUТIІ ЗСІ\ІСЛЬІІУ дlЛНlIІСУ зп IIIЛ"ООII" n 
4 3 .. Р"ЗllП'IС'IІІRі\" 9. • • CBOC'IBCIIO сма"уоаТІІ OPCllAllY плату; , 

9.4.3. НС допускаТIІ хімі"ного 'ІІІ БУДh-IІКОГО illworo забруд"с • 
9 4 4 '.- ІІІІlІзе"'ЛIІ • • • • П~ДТРlІму~аТIІ 11 о lІanеЖІІОМУ calliтaplloMY CТDlli; 

': 9.4.5. ПІ~" ,аКIН'IСIІIІЯ TepMillY діі Договору ОРС"Д" пооеРІІУТІI 3СМСЛЬІІУ діЛІІІІКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 
IІІUlСЖНОМУ СТІІІІ по atrry. 

10. р'IІЗIIJ( ВllПадкового ЗІІІІЩСІІІІП або ПОШКОДЖСІІІІП 
об'Сlста ОРСllдl1 'ІІІ ііого 'lаеТIIIIII 

10.1. РІІ'"К Оllпадкового ЗНllще'ІІІЯ ибо ПОWКОдЖСlІІl1І об'скта opellAl1 ЧІІ ПОГО чаСТIШIІ ІІесе ОРЕНДАР. 

11. З~lіJIII Y~IOO ДОГОООРУ і ПрllПllllСllllП ііого діі 

11.1. Зміна умоо Догооору здіnСНIОIОТЬСIІ У ПIІСЬМОВin формі зи ОЗИС"ІІІО'О ЗГОДОІО сторін. 
У разі недосягнен"" ЗГОд" ЩОДО зміllll умоо договору спір розо'nУЮТЬСIІ у судовому поряд",),. 

11.2. Діі договору Пр"ПIІІIПIОТ"СП У розl: 
11.2.1. закінчеННJI СТРОКУ •• Іа ЯКlln ііого було укладено; 
11.2.2. ПРllдбаllllА ОРЕНДАРЕМ зеМCn"llоі діл"нк" У вnaCtlicть; 
11.2.3. nPlIMYCOBoro віД'lуженtlЯ земелЬtlої діЛ""КIІ з MOТll8iB суспільноі ІІеобхїДllості відповіДIІО ш! 

ст.14? ЗСl\lСЛlallОГD ІСОДСКСУ YKpoillll; 
11.2.4. Договір прlfПllНЯСТЬСIІ також в іНШIІХ В.IПадках, передбачеНIІХ заКОIIОМ. 
11.3. Діі договору ПРIIПIIIIНIОТЬСП wnяхоаl Пого розlРВОІІІІЯ 3а: 
11.3.1. ВЗВЄМНОІО ЗГОДОІО сторін; 
11.3.2. рішенням суду відпооідно до ЧІІІІНОГО 'ИКОНОдDвства УкраїНІІ. 
11.3.3. Ш~ВІІКОІІОІІІІЯ opellAapcat п.9.4.2. ДВІІОГО договору 3І ріWСІIIIПі\1 СУДУ, відповїДllО ДО ст.141, 144 

3ealCnLIIOГO ICOACICCY УкраіlШ; 
11.4. Розірвання Договору в ОДНОСТОРОНІІЬОІІІУ поряд",,), допускастьCJI; 
Умовою розірвання Догооору в OAHOCТOPOIIHbOMY ПОРllд"1'Є неВIIКОНВН"Я OpeIIAa~e". п.4.3, п.9.4.3~ n.4&:2. 
11.5. Перехід прввв ОЛВСllості ІІа мвПно орендаря ІІа IІIШУ 10P"AII'IIIY або ФІЗІІЧІІУ особу, а також 

реорrallізаці" 10РliДІІчноі особll-ореllдаря с підстаВОIО Дnll ро,ірваllll" договору. 

12. відповідолы�істьь сторіІІЗО IIСОIII(ОIIОIIIIП або 
ІІСІIRЛСХШС 0111(0110111І0 ДОГОВОРУ 

11.1. За HeOllKOflBllHR вбо неllвnежне ОIlКОIIВШIІ договору CТOPOllllllecyть відпооідanы�істьь відповідно до 
31KOlty та цього договору • 

1"" С . б • з НІІІ звinы�lст''сI� від відповідадЬНОСТІ, якщо ВОІІИ доведе, що це ........ ТОРОІIа, якв ПОРУWІШВ ЗО ОВ JI а , 
nОРУше1t11Jl cтanOCB не з П ВІІНІІ. 

13. ПРIІІ(іlщсві ПОЛОЖСІІІІО 

1 .' • Ilсанн" СТОРОНИМІІ та noгo державноі реєстраоії. 
3.1. ЦеП Договір нвбllРВЄ 'ІІІННОСТІ ПIСЛJl ~ІДП що МИЮТЬ ОДllаКОIУ IOPIIAII'IНY СІШУ, ОДІІІІ :І JlКIІХ 

311а)с ЦеП договір укладено у трьох ПР""'ІРНІІК~ _ І органі, IKlln провів дер3ШІIІУ ресстраuію. 
0411ТIоС" в орендодавUJI, Apyr"n - о орендаРІ. трСТI 



Нсвlд'с.''''IІІ''111 'IOmIIIO"111 договору с: 

К;UШС1рО81In nnОIl :lC"leпblfoi дїЛJIllКl1 :І аідобраЖСlІlІJlМ о(jмежеlfЬ (обтяжсщ.) ) іl IlIlkl)p 

OCТDIIOВnCIIIIX сеР8Ї1у1'іа; .' • _ ~ . ~" 
акт про ICТDIIOВnCIIIIJI 110 MlcцeooCТI та поroДЖСlllfR 30ВIClШIlLO' мс.А- • 3СМСЛI.lfО' ЛL11111"". 
ВКТ пра переllСССШIJl D ІІВТУРУ :lOOlliWIILoi мсжі '~M~Ь'IOi віЛR"К" та f'СРСЗ"'lі щ ~ 

BCТDIIOВnCIIIIX McroКOBllX :llІвків ВnBCIIIIКY (KOpIICТYUB'IY) ,смелыf'' ВІЛАІІКІІ. -.=-
ВКТ прIIПому-персAD'lі :lCMeпIolloi вілRIІКII: 
Схема ро,мішеlfllJl 'смcnыlіi діЛПIІКIІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська мІська рова 
" особі BIIKOltyIO'IOro 0600'ЯЗКІІ міського 
ГОIlОВIІ- ce"-pmрJI ~liCЬKoi рЦIJ 

Cn"O~Itt;II /lOpn ВnСIІ.""О"""1І 

МіСЦС3l1аховжеlfllJl IOPIIAII'1II0i ос0611 

01400 К"ТІІСЬ"" оtiлllСIІІ", 
.".6pOllllp", "J'II.rlllnpllln,1 s , 
IдеlmlФікаціПIШП код 26376375 

14. РСI(оі:ШТII сторі" 

ОРЕНДАІ) 

І/ІОП Щ~р(j"" Ііі"" /.,.,;""" 

Місцс ПРОНСІІваllllJl фіЗIІ'IНОЇ особll 

10p"lIl'ItIa цреса: tlJ'/І.ГРJ'ІІІеtlС",,,,:,І,/-1І " .. 97 
.".БрооиРІІ 

IдеltТllфікаuіfi,Шn tlомер 2360113121 

15. ПіДП.IСII сторі •• 

~~~.с;..-f.!::..... __ I.В.Сt''IО~,tt;О 
'.\,. .---~ '. . '., \ \. \ -

. \. . !~I 
МП· J . , . .-

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

... . 

Opellaop 

__ ~J;~1:"--r-f_'_' _Н.J.Щер6Ul\ 
~~/ 

МП (311 "MOIIOcтi ПС:ЧIl'l1(11) 

'. 
'- "'-. . 

~' _ ".0' --
.. 

Доroвір зореєстроваlfО у КlІївськіП periOltanLHin фіllіі Державноro пlаПРlІємства "центру Aepi, .. a8'1O~ 
,eMCnblforo кадастру ПРІІ Державному КОlllітеті УКРОТІІІІ ПО ,еМCnЬНIІМ ресурса"," про ШО у ДержаВІІОМУ peCC1)lI 
зеlllепь ВЧlІнеlfО заПIlС віа .... 20 р. за НІ! _ 

мп 

.с.,. i~';I' / 
І . 



.. АКТ .,~ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

, . -: 
" уП " ~.: 2008 РOJсу -------" м.Бровари 

. 
Ми, що ntдписалися нижче: Броварська I\lісы�аa рада, в особі 

ВИКОНУІОЧОГО оБОВ'ЯЗIСI'1 місы�огоo ГОЛОВІІ - секретаря міської ради СаПОЖlса 

Ігоря ВаСIIЛЬОВllча, що діє ІІа підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в У краї)) і", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та ПРII~аТllllіі піДПРlІємець Щербак Hilra IлліВlra з другої 

сторони, склали цей АІСТ про наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а ПРІІваТllllіі піДПРlІсмець 

Щербаl( Hilla ІлліВІІа прийняла земельну ділянку площе1О 0,0049ra, для 

обслуговування кіоску в складі павільйону очікування на перетині 

вул.Шевчеllка та вул.кIІївсыііі в м.Бровари. Земельна ділянка надана . 
рішенням сесії від 18.08.~.008 року за Н!872-45-05, від 30.09.2008 РОКУ 

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

1 (ОДІІН) рік, терміном до 18.08.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є HeBiД'CMHOI~ частино1О 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська місы�аa рада 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ВИКОНУlOчий:обов! ЯЗІ<И міського 
голови ":"cd'e~peTap; міської ради 

./. ',гс. П" .~ \ . ~) ,,), ... у.' , ... .,. \... .. 
... j' \ 

.\.' - І . , Ій 
\\ :L ~ , і • .., .. - . 

. ~ ---/ І.В. Cano:JIC/(O / 
~~~~~ 

пРИЙНЯЛА: 

Приватний підприємець 
Щерба/( Н;ІІа /ЛЛ;Вllа 
ІОридична aд~eca: м.Бровари 
вул.Грушевського, І-а кв.97 

- / н.LЩер6акl 
-~'7I---



АКТ 
аро псреllеССllНЯ в натуру ЗОВllїWllьоіО і\-Іе о оо о 
та передачу ІІа зберіГDІІІIП ВСТDІІОВ ~lзеj\.fелы�оІ� ДJЛЯJІКІІ 

( 
• леНІІХ i\-Ie~(,OBIIX ЗНDків 

влаСНIIК)' KOPIICТYBDtJY) зеl\lелы�оооo о . 
. ?7J ~ ~ І ДJЛПНJ(ІІ 
~ ера 7<' !Іі t( Q c.J." -с і (f' 1(9 

2008 р. 

МІІ. ннжчепідпнспні, прс.:tСТ:tВПНl( тов .. І<Оlістnпта" 

D ПРІІсутності зе:\rлев;rаСЮlкіо (зе~f.'1~І\орисrfDачів): 

представllШ< DIІІ(опко~rу ~.иeAo~~ ,.,f.~ 
діJОЧlІ на пі.:хставі ДОЗВО.1У ВИКОIП(ому N~ 273 
Paдl[ народних депутатів ві;х 24 .1J1СТОШ":Ш 199:! року 
перенесліІ в натур)' ~lежі на пі;хставі П.1ану зе~lеі1ЬRОЇ .:zі.1ЯНЮ·І 

npожпВаючогопоВул. ______________________________________ ___ 

Згідно рішення ~·IicЬ~'В.IKOHKO)IY l'ih612-lJJ-оfi;J. (І '!f е.е..н.t..I #sq"" 
~rежові знаюІ D кількості r у шт. передані В Н3Т)l'і предстаВЮIКУ 

зorОВПIIКn. на лкого і ШlкладенС7 ві;хпові;ха.1ьність за ї.х збереженНJI. 

Розміри та ~lісцезна.'(О;ХіКення меЖОВIІХ зшнсів зе~lельпоі дL'tJIНКJІ ПОІСa:Jtшї 
на крока."(. 

ЦеП акт є підставою дтl ПРНЙНЯПJl рішення по фmmІЧНО~IУ КОРІІСТ}'ВQНЮО •• 
Акт СІШВ.1ениЙ В двох ПРJІ)tiРШIК3."(. 

ПредставtіІІК зеМJ1еDЛQ~НИКQ 
( зем.'1екорнстувnч~,> 

ЛреДСТQВНШ( ТОВ ;,І<:ОНСТВIІТn" 

ПреДСТnВНlIК ВIJI'О1l1\О~[У 

/ 



" 

.. 
А 

N . ' 
cn 
~ 

'З.:З6 

АSРИС ЗЕМЕЛьноJ ДIЛS1НКИ 

7.10 

.. , 

Опш: ~Іеж: 

N 
• 
01 
-.:l 

--

4.75 

І. Від А до А--.... JAl:IioIt:щ~А'~· _Ь,.;j'JA4~~·:-::::~~~а":r:=f!~;.q~IІІС"IІ.L--=:;/Lt.=;:...::~~=·::::::!::.:~=.t?~о,оІ»)'-'_-
2. Від Б до 

3. Ві.!! В до г _____________________ --

4, Від Г дод _____________________ ----

S. ВідддоЕ ____________________________________ ----

6.' Від Е до А ____________________________ __ 

. , Абрис склав: ~.~f? ~-----



,ОО 

7.10 

А 

N 
І 

cn 
~ 

... 
Межі зеМ~!lьноі ділянки DIІ]Шltlе~lj~· о 

4.75 

ІІА місцевості та Вlсазnні opell.!1nrl~ .: ~,f....#~I.z'I~;f'7'' ..... 
• І 

ЗагалЬНIl площn:4,.о кв, м 

ОбмежеllНЯ: 

LJ(--
( ---- - --------_._-

ЗовtlіШIІЯ ~,eiКn 

"Jеr.tел\о"ої діЛЯIІ'''' 

В. о. начnлыІІкоo відділу 'ЗемеЛЬНIІХ о. (ГnЄВСЬКИП І.В.) 
ресурсів ум. Бровора.'t ..4J~..p:.---



ДОnВlрm 
"ро 1I11~C~III" :1."'11. • 8'. 26 JIi о Dl080py 0p~II.11 :lf:."l!Ль"оr .InRІІНІІ 

• ro,mllR 2006 po"ylti0406JJBOOJ91 
МІСТО &РОВОРІІ КІІЇВСЬКОЇ облоc:ri 

11 ВСрССllЯ двІ Тllcnчl дсв'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: &роворська міська - м • 

заКОIIОдDDCТDО.1 Yкpaї1I11 іДСlmlфікаціП n рада КІІІВСЬКОІ облаСТІ, 10plIдIl'IIIa особа за 
Кllїаська обл., М. &pOBapl:, вул. rarapillll, ~;I в КОДб.:lа ДOIIIIMII ЄДРПОУ 26376375, 10Pllдll'IIIa адрсса: 
PIIдII СаПОJh"ІСІІ (пря ВаСllnЬОВlll.а 'n oc~ І BIIKOlryao'IOro оБОВ'JDКII міського ronОВIІ- сскретар_ 

м ,_КІІ ДІЄ но підставі ст 42 З Уіі· caMOBpJlдyвallHJI в УкраІНі •• , :І OДHOro боку, та • акону кра НІІ ссПро .ІІСЦСВС 
ОРЕНДАР: ПП Кулаra Пe"lpО Воло 

ідСlmlфікаціПllllП КОД 2429410114, далі _"o~:~IpДAOBII'I, ЮРllдІl'lllа адрсса: м.&ровар", вулJJуroва.14, 
НВС'І)'ПІІС: Р", :J .pyгor сnrОРОІІU, УКЛВnIl цеП Доroвір про 

ДіlОЧIІ добровіпыІo і псрсбуваюЧl1 ПРІІ 3ДО ОВ • 
своїх дin, ПОПСРСЛІІЬО ОЗllаПОМЛСllі :І ПРIIПIIСа. р ~MY РОЗУМІ та _CIIЇn пам'_ті, розу.lіlОЧIІ 311аЧСIIII_ 
ІОІМІІ праВОЧIІН (З0крсма, З BIIMOrDМl1 ЩОДО ІІС !" WIB~LIIOro ЗDlCОIIО~~а. ЩО РС?,ЛIОIOТlo укладСIШП 
.Ііської paдll від 30.07.2009 року N21182_67_0:1':I:CТI "!,аВОЧlllty), ВІДПОВІДІІО до РlшеllllJl &роварськоі 
Доroвору opellДlI 3CMCnLIIOЇ діп_IIКIІ від 26 ЖОВТШІ 2rio~ ШСЬ ПОЛОЖСІІІIJIМІІ nY~lктfB 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
про BllecellllJl 3.lіll до Догово • року. УКЛВnIl цеП ДоroВIР N! 2 (ІІІШQЛ/ - дtШНJір) 
(IIIДDJII• п. і .1> ) РУ ореНДІІ земcnыІїї ДInJIIIKII ВІД 26 iКomlJl 2006 року за ](а040633800391 

- ~oгOll ір ореllu" про таке: -

1. BHeCТII до ДОГОВОРУ ореНДllllаСТУПllі зміНlI: 
1.1. ПУНКТ 2.3 ДоroвоРУ ореНДІІ BllкnaCТII в НОСТУПllіП редакції· 

«2.3. НОРМВТllвна грошова оці'lка земcnьної діЛ_IIКII згідно довіп"кll ві іп 
&роварвх КІІЇВСЬКОЇ області від 03.09.2009 року НІ 04-3/13-31977 стаНОВIПЬ: ДА У держкомзе.ty У Mlc:ri 

10208 (дeCJIТL ТlICJlЧ двіcri вісім) ГPllВeHЬ оо копіПок.» 

1.2. ПУНКТ 3.1 ДоroвоРУ opellдll BllкnaCТII в HacтynHin редакції· 
ес3.1. ЦеН Доroвір укладено тсрмі'IОМ ДО 30.01.2010 року. Післ_ звкі~еllНJI С1року ДІЇ ULoro ДоroвоРУ 
~P~~ має переважне право поновnеН'1JI noro нв НОВIIП С1р0к. У ЦЬОМУ разі ОРЕНДАР ПОВІІІІСІІ Ilе 
Пl3Нlше ПІЖ 3В 30 Kвne~pHIIX днів до зокінчеllllJl С1року дії ULoro Доroвору ПІІСИІОВО повідОМlтl 
ОРЕНДОДАВЦЯ про НОМ Ір ПРОДОВЖImI noro дію. 

ПоложенНJI цьoro ДОГОВОРУ про персважне право ОРЕНДАРЯ lІе звстосовytОТЬCJI У разі· 
- BllКDPllCТВIlНi 3CMCnLIIOЇ дiпJlН1ClI НС 31 цільОВII.1 ПРII3НDчеНIIJIМ· • . . ' - порушеННІ теРМІПІВ СМІТlI ореtШної Mml; . ~. 

доnyщeННJI попршенНJI CТВItY 3СМCnЬНОЇ дinRнкю •• 

1.3. Пункт 4.1 AOroBOPY ореНДІІ BIUCnOCТII в НІC'l)'ПllіП редакції: 
«4.1.РіЧНI1 ореНдНВ Мl1та становить 10% (дecJIТЬ) відсотків від НОРМІІТІШІІОЇ грошової оціНКlI земCJIIoНОЇ 
дinRНКlI- 1 О 208 ГРlшень і склllдDЄ: 

1 020,80 (ОДНІ ТlICJlЧI1 ДIIaдЦRТЬ ) rpllBeHL 80 копіПою. 

1.4. Пункт 4.3 ДоroвоРУ ореМIІ IIIКJlBCТlI у IIВСТУПllіП редвкції: 
«4.3. ОреНдНI1 МІ1111 BHOCIIТЬCJl ріВIІІ"1ІІ чвстка.111 щоміСJlЧНО npOТJlroM 30 (ТPIIдIUlТII) кaneндapllllX ДІІі .. 
НDCl)'lUПIХ 3а ОС'І1ІНІlї.l квneндapHIBI дне.1 3Bmloro (noдllТКOвoro) .lіCJIЦЯ 6e:J ypaxyвDlIНJI пдв 1IШJIXа.1 
ncpepaxyllDlПIJI ІІа p03p8XYllКOBНn рахунок ОреНдОдавця N2 33217815700005 УДК У КlIЇВСЬкіП 06nacri .1. 
Кl1tВI1o КОД ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - &ровврське ВДІ<. код кnаСllфікаwі 13050500-
ореНдІ земnі», 

1.5. Пункт 4.5.2 Доroвору opellдll BIIКJlI1C111 в НВC'l)'ПНіП редаКЦІЇ: 
«4.5.2. з •• іШI розмірів зсмenЬНОГО податку 111 стаВОК opellдHOЇ МI1Т1I, 3.lіНIIIIОР.II1Т1IВНОЇ грошовоі oцillKI" 
пїдвищеННJI цil" 11ІРllфів, зміНl1 коефІцІєнтів ІНдексвції, Вll3lll1чеllllХ 3I1КОНОДВВСТВО.I. . 

У ВllПадку віДМОВl1 OPCНдDPII 3MiHIf!11 opeQlty МВ1)' на у.IОВВХ, ВII3НI1ЧСIIIIХ п.4.5 Доroвору, 
OpellдoдDDeЦIo МI1Є право розіРВI1Т11 цеП ДОГОВІР в односторонньому ПОрJUUCY». 

1.6. Пункт 4.5.4 AOroBOPY ореНдІІ ВIUCnВС111 в II0CТYnllin редаКЦІЇ: 
«4.5.4. У разі невнссеШIJI ореНДНоі мl1ти У C1pOКl" Вll3нвче~1 ШІ.І ДоroворО.I, фll1 заборroВI1II~c:ri 
вввжаєrьCJI подаТКОВl1М борro.1 І CТlIYєrьCJl 3 HBpВXYBBIIНDI пеНІ, що HopвxoBYєrьCJI НI1 cyr.IY noдaТКDBoro 
борry (3 YPВXYBaHНDI штрафНl1Х свнкціП 3В їХ ИI1JlВНОc:ri) ь Р03рвхунку 120 відсотків ріЧlІІ1Х облікової 
СТ88К11 НвціонanЬНОГО бвнка УКРl1іIШ, діlОЧОЇ НО деиь BllHllКllellНJI 11IKOro подаТКDВОro борry вбо 1111 день 
Roro (ПОГО ЧОСТІUIі) поraшеНIIJI, звnежно Bi~ того, Іка 3 BCnII'lIIII 11ІКІІХ ставок Є біпЬШОIО, 311 КОЖНlln 
кanепдаРНllП день ПРОС1рочеllllll У ПОГО СМI1Т1».. • 

1.7.Пункт 5 AOroBOPY opellДll ДОПОВНІІТІІ НОВІ"І ПІДПУІІІП'О.І 5.4.110С1)'ПНОro З.ІІСТУ: 
5.4. Передача у ЗВставу та BHccellНR до статyrиоro фО11дУ правl1 ореНДІІ 3с.Icnы�оїї ділJlНКl1 
за6ороНRєrьCJI. 



~ 

1.8. ПУІІКТ 6.4. ДоroВОРУ ореНАl1 DIIКJlIml. IшcтynніП редакціТ: 

6.4. ПСрCJIDllІ зсаlenы�оіi .rUпHIIKII OpellДDPIO :lAincllloЄТЬCR ІІа npат:о:' S (п'ять) Дllів за al\OТo", 
ПРIIПаIВlllш-псрсда1Iі. 

ОреllADР зоБО.'ОВIllIП а n'mlAClllllln тcpalill піСЛIІ ДСРЖDDllоі рсестраціТ цього Договору 
'1'DIабо 6yдr.-.КlIX АодаТКОВIІХ yron, Доroаоріа пра ВІІССС"ІІ. З.lі'l 18 ДОПОВІІСН& ДО Доroвору тощо 
IlaдaТlI DЩПОDЩII}' копіІа Opl'lllY дсржаВllоі ПОдDтковоі c:nyжбll 3І місце., 311аХОДЖСllшr 3смслыlіi 
дШJlIІКJI. 

1.9. ПУІІКТ 6.4 ДоroDОру ореlШl1 Dшcnаml D IlаС:ТУПJlіА pCдDкuii: 

\ 

\ 

«6.4. OpCIUUlP зоБОD'R3DIШП D n'.ТllДc •• "lln терм іІІ піCЛJI АеРЖВОllоі реєстрації цього Доroвnру та/Ібо 
БУдL-RКIIХ додаТКОВ11Х Yroд, ДоroDорів про ВІІІ:ССІІІ" зміll та ДOnOBllell. ДО Доro80ру тощо llailaТ1t 
аідпоаїДl1}' копіІа oprall}' nCРЖВВllоі податковоі службll 31 місцсм ЗllаходжеllllR зсмелыІїї дin.ffIШ», 

2. ЦеП ДоroDір nїJUlJlI'I!: держаВllіП реєстраціі. 

3. ЦеП Доroвір IlвбlSPDЄ '1I11Іllості піСЛR niДnllcallll1 CТOPOIIDМIt та Яоro держаВIfОЇ реєстрації, 

4. Іlпui ~IOBII AOroBOpy opellAl1 земenLllОЇ дїЛJlllКIІ від 26 ЖОВТИR 2006 року 3В Н!!040633800391 
заJIІІШDlОТItCII без 3t.liH. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
KII/BCЬK%вn,cCTI 
IOpllAIl'lIIa адреса : 

~'!rGjЮ,pа~I, Byn.rarapiнa,lS 
,,~~ ""в:осО61 аіЬ.Жка lroря ВаСIUl.DDllча 
• ' ., ,'О І r.} ~ , '/*, ..... -_. ~ .... " ~ * '" v ,- r ..' .0- ' 
! ~ р. .' \ 11' ,_ ,О •• /.11 

's ..: Z . - LB.Cana~1tItO 
10 І '''~''/ h~ > '. ..... ., 

'. ,. ..... QI 

• ЬІЬ// ~ • .,? ~/;V :;:~ 

ОРЕНДАР 

npu.allU""; nіdnРІІ''''Щ6 
Кулаzа Петро Волоd'І.""ро,"q 
IOPIIДII'IНD адреса : 
ауn, Лутовв, 14 
"І, БроваРIІ 
oбn, КиівсьКD 

n'ВoКjtJIala 

Доroвір зареєстровано У ВllКОllкомі Броварс.коі міськоі ради, про що у DIDi зашrсів державної 
petC'I'P.auii JIorn-""іn оое'lДІl і'ІIIJlено 3DПlfС від 

«1'4» ~~ 200іРоку. 



-.. АІСТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ~liChlca рада, в 

особі ВИКОНУlOчого обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

СаПО>ІСка Ігоря Васильовича, що діс на підставі ст.42 Закону Украіни "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 . ПРlІваТllИЙ піДПРIIЄ~lець Кулага Петро 

ВОЛОДllМllРОВltЧ З другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТlllІЙ підпрllємець 

Кулага Петро ВОЛОДIIМIIРОВIIЧ прийняв земельну ділянку площеlO 

.0,0020га, для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по 

вул.Кірова-Грушевського в м.Бровари. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії від 30.07.~009 року за N!!1182-67-05 на умовах оренди 

терміном до 30.01.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРийнЯв: 

ПРllваТllПЙ підпрllємець 
Кулага Петро ВОЛОДІІМПРОВІІЧ 

Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Лугова, 14 
м.Бровари 

.l-J,~t---- / п.В.Кулаzа/ 



про ВІІССС.ІІІИ 31'.111 до JIoraBO AoraBlp 1\i1 
місто IУ ОРIШДI13Сl'IМ.llоr JIlпn11K11 від 11.12.2008 J'-!1847 

РОllРl1 КllіВСЬКОі омас:ті -

02 _&'ПІR двІ ТlIСRчl дсв'ятоra року 

OPEНДO~B~ЦЬ: Броварська міська plUla 1(llіl - • j 
УкраіШl, IДСlmlФllCDшПllllП код за lIDllll.'11 єдрпоу 26 СЬКОІ облuСТІ, 10PIIДIPllla особа за заКОIIОllDВС11ІО •• 
ВУЛ. fal'8piHa. 15, в особі BIfKOII)'lO'IOГO оБОВ'1І3К 3.'6375, ЮРllЛІl'lllа аарсса: Кllівськв обn., .1. БроваРІ', 
DаСISn.ОВIIЧВ, JlKlln дІє ІІа підставі с:т.42 ЗаКОI У I1 МІСЬКОГО r:onOBl1 - CCкpC11lP" РIUUI СапожlС8 lrapn 
боку, тв SY краТІІІІ «Про MICUCBC caMOBp"4)'Dalll.. в УкраіІІі», з OJIIIOГO 

ОРЕНДАР: ФОП Щсрбак Hilla Іnnіо" 
IдСlmlфікацlПllllП код 23БОl13721 дмі _"OPEH~;:IIД~lIIa IUIpcca: м.БроваРIf, вуn.Грушсвського,l-а кв.97 

ДіЮ'll1 доБровїnы�оo і псрсбу;.аIО'1ІІ пр" ]до ' з 'Pyzor сторо"", YКnMII цсп Договір про IlaCТYnlIC: 
noncpCДllLO О:lІІаПО.ШСllі з np"nllcaMI ШlвinLIІ:г:в~::roрозумі та IIcllin пlUtl'''т1, розу..іIОЧIІ ЗllаЧСIII .. своіх JIin, 
(ЗОКРС.ІD, з BII.IOI'8MII ЩОДО IIcJIinCIIOcтi аlО' I!OДВI~a. ЩО pcrynlolOТL yкnaдclllln НІІІ'ІІІ ПРВВОЧIlfI 
21 08.2009 року Ха 121 0.б8.05 та ксрVl пр 1111ау), ОIДПООIДIIО до ріШСІIШI БроваРСLкоі •• іськоі paдll від 

• • - ".ОЧІІСЬ ПОЛОЖСІІІ .. МІІ ПУllкті 45.2 453 9 ЗСМCnLllоі ДШ"ІІКІІ від 11.12.2008 року 1(01847 КnMIf с • в. , •• та .1.3 Договору ОрСllДl1 
Договору ОрСllДІ1 зеМCnLllоі JIinllllKl1 від і І 12lo08 ц n ~rOBlp 1(9 І (ІІадалі - ДtROtlір) про ВІІСССІІІ" З.lін ДО 

.• року за ~1!! 1847 (1lananі - Дozов;р ореllдu) про таке: 

І. 811CCТII до Договору ОРl:tlДllllаС'l)'Пlfі 3Millll: 
І.І. ПУІІКТ 2.3 Договору opellДll IllклаСТІI в IlаСТУПllіП pcдaKuii· 

«23. Нор •• аТlшна rpошова ouillKa зсмcn.ної дin . •• • • Кllівськоі омасті. B~ 09.09.2009 року К9 04.3/13.3/~~~;1 C::~~~~~nIJIKII ІІДДШУ держко •• зему у місті Бровврох 
- І8 І89 (8ICIМНllДWI1'1o ТlICJIII сто оісімдесп ДCI'JIТIt) rplI8CII. оо копіПок.)) 

1.2. Пу~кт 3.1 Договору OPCIIДII BllкnaCТII в IlaCТYnllin pCДIKuiї: 
ес].I. цдеп ДОГОВІР yкnaдellO строком нв І (ОДІІІІ) рік, терміном до 27.08.2010 року. ПіC:nIl закіll'lСІIIІ" строку діі 
цьоro OГOB~PY. ОРЕ!"ДАР має переважнс право ПОНОІЛСІІІ .. nOГO на HOBlln строк. У uьo.,y разі ОРЕНДАР 
ПОВІІнеll НС ПІЗНІше НІЖ З~ 30 KMCllдapHllX днів до закіНЧСІІИJI строку діі ШОГО Доrовору ПІІСЬ •• ОВО повідОМІІТlI 
ОРЕНДОДАВЦЯ про HIUt'lp ПРОДОВЖlml noгo дію. 

ПапоженНJI ШОГО ДОГОВОРУ про персважнс право ОРЕНДАРЯ не зас:тосовyroТЬСІІ у разі· 
- BllKOPllCТВHHi зе~~ноі дїn"нки ІІС за цinЬOBllM ПРll3начснИJlМ; • 
. - порушеИНJI терМІНІВ сnлаТІI орсндної nлаТlI; 
• ДОnYЩСННJI DогlршенНJI стану зсмcnьної дinllНКlт • 

• 1.3. Пункт 4.1 Договору ОрСНдlI BllкnaCТII В HaCТYnllїn peдaкuii: 
~~.1. РI'Іна орендна плата станОВlІТЬ 10% ·(ДCCJIТL) відсотків від HopMaТlIBHoi rpошовоі OUiНКII ЗС.lcnьноі 
ДUUIНКИ-18 189,00 rpllDHi і cкnaдaє: ... 

1818,90 (Одна ТИСJIЧа вісімсот BiciMHIUlIUlТIe) I'рIШСIIЬ 90 KoninoK.» 

1.4. Пункт 4.3 Договору OPCaдl1 BIIКnBCТH УІІвступній pcдaкuii: 
«4.]. Орендна !Шата BHOClfТItCR ріВНl1І'111 ЧDCТКDІІІ щоміCJIIIНО ПРOТJlro.1 30 (1pIIДlUlТ1I) кanсндарюlХ днів. 
IIDCJyПНIIХ 3D OC"mlllhI кaneндapннм ДНС.' звітного (податкового) r.tiCJIIUI без урахувaJПlR пдв DUlRXОМ 
Dсрсраху&DИНII на розрахункОВldi рахуІlОК ОРСllДOдDВЦЯ N! 33217815700005 УД)( У КlUBCLкin 05nас:ті .1. КlIЄВа, І\"ОД 
ЗКПО 23511923, МФО 821018, одержуввч - Броварське вдк, код кnаСllфіквціі 13050500 - opellдa зс.ші». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору OPCНдlI ВИКnDCТlI В нвступній PeдDKUii: 
«4.5.2. змlНl1 Р03.llрів зеr.tcnьного податку та ставок OPCllДlloi nЛВТlI, 3.lіНII HopMaТlIDHoi rpошовоі oцillКll, 
підвlІЩСИНJI цін, ТВРllфів, зміНl1 коефіцієнтів iндeKcвuiї, ВII3ИВЧСНIIХ 3DКOHOдaвC11l0.1. 

У ВIIПllДКУ віДМОВl1 OPCIIдaP" змlшml ОРСIIДlІУ nла'l)' на у.'овох, В5DначсНlІХ п.4.5 Доroвору, 
0pCllДoдaвcQL має право розіРВDТlI цеП Договір в OДllocтopOHIILO.IY порядку)). 

1.7. Пункт 5 Договору ореНДІІ JIODOBHlmlllOBl1М підnyнкта.1 5.4. нвступно~ змісту: 
«5.4. Передача у заставу тв внесеІІІ" до cтв1ytl10ГO фоllдУ права орсIIдI13с.Іcnыlіi ДШІІНКІІ звБОРОI .. Є'I'ItCJI.)t 

1.8. Пункт б.4 Договору ореНдІІ B11кnaCТ11 в II~СТУПНIП редакціі: ., • 
«б.4. Переда'lа земenьної діЛRllКl1 Орсндарю ЗJIlnCНlOЄТLCR ІІВ ПРОТ"ЗІ 5 (п JIТL) ДНІВ 3В акта.1 ПРIIПмаIП .. -

псредачі. 

Орсндар зобов'IІ3ВIllIП в n'mlДeHHlln теР.lін піСЛІІ державllоі РСЄСТРВUlї шого Договору тalабо БУДЬ-RКIIХ 
дОдатКОВl1Х УГОД0 Договорів про BHCCCHНJI З.ІІІІ тв ДОПОВІІСІІЬ до J1.0roB~PY тощо IlадаТ11 BiдnOBlдtIY копію oprвНy 
деРЖВВIІОЇ ПОllDТКОВОЇ службll зв r.ticue •• ЗllоходжеНll1І зсмenыІІ� дinRНКII.». 

1.9. ПYlIКТ 9 Договору орСНДlI JIonoBlllmllloBII.1 niДnYllктa.1 9.4.6 НВС'І)'ПІІОГО З.lісту: 
ес9.4.б. В п'JlТllДеlllПIП термін піСЛІІ дсржавllОЇ рсєС1рОЦії шоl'O Договору '!І'аб~ БУдL.R~1Х додаТКОВІ ІХ угод0 
Доroворів про внесенJUI зr.lін тв ДОПОВllеll. до Договору ТОЩО HDдвTII ВІДПОВІДІ!)' коппо oprвнy деРЖВВllоі 
Податкової cnyжбll за "lісцсм ЗllоходженНJI зе.lenы�оїї дinRIIKII)). 



2 

1.10. ПУlfК1' 11.3 ДОМ80РУ ОРClирl ДОПОDJlJml НОВІ"'І пiJmyJllП'О~1 J J .3.4. IfВСТУПffОro 1~litт\' • 
. • :·llІіціmШОIО Oдlllci Ь СторіІІ 8 OAКOCТOPOIIIILOAfY порядку У в.та!:і ІІХ. псредба'IСIIІІХ 3BI\'OIIO~1 ~IJ] 

: ;;. :'. ДОмварамв. ~ 
• .. • • t .... ' ... ; '. .-

." : .. ~ ;. ':'.: ;. . і.н. П)'НІСІ' 11.4 ДorolOPY opellдll IIIКnICТJII !'~СТ)'ПJlіП редакціі: , 
І: . ~ .. ~: ; "11.4: . РозlріllUfR Доro80РУ ОРСІтtI зс~rnі 3В іJlIUIВТlIВ4ОIО. ОРСJlд?даБВ4W1 в OlIIIOC:ТOPOIllIIoOMy ПОр 
· . " даnycКDЄ'l1oCJl у раІ ІІСВ.,КОНІІІІIJI ОРСJшвреr., 81"lor 0)'111\"1")' • nllIO)'IIJCТID • та 9.4 дВllОГО ДОГово .~ 
: ::. І. :ПIl81:ТLC1J розfРВIІII"'f 31 ."'цlвnmОІО ОреІIДОД8ВМ , аІОАІСІпу IшбyrтJl '1lШllості піДПОПЇДllOГD PillPY Д~ · . . о 11:"'11 r.. • .' • _.~. "pldbuaтoM ІІА ВІІМОІ)' pelU&aДIIDЦJI». -1~ 
-'Оо: . 
! ~.!fl· , 
1.:1 І • • 2. ЦеП "'oroBip nbиurraЄДСрж8ВlJіП РССС1рВЦlї. 
• '~. " #4' 

.. 3. ЦеП Доroвір IІв6npaс 'ІІП'"ОСТЇ після пfДПIІСВllllR старО"I"'" та 110ГО дсржаВIІОЇ рсестрації 
; .:::-:~. '. 4. Jшui )'МОВІІ Jtoro80py оре'ШІ' ,ea'MLlloi ділJlJlКJ' від 11 rpYlIl .. 2008 роІСУ за .Ni! 1847 ']~ІІІП 
І : : • змlll. ВIОТІоСа iit 
· .' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРСіІк,а лnсr,/G4 P4l(A 
1U11ВСlJ(оlо1Шl4СТ/ 
ІОРІт'lІІна адреса: 
••• S ва І" 8уn.Гaraрlllв,1 S 

Jraрп ВаСIUI'ОВ"'18 

ОРЕНДАР 

ФОП Щербак Ніllа Іллі ВІІВ 
JOР'flI'IЧНВ алреса : 
вул.Грушевськоro, J -В КВ.97 
М. БроваРIf 
обл. КI.івська 

іС1- "'", 'l ': ,., CIIII02КD • -,І" • 
.., ІХ' .~ І н.I.Щер6nк _". ~ '. - v Ь 
с) . ..,. 

~ '6 
ДitQJI~.lSIefpoaaнo у BIIКOНКDMi БРО!IJPськоі міської PIДII про '. 
дoroDOpia opellДll .'ШНона 3DПIІС від «/-5 . ІР 200Jpп;,с::. КНJJЗI записU1 державноі реєстраші .. -



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" 1;/ " __ --::1i..::.'() __ ~2009 року м. Бровари 

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

ВИКОнyJочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради СаПОЖlса 

Ігоря ВаСIIЛЬОВII'lа, що діс на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та фіЗlІчна особа - піДПРllємець Щербак Hilla ІлліВІІа з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФіЗllЧllа особа - підПРllємець 

Щербак Ніна Іллівна прийняла земельну ділянку площею 0,0049га, для 

обслуговування кіоску в складі павільйону очікування на перетині 

вул.Шевченка та вул.Киі~ськіЙ в м.Бровари. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії від 27.08.2009 року Х!1210-68-05 на умовах оренди 

терміном на 1 (один) рік до 27.08.2010 року. 
. . . , 

Цей Акт складено у трьох ПРИМІРНИКах І є неВІД ємною чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРИЙНЯJIA: 

ФіЗИЧllа особа - підПРllємець 
Щербак Ніна IлліВІ18 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Грушевського, І-а кв.97 

Хlг." . ., / н.LЩер6а«l 
І 

І' І 
І" L 



Доro81рJМ 
пра в •• еееJII'П ЗІ.І .. ДО Aora8op~ ope'f4I' зеаlМIоI.оr дlпПIІІClI від 24.06.2006poкy.МI040633800225 

.11&:rD 5роааРІІ К'lівеЬКОі 06пасті 

07 ."ОDТI'П двІ Тllenl,. Ae8'nтora раку .'. , 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:. 5Р08ареьк:а Ilіеькв РIUID Кllіаськоі 06пасті, .0РIf4llЧна особа за 
3DKOIIOДDDCТDOII УкраіШI, IдеlrrllФlкаЦIRІІІІR код за даШIМl1 ЄДРПОУ 26376375, ЮР"дll'lllа адреса: 
Кllівськв ОМ., 11. 5pOBaplI, вул. rarapilla. 15, в особі ВІIКОltylочого оБОВ'I3КII MicLKoro ronОВl1 _ секретаРJl 
paдll СапD'dCКII lrapn _ ~аеllnIoОВllча, JlКIIА діє ІІа підставі СТ.42 ЗаКОIІУ УкраіНl1 «Про місцеве 
WloBpRдYDallllJl в УкраІІІІ)), з ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ФОП Ка'lавець АнатоліП СавоаllЧ, 10pIIAI.'IHa адреса: 06п .. Кllівська р-ІІ БроваРСЬКllП 
с.РО.1111 вул.Ста~е сcnо,25 ідеlmlфікацlПш.п код 1804711110, дапі -"ОРЕНДАР", :J друго' сторони, 
уктІІ ... цеП ДОГОВІР про l�ac-rynllе: 

ДlюЧII доБРОВЇЛЬ.IО і перебуваlОЧl1 ПРІІ здоровому розумІ та Jlc'lin naal'JIТЇ, розуміlОЧl1 ЗllачеllllJl 
своіх Ain, попереД'IЬО ОЗllаПомлеllі з ПРllПllсаМl1 цllвїлы�ого 3aKOlloдaBCТВa. що реl)'ЛIОIOТL yкnaдelllln 
10"'11 прааОЧlІІ1 (зокрема, з аIIМОПlA.11 щодо IleAinCllocтi праВО'IІI11У), відповlДllО до рішеНllJI Броварськоі 
Ilіськоі Paдll від 26.02.2009 року Н!1068-56-05 1'8 керYJОЧllСЬ ПОЛD',кеIIlIJlАIII nYlllniв 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Договору ореНДІ І земcnыlіi дїЛJlllКl1 від 23 ЛЮТОГО 2006 року yкnanll цсП Договір N! І (lІодllllі - Дoгosip) 
про ВllесеНl1І зміll до ДоговоРУ оренди земcnы�оіi дїЛJl.IКІI від 23 л,отого 2006 року за N!040633800067 
(.llIДIUIi - Договір ореllд,,) про такс: 

1. BlleCТII до Договору ореllДllllаступні з,..іllll: 
1.I.Пунtn' І. Договору ореНДІІ ДОПОВНИТlI niдnYllКТOM 1.2. IlаС1)'ПIIОГО зміС1)': 

Відповідно до рішенНІ виконавчого комітету Броварської міськоі рад'l від 08.09.2009року N.n419 
«Про рOЖl"1 роБОТlI об))єктів дрібно роздріБНОі тoproBCnIoHoi мережі» BCТВlloBlml, шо РОЖІ.,.І 
роБOТlI об»Єtn'Їв дрібllООnТOВОЇ TOPГOBMLlloi мережі на TepllТOpii міста БРОВВРІІ, 
ПОВllllе'l відповідати наС1)'ПНОМУ чвсовому діапазону: 
- початок ро60Т11- Ilе РIІ.іше 7:00год. 
- закінченНJI роБOТlI - не піЗllіше 22:00год. 
ПорушенНJI РOЖl""у роБОТІ' є підствво,о дllJI розірвlИНJI договору opellдtl в ОДНОСТОРОН'ІЬО"'У ПОРJlДКУ. 

1.2. Пунtn' 2.3 Договору ореНДІІ BllкnaCТII в наС1)'пніА редакціі: 
«2.3. Нормативна rpошова оцінка земcnьноі дinRНICJI згід'IО довідlCJl відділу держкоАl3ему у місті 
5роварах КllівСlокоі омасті від 27.01.2009 рок,у N! 04-3/13-31221 CТDНOВIПЬ: 

15 973 (n»JlТН8ДWПЬ ТИCJIЧ дePJlТCOT ciмдeCJIТ ТPII) 'РІ"ні ОО копіПоК,)) .... 
1.3.П)'l1tn' 3.1 Договору ореllдИ BllкnaCТII в наС1)'пніR редакціі: _ 

«3.1. ЦеЯ Договір yкnaдeHO терміНО.1 до 27.11.2009 року. ПІМJI заICJ.lЧеН.1JI ~oкy ДІІ ЦЬОГО Договору 
ОРЕНДАР має переважне првво поновленНІ noгo на 'ІОВІІО СТРОК. У ЦЬОАІ)' разІ ОРЕНДАР ПОВ!lИен 'Іе 
пізніше ніж за 30 КJШеидар'lИХ AlliB до звкїнчеlltlJl строку діі ЦЬОГО Договору ПІІСЬАІОВО ПОВIДО,.llml 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖНТІІ Пого діЮ. • 

ПonожеИНJI цього Договору про переважllе право ОРЕНДАРЯ не застосов)'JOТЬCJI у разІ: 
- BllKOPllCТIНHi зеМСШloноі дinяики не за цinьoBl1М ПРll3наченНJlt.t; 
- порушеИНJI термінів сnлаТlI орендноі ~a~l; 
- ДОnYЩСIІНJI погіршеllНJI ствІІУ зеМСЛІоНОI ДШJlIIКII)). 

1 4 П 4 1 Д НДlI BllКJlaCТII В наступніП редакЦІЇ: 
• •• YHtn'. аГОВаРУ оре 1011L (дeCJIТL) відсотків від IIОР,.I8Тlшноі 'Рошовоі оціНICJI зеМCШLноі «4.1. РІчна орендна плата станОDИТЬ 78 

дimtНІСII-15 973 rplшеlllo і CКnIlДlI:: • in. 
• 1 597,30 (одна ТlICJlЧа m)псот деО»JlIIОСТО СІМ) rplшеllЬ 30 коп ОК В plP 

1.5. Пунtn' договору opel~11 BllкnaCТII у I;~C:::::=::'ГOII 30 (ТPIIдЦIIТII) kIIIендаРНl1Х днів. 
«4.3. ОреllдИD плата ВНОСlrrLСЯ рШ1111М11 ча~ ПОJUПlCOвоro) .lісн1Ul бe:J урахуваИНJI ПДВ 1WUlX0lІ 
ПВC'I)'IUПІХ 3D останнім кaпelWlpllllal днем С;lТНоro ~ N! 33217815700005 YТJ)< У Кtliвcькilt 06пасті ,.1. 
l1CpCpaxyDаlDll 118 розрахункОDldt рахуі8211ОО1К8 ClIДОР='1 _ 5poBBpcLКe ВДк. код кnаСllфіlШЦlї 13050500-
Кlн:ва. код ЗІШО 23571923, МФО ,оде "'J-

opellДl земnї». 

IIКllacтtl В HacтynHin редакціі: • 
1:6. Пун~ 4.5.2 ДоroВОРУ ореМl1 ~ ставок оремноі MaТlI, З.lіllll нормаТlШllоі rpошовоі OЦlHKI" 

«4.5.2. ЗМIIОI РОЗМІрів зе.IIШЬНОГО по~ • ксаціі Вll3начеllllХ заКОIIОДlВСТВОII. 
ПЇДВІІЩСИНJI цін, таРllфів, З.fіН11 коеФIШЄlmів іме .n:.v мату ІІІ умовВХе ВІ1311ачеНІІХ п.4.5 ДоroВОРУ, 

• О IlдаРJl з,.( НIIТlI opel_.J 
У випадку ВІДІ\ІОВІІ. ре n Д ір D ОДНОСТОРОIIIIЬОІI)' порJIДКУ». 

Ореидодавець .Іає право РОЗlрвml це огов 
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1.7. Пункr 4.S.4 ДоroВОРУ ореНДІІ BllКnlCnI в НІС1)'ПніП реДlкціі: 
«4.S.4. У раі IICDIICCCIIIUI ОРСllAllоі MInl У СТРОКІІ, ВIОlllЧСllі UIIM Договором, сума заБОРГОВВІІОСТі 
ВВDЖвcn.СJl ПОдаТКОВI"1 борror.r f CТJIгуєn.cl , lIapaxyBallllll.1 пеllі, що IlаР"""ВУСТЬСJl ІІа суму ПО.llат"овоro 
борry (3 ypaxYDalllUJr.1 штрафlll1Х callKцin ,а іх IIОВIIОсті) із розрахУIІКУ 120 відсотків ріЧtltlХ обnі"ОВОі 
CТDDKII HauiollВnLlloro бlllка Yкpaillll, діlочоі ІІІ деl'іо ВIIШIКllеIШ. такого податкового боргу вбо ІІВ .ІІІ:Н .. 
Rora (Rom чаCnlні) поraшеllllJl. ,ВnСЖIIО від ТОГО, Іка , ВМІРІІІІІ таКІІХ СТВВО" С бїЛLWОIО, 3в "ОжtщА 
кanellДDpHllR день nPОСТРОЧСllНІ У Пого сматі». 

1.8, ПУllкr 5 Договору ОРСI'дll IJonoBlllrrllllOBII.1 пі.llПУllКТОМ 5.4. lІаСТУПIІОГО змісту: 
«5.4. Псрсда1lа У ,аствоу та ОIIСССШШI до CТВ1)"l110ГO фОllДУ праоа ореІIД11 земелЬtlої .11іп"""" 
звБОРОIIІІCТLСJl.» 

1,9. ПУІІКТ 6 Догооору ореШДІІ OllкnaCТII о IlаСТУПllїn редакції: 
«6.4. Псрсда1lа 'СММІоIIОЇ дїЛ.IIКII ОРСllдаРІО здіПСlllОСТLСIІ ІІа прот.зі S (п'ПL) .lltlіа 3В ВІ\їОМ 

ПРIIП.IВIIIІJI-псрсдачі. 

Ореlfдар зоБОО'1311111П в п'mlдСIІІШП терміІІ післ. ДСРЖВВІІОЇ реестрації ЦІоОГО Догопору тalабо 
БУДL-ІКIІХ ДOдDТКOBl1X угод, Договорі о про ВІІСССІІІ" ,міll та ДОПОВІІСІІЬ до Договору ТОЩО "IlIDTII 
відповіДIІУ копіlО oрГВIІУ ДСРЖlВllоі податковоі службll ,а місце .. ,нахОДЖСllll1І зеМCJJLНОЇ дїЛ.tIКIІ.)). 

1.10. ПУІІКТ 9 Договору ореНДІІ AOnOBHlmIIIOBItr.1 підпунктом 9.4.7 наступного змісту: 
«9.4.7. в n'lnlДellHlln тер .. ін піСЛІ дсржавноі реєстраціі ЦLOГO Договору тalабо БУДЬ-ІКIIХ ДОll8Т1\ОВl1Х 
угод Договорів про ВllесеНl1' зміll та доповнеНL до Договору ТОЩО ІІDIJIIТИ відповіДlty копіlО оргаІІУ 
державноТ ПОдDтковоі служБІ І за місцем ,находжеШl1 земenLноf дїJUlIIKII». 

1.11. ПУІІКТ 12.3 Договору ореНДІІ ДОПОВНІГГІІ НОВІІМ підпунtn'ом 12.3.4. ІІаступного зміС'ТУ: 
«123.4. iHiuianlBolO однієі і, Сторін в OAIIOCТOPOIIHLOr.ty порндку у ВIlПадках, передбачеНIІХ за"оном та 
UIIM Договоро.!». 

1.12. Пункт 12.4 Договору оренди BllкnaCnI в наступнїn редакціі: 
«12.4. Po,ipBaHIUI Договору opelllJll землі за iHiuiaТlIBOIO Орендодавця в одностороннІоОМУ порllllКY 
допуекаєrьс. У разі неВllконаННIІ Орендарем ВІІ.ІОГ пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору. 

2. ЦеП Договір набltpає ЧИНIІОсті niCJIR niдnllcaHHI СТОрОllВМИ та Пого державноі реєстрації . . 
3. Інші УМОВІІ договору оренди .. земenLноі діляНКИ від 24.06.2006 року за 1(!!040633800225 

3aJ111WlU01'loCII без ,мін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР 

ФОЛ К""".е'І6 """".олlЙ С",о,иІІ 
Н)рндичнаадрееа: 
вуn. Старс еenО,25 
е.РОЖIІІI Р-ІІ БроааРСLКllП 
обл. КllіВСІока 

у-

~~".c.K""".e'I6 
• J .. 

Договір зареєстро~ано У ВIIКОНКО.lі БроваРСLкоі міСІокоі Paдll, '!РО ЩО У Dloi заПllеів державноТ 
реєстрвціі ДОГОВОРІВ opellДll ВЧllнено заПllС від ccr1L» .~( ~ 200 j'poкy. . 



-#1-

.... АКТ 
.. 

; 

ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

".,1/ " ___ A~&I)=:..-__ .2009 року 
м. Бровари 

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

ВИКОнуІочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря ВаСIIЛЬОВII'lа, 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» та 

Приватний підприємець Каllавець Аllатолій СаВОВllЧ з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТНllЙ підПРIIЄ~lець 

Канавець Анатолій СаВОВllЧ прийняв земельну ділянку площею О,ОО27га, 

для обслуговування павільйону, по вул.Короленка в районі РОЗ~lіщеIIНЯ 

буд.Nе68 м. Бровари. З.емельна ділянка надана рішеННJIМ сесії від 

27.08.2009року за N!!12.10-68-05 на умовах оренди, терміном до 

27.11.2009року 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська л.іська рада 
Юридична адреса: 
м. Б ова и, вул.Гагаріна, 1 5 
~~~l:I)Пe бов»язки міського 

ар ради 

прИЙНяв: . . 
Приватний підприємець 
КallаВЄI(Ь Анаll.ол;r; Са(JО(JIІЧ 
Юридична адреса: 

Київська обл., 
Броварський р-н., с.Рохсни 

вул.Старе село,25r ~ 



Доraвlр 1іі2 
про ВІІСССІІІІЯ 31'1111 до AoraBOpy opellДll зеаlenLllОТ дlnВlllСl1 від 26 ЖОВТІІR 2004 року 1tI725 

"'ІСТО БРОlаРl1 Кllіlськоі омас:ті 

OS_OnII Д81 11IСЯ'l1 дсв'ятого року 
_. 

І 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська ",іська рада Кllіlськоі омастї, ЮРllдllЧllа особа за законоДIUIСТВОМ Yкpaillll, 
іаС.mlФікaulПНlrП код за ~lllraш. ЄДРПОУ 26376375, ЮРIWI'IIІIІ адреСІ: Кllівська ОМ., fol. БроваРll, ВУJI. ГDПIрі11D, 15, в 
особі ВllКОнylОЧОro об08 113~1 follCLKOro ron0111 - секретар" радll Сапо-.кка IrapR ВаСIШLОDIІ'Іа, "lCIln діє ІІа пІдставі 
cr.42 Зако'l)' Ухраі'lll «Про ""сцевс caмo~plflI~lalllllt І Україllі». з OlIllOI'O боку, тв 

ОРЕНДАР: ФОП КУJIIІК BMepln BlктopOIII'I, 10PllдlI'IIIa адрсса: м.БРОlаРII, 6уJlЬІ.НезмеJlCllості,2 кв.304, 
lАе.mIФIIСІІШПНIIП ход 1774~05491, дмl -"ОРЕНДАР", :J dpyzor сторо"", YКnMII цеП Доrolір про IlаСТУПllе: 

ДІЮЧІІ доБроDшы�оo І перебуааlОЧII. прll здоровому розумі тв "cllin пам'пі, розyr.lіЮ'l11 Зllа'lеlПlIf своіх Ain, 
поперСДІIЬО O:JllanOMJlelll 3 ~РІІПІІСІІМІІ ЦlII~LIIOr:o заКОIlО~ICТDа, що реJ}'JllDIO'Пt yкnaдeHlln ІІІІМІІ npDIO'l11Н (зокрема, з 
.,lМonWll ЩОДО HeдincHoCТ1 праВО'IIIІІУ), ІIДПОІIДlIО до Рlшеllll" Броварської міської радll від 27.08.2009 року N!1210-
68-05'111 КepylОЧllСЬ п~ожеllll"fotll nYlllстІl 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 AOl'OloPY opellдll зсмcnыlіi AЇJIJlIIKII lід 26 ЖОВТІІ" 2004 
poq YXВВnII ЦСП ДоroВIР N!2 (ІІаdалі - ДагОflір) про BII!:CCIIHJI зміll до ДОГОІОРУ opellДlI земenы�оіi дїJIJlIIKl1 lід 26 ЖОВТlIJI 
2004 року зв Не725 (11DДDJIi - Дагоаір oprmdll) про такс: 

1. BlleCТJI до ДоrolОРУ ореНДІІ IIВС1)'пні зміllll: 
1.1.Пунп 1. Доroвору ореНДІІ доповшml піДПУІІКТОМ 1.2. IlаСТУПlIОГО змісту: 

Відповідно до рішеlllfJl BIIKOllal'lOI'O КО~lітc-ry Броварськоі міської РІІдII від 08.09.2009року Н!!419 
.про рСЖІ1a1 роБOТlI об»»єктїв дрібно роздрібllоі ТOPI'OICnLHOЇ мережІ» BcтaHOllml, ЩО pC-АСIIfoI роБОТlI 
06»ЕІ1'ЇІ дрібllооmoвоі тoproBenь~oї мережі нв тepllТOpiї ~Iicтa БроваРll, nOB1111e11 lідповідаТIІ "I1C1YnIIO~IY 
'ІасоВОМУ діапазону: 
_ ПО'lВТОК р06ОТ1I- не раніше 7:00roд. 
-3ІІінченНІІ роБOТlI- не пізніше 22:00roд. 
ПорушеННІ рСЖІrмy р060Т11 є підстаВОIО ДllJI розірввння lIOl'OloPY opellДlI І OlIllOCТOPOHllLOMY ПОРІІдку. 

1.2. Пунrrr 2.3 ДОГОІОРУ оренди BllкnaCТII в hac-ryпніП редакції: 
«2.3. HopMml8нa грошова оцінха зеfolenьної дїJI"lllli згідно ДОlіДКIІ liддїJIy держкомзему у місті Броварах КИЇІськоі 
06nВСТЇ lід 22.09.2009 року N! 04-3/13-3/1016 CТnИОllm: 

- 12 700.00 (ДваИllдWlТlo ТlIСІІЧ сімСОТ) ГРlшеl'Ь оо копїnок.»» 

1.3.Пунп 3.1 Договору оренди викnаСТl1 в иаc-ryПllіП pCДIIKцii: 
13.1. ЦеП Договір укпадено строко .. на 1 (ОдІІН) рік, терміно", до 27.08.2010 року. Піcn" закіll'lеllНЯ строку діі цього 
ДоroВОРУ ОРЕНДАР має переlажне првво ПОНОlnСllНJI Пого на НОВIIП строlС. У цьому рв;-і ОРЕНДАР nOlllllell Ilе 
nbнlше ніж за ЗО кaneндapНlIX lIlfil до зuінчеlfНЯ строку дії ЦЬOI'O ДОI'OIОРУ ПІІСЬМОІО ПОВlДощml ОРЕНДОДАВЦЯ 
про намір nPОДОІЖlIТИ Пого дію. • 

ПDJIШІСНIUI ЦLoro Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовyкm.с" у PD:JI: 
- ВnXOРllctaниі зсмem.ноі ДЇJuIHKII не за цїJILoBIIaI ПРIDllа'lенНІІМ; 
- noрушеННll1еРfolінів CMaТlI орендної маТII; 
- ДОnYЩCННІІ поriршеНJUI стану земenьноі дlмHKII». 

1.4.Пyнrrr 4.1 Договору ореНДІІ B11кnaCТ11 D иаc-ryПllіП p~KЦll: _ • • 
«4.1. Річна орендна мата cтaHOIl1Тlo 10% (дecJIТIt) відсоткіl ІІД Ilop",aТlIIHOI грошовоі ОЦlНЮI зеfolen .. ноі lIlJIII11K11 -
12 700.00 ГРllDень і CICJIDДlЄ: • 

- 1 270.00 (одна ТlICJlча двісті ciмдecJIТ) rpllBeHL оо КOnIROK.» 

1.5'ПYlIП 4 4 ДОГОІОРУ ореНДІІ IllкnaCТII У наступніП редакціі: • 
М.4. Орендна lШа..:а IHOCIIТLCJI ріВНlIМl1 'laCТlClfoIII ЩО"lіClf'lIIО ПРОТЯI'O'" 30 (ТPIIдWITII) КDJIеидаРНl1Х ДІІІ8, IШС'lУПlШХ 311 

IICI'IIUIU.I капеидаРllllfo1 днем звітного (ПОДІІТКОІОI'O) ",іClfWl без урахуваШIJI пдв 1WUlX0r.1 перерахуваНl1If на РОЗРВХУНКОВIIП 
рахуаlOК 0pclfДO.ц,r НІ! 33217815700005 УДК у KlliВCIoKin області "І. КІІЄВІІ, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержува'l 
- ВРОВlРСЬКС Вдк, КОД кnаСIIФікаwllЗ050500 - ореНДllзеfolJlі»». 

1 6 шmlIIОВII'" піДПУНКТОfol 5.4. IlаСТУПllОI'O З~lіc:ry: «s 4 п .. Пунп 5 Договору opellДll lIOn':.n1oгo фОllду права opellдll земcnьноі діл"IIКII ,а60РОllJlєn.cя.» •• ередача у ,аставу та Bllecellllll до ста." •• 

1 7 П кnaCТl1 в IlaCТYnHin peдaкml: 
•• ункт 6 ДоrolОРУ О~ІІДІІ ІІІ --Іn ЄТLCllla ПРoт:l3і 5 (п'JtТL) дніl 311 актом ПРIIПfolаllll"-ПСРeдll'lі. 

«6.4. Передача ЗСfolCJJьноі AIJIIIIKII Орендарю;ада CНID 
lill піспа державllоі peєcтpaЦll ULOI'O AOI'OBOpy ТDlабо БУДL-IІJC1IХ 

Оре·UUlр з0601'1І30НIIП в п'mlдеНlШП теі рfo Інен .. до Договору ТОЩО IlaдDТlI відпОlідну коппо ОРПlllУ 
додаТХОВ11Х yroдo Договорів про внесенНІ 'fol н тв допо • JI__ . ННІ зеАICJJьноf ДIJUIIIКII.» • ..... ItЧIIIНоі подаТХОlоі cnyжбll ,а МІСцем 311аходжс 



2. ЦеП Договір niДnRI'DI: держввніn реССІраціі. 

з. ЦсП Договір на611рає 'ІIIIIIIОсті niCJIJI niДnllcallHR СТОРОНІІАІІІ 1'8 nоro держ \8НОТ реєстрації. 

4.111ШЇ Yt.IOBII ДОГОВОРУ ореНДІІ земenы�оіi дinІНКl1 від 26 ЖОIIТНJI 2004 року за N!72S заnSlwаЮТLС:R б- . 
• ..~ 1\1111 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР 

Договір зареєстровано У BlfкaHKot.fi БроварськаТ міськоТ POДII, про ЩО у КНllЗі заПllсів держввноі РСССТРІІІІі JlIКUII 
opellдll B'IlfНCIIO заПlfС від CWf.» 11; 2ОО!року • 

... 



~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯН:КИ 

"L" ___ ·~IIJ:..-.-_2009 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\Ііська рада, в 

особі виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

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

місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської 

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

однієї сторони, та. ФОП КУЛІІІС Валерій ВіКТОРОВllЧ з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП КУЛІІІС Валерій 

ВіКТОРОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0017га, для 

обслуговування кіоску по вул.Гагаріна,17 в м.Бровари. Земельна ділянка 

,надана рішенням сесії від 27.08.2009 року N!!1210-68-0S на умовах оренди . 
на 1 (ОД0 В) рік, терміном ... До 27.08.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДA.JIA: 

БРО(JаРС6Rа А';С6на рада 
КUЮС6Rоl06ласті 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
ВИКО ... обов'язки міського 

'QlIf~~"~t міськоі ради 

прИЙНяв: 

ФОН Кул,,#( Валер;'; В;ЮІІОРО(J"" 
Юридична адреса: м.Бровари 

бульв.Незалежності,2 кв.З04 



Доrоаlр.м2 
про ВІІСССІІІІО 31'1'11 до IIOfDBOPY OP.CIIдII зсаIc/lы�о'.дInRIIкII� від 17 ЛIОТОrD 200б року .м040633800057 

'-ІІСТО БРОІВРІІКІІІВСЬКОТ області 

OSllOIIТI18 двІ Тllсочl деD'ЯТОfD POICY 

, ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БроварсыcD ",іська рада КllїВСЬКОї області, IОРllдll'll1а особа за заКОIIОдавС11ІО.. УкраТІІІІ 
'IAcНnIФікаuiПllllП ICDД за ~1II1r.1II. ЄДРПОУ 26376375, IОРIШlІ'lllа IUIреса: КllїІСЬка обл., ... БроваРll, вул. ranpillll, 15, ~ 
особі ІІІXDІІ)'ІОЧО~ оБОI Jl3КI! МIСЬКОro raлО11l - секретаРIІ PIUIII Cano-... "ICD IropR ВаСIІЛLоаll'lа НКІІА діс ІІа підставі 
c:r.42 31110'11 УкpAlllll «Про Мlсцсао c:ar..~apRД?,BallllR І Y .. -раЇJlі», :І OIIllOro боlC)', та ' 

ОРЕНДАР: ФОП КУЛІІК ВІЛО!,І,~ ВІКТОРОВІІЧ, 10РІІДІІЧllа IUIрсса: м.БроваРII, БУЛЬВ.НСЗІЛСЖllості,2 кв.З04, 
IACНnIФlкаuiПllllП код 1774~0S49J, далl- ОРЕНдАР", :І д~o, старо"", УКЛІЛІІ цсА Доroвір про IIBCТYnIIO: 

ДlЮЧII добровlлЬJ!О І пороБУВDlОЧII. ПРІІ здоровому розу .. і та RClliR па .. 'RТi, РОЗУ"lіIО'111 311а'10'IIIН СlОТХ діА, 
noncpcJUlloO D3'lanor.UI~II' :І ~IIПllсаМII ЦIIIЛ~"Оro заКОIІО~IС11І11, ЩО реryЛlОIOТL УКЛIU1CIІІIR 11І1 .. 11 прааО'lІІl1 (зокро .. а, 
,IIIМОПіМII щодо JlCДlnCIIOCТI прааОЧIllIУ), Вlдпові.,що до РIWСШIIJlМ Броварської foliCLKoT paдll від 27 СОРП'IR 2009 роlC)' 
1l!1210-68.CJ5 та КСР)'lО'IIIСЬ ПОЛОЖОIІІ!Jlfolll ПУІІКТІВ 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДоroВОРУ OPOIIIIII :lемслы�оїї ділRIІКl1 від 17 
ЛJ010rD 200б рОIC)' УКЛІЛІІ цоll ДоroВIР N!2 (ІІадалі - Договір) про allCCClIIlR :ІміІІ до Доroвору ОрСIШl1 3с"Iслы�отT 
_1111І1 від 17 ЛID1DrD 2006 року за N!!040б33800057 (111U1aJIі -ДогOflір opelltJll) про такс: 

1. ВНCCТlI до Доювору OPCIIIIII IlаС1УПllі зміllll: 
1.I.ПУIІІСТ 1. Доювору OPCIIIIII ДОПОВlllml nianYllКТOM 1.2. IIBCТYnlloro З"lіС1)': 

8lдnoaiДllo до ріШСIШR IIIKOllaB'Ioro комітету БРОІврськоі міської PIUIII від 08.09.2009роlC)' Ка419 
.Про рОЖI"1 роБОТlI об»єIСТЇВ дрібllО РО:lдрібllоі торговслыоіi мсрежі» BCТВIIOBIIТII, що режllМ роБOnI 
0611~,;a дрібllООnТOlОТ торroаслы�ої'' мсрежі ІІа TepllТOpii міств БроваРll, nOBlIIlOl1 відповідаТlI IIОС1)'ПIIОМУ 
чко.о"" діаПD30111: 
• ПОЧlТОК роБOnI- не раніше 7:00roд • 
• 3UiнчеllllR роБOnI- не пі311іше 22:00roд. 
ПОPYWСНІІІІ реЖIІМУ роБОТlI є niIICТDIOIO дЛR розірвонНR IIOroBOpy ореlШl1 в OIIIIOCТOPOIllIЬOMY ПОР"дlC)'. 

1.2. П)'lIIСТ 2.3 Доroвору opellIIIl DllклаСТІI І IIOC1)'nHin редакції: 
«2.3. HOPltlaТlIDHa ГРОШОDа ouillICD земсльної діЛJlІІІ\ll згідно ДОlіДКl1 lідділу держкоltlЗСМУ У місті Броворах Кllївськоі 
a6n.сті 8ід 22.09.2009 РОIC)' не 04-3113·311017 CТDIIOIIIТЬ: 

• б 365,00 (Шість ТlIСНЧ 1pIlCТD шістдссят п'нть) ГPIIIOIIL ОО кoniRolC.) 

• 1.3. П)'lIIСТ 3.1 ДоrolОРУ ореНдІІ IltклаСТІI d IIОС1)'пніА редакції: 
d.I:Цcn Доroвір укладено строком но 1 (O.lllIH).piJC. терміном ДО 27.08.2010 РОIC)'. Пісм зокі,lчеНIIІІ строку ДІЇ цьоro 
Дaro8Dpy ОРЕНДАР МІЄ переlDЖне праlО ПОНО8ЛенНR noro НІ IIOllln С1рок. У ЦЬОМУ pD3i ОРЕНДАР ПОВllllен Ilе 
nbніше ІІЇЖ за 30 КDJIeндapHl1X IIlliB до закінченНІ С1рОIC)' діі ЦЬОІО ДоroвоРУ nllCLMOIO nOIЇДOltllml ОРЕНДОДАВЦЯ 
ара намір продов .. ml Пою ДЇІО. 

ОоложеНIUI QLoro ДОЮІОРУ про переважне прово ОРЕНДАРЯ 110 заСТОСОВ)'IOТLСR У pD3i: 
; ВlllDpнстанні земсльноТ дiлJlНКИ не за цілЬОІИМ ПРIIЗllачеНIIRМ; 
• порушенНJI термініl сnлаТlI ореНдноі плаТІ!; 
• ADnyщeнНJI поriршеlllUl стану зеlt.сльноі ділRIIКII). 

1.4. П)'lIlCТ 4.1 Доювору OPOНДII DиклаCnI І НОС1)'ntlіА редакЦІЇ: 
114.1.РіЧНlОРСnДНО плата станОВIlТЬ 10% (деснть) lідсотків від HOPMOТlIIIHoi ГРОШОlоі оціllКl1 зомcJlы�отT ділR11К11 -
6365,00 ГPllDell. і складає: 

- 636,50 (шістсот 1pllДWln шість) ГPIIBeH. 50 KoninOK.» 

1.5. ПуаllСТ 4.3 ДОЮІОРУ ореНдІІ BllкnaCТl1 У HOC1)'nHin редакЦІЇ: • 
14.3. OpellДllI nлm IHOCIIТЬCН ріВН11М11 чаCТКllr.IІІ щоt.IIСR'ІIIО npOТRrot.1 30 (1pIIДlUlТlI) ICIUICIflIDP"11X ДІІІВ, IIІС1)'ПНlIХ за 
lІІ:1Іниім КIUIeндaplII .. 1 днем :llітноІО (по.uТКОВОrD) міснШl без ypaxyaoННR пдв ШЛRXD"І перерОХУВDllІІа 118 ршpaxytlКОDІІR 
J!lXyнOK Оре_дuШl НІ 33217815700005 Y11JC У Кtliвcькin облості "І: КlIЄВІІ, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, 
О_РЖУВач - БРОlарське вдк. ICDД кnаСllфікаціf 13050500 - ОРС.lДlзеltIЛI». 

l.б. П)'lIIСТ 5 ДОЮІОРУ opellд" ДОПОlшml IIOIIIМ ПЇДП)'IІІС1'Оt.1 5.4. IIOcтynllOГO .змісту: 
«SA 0-.... """"ІОІО фОllnV прна ореНдІІ зе .. enы�оіi ДIЛRІІКІІ заБОРОIIRt:rLCJI.» • -.. _ча У зоставу та внеССІІНІ до ств." •• ~ 

1 7 n 6 Д І Bllкnacn, в IlаступніП редакції: •• )'ІІІСТ оювору opellIII DТRзі 5 (п'ять) IIlliB за октом ПРIIП,..аIIIIR-
«6.4. Передача зеr.lenьноі дlл_НКII ОреНДВРІО здіПСIІІОЄТЬСН 111І пр 

llepедачі. 

Ор n мІн піспа державноі реЄС1раші ЦЬОІО ДОГОІОРУ тalа60 БУ.lllt-RКIIХ 
...... _ еlІДІІр зобов'JI3аНIlП І n'AТIIIIellllll ~p Д roDOpy тощо HIlдDTII аідпоаіДllУ коппо органу 
-1ІО811Х yroдe Доrolоріl про ІнесенНІ ЗМІІІ та доповнеllЬ д~ о 
I&epaculloT ПодаТКОlоі cnyжбll ЗD місцем знаходженНІ земenьноі ДJЛRIIКlI.». 



2. ЦСП AoroDip niJuurrac держаВllіn реестрашї. 

3. ЦеП AoroBip Ilвбllрає '1IIIOIOcтi niCJUI niдnllcallllJl CТOPOIIIlloIII та Roro держор'!"Т реєстраЦІЇ. 

• 4. 11ІІІІ1 У'ІОІІІ AOroDOpy ОРСIIAII 3сJolcnы�отT дlnІ11К11 від 17 ЛlOТOro 2006 року за 1(!0406338000S7 3Вnllw;Uon.c:. L. 

3"11І. ~ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР 

ФОЛ Куп"" ВlІЛl!рlii ВI","nро.,," 
IOPIIAII'IIII адреса : 
бульв. Незвnсжності,2 кв.304 

м. Бро~~~'-1? 
обл. KZ:~I\D/ 

~;'-'-~ 
.. ;.,. \. Л І І ...... /,І.lи ..... 

/?.., .~ ~ , "'., В.В.Куn,," 

ІІІ: :::(' , 0'\' \-:: 

~- '-'; оо fо:Jl1 \і\1Ч ~ </1 
1\ "" \ 1,.-: .,о-.""..; ~,.Д --: .'_'~'1),,,J -:-: ~
"/t~ .... ~ .. ;: і t '" "'..;. \~ 

, ~ -е ,. , ., '1 ср 
AoroDip 31реЄСТРОВІІІО у DllKOllKOMi БроварськоТ MicькJ(p'aд~I, IJPO.JAO у ісН~~і~аПJIСіD державної реєстрації доroворі. 
OpcllДll 8'1IПIС'IО заП'IС від «&» ІР 20oJ)JcJкY.~·~ \ ~1111' ':;~~1-:~ ... :~.. -

.... 



.... АКТ·· 
прииому -ПЕРЕДА ЧІ ЗЕl\'lЕльноі ДІЛЯНКИ 

I&L" __ --...JA~L:;..'; __ _.,;2009 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в 

особі ВИКОнуІочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

СапО)lска Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської 

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

однієї сторони, та, ФОП КУЛІІК Валерій ВіКТОРОВllЧ з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП КУЛІІК Валерій 

Вікторович прийняв земельну ділянку площею 0,0019га, для 

обслуговування кіоску по ВУЛ.ДИМlfтрова,18 в м.Бровари. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 27.08.2009 року за N!!1210-68-05 на 

умовах оренди на 1 (ОДИІ!>. рік, терміном до 27.08.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська АІ;ська рада 
КІІ;вськоі 06лаСnl; 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 
В чий обов'язки міського 

'.fllTfA--'.l\l-Іетар міської ради 

\-oНL~~!Ч-о!~I" 
l.В. СаnО31Сl(О / 

при Й НЯВ: 

ФОЛ КУЛІІК Валерій ВіЮІІОРОВІІ" 
Юридична адреса: м.Бровари 
бульв.Незале)Пlості,2 кв.304 



• Доrовір Не2 
про BlleeeOII. 31\1111 до AOrOBopy opellДO зеl\lenLllоі діп.IIКII від 16 _ОВТlIИ 2007 року 

Н!1698 
місто БроваРl1 Київської області 

21 ЖОВТlI. дві Тllсичі AeB'RYoro року 

OPEНДOДAВE~:. Бровар~ька міська рада Київської області, IОРllДИЧна особа за 
законодав~ом YXPВlIIII, щеlП'ИфlкаціЯНl1Й код за дallllМИ ЄДРПОУ 26376375, IОРIІДllЧна 
~pcca: Киlвська обл., м. Бровари, вул. Гагарін&, 15, в особі виконyJОЧОГО обов'ЯЗКlI 
МІСЬКОГО ГОЛОВІІ : секретаря. ради СапоХ\-ка Іrори ВаСIIЯLовпча, який діє на підставі 
ст.42 Закону УХРВlни «Про МІсцеве саМОВРЯдyDанllЯ в Украіні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ФОП Абрамова Лариса Пllлипівна, lоридична адреса: м.БроваРII, 
вул.КиїВСLка,296-а кв.97,98 ідеlmlфікаціЙlІІlЯ код 2490417288, далі -"ОРЕНДАР", 3 

друго.· сmОРОllи, уклали цей Договір про IlаСТУПllе: 

ДіlОЧИ добровілы�оo і перебуваlО'l11 ПР" здоровому розумі та ЯСllіn пам'яті, 
розуміlОЧІI значення своїх дій, попередньо ознаАомлені з ПРllписамl1 ЦllВinьного 
законодавства, що perymOIOТL укпадеlШЯ "ІІМИ правОЧІІІІ (зокрем&, з ВIІМОгами щодо 

недійсності правочину), відповідно до рішення Броварської міської paдll від 27.08.2009 
року Н21210-68-05 та керYlОЧИСЬ положеннями ПУJlктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
оренди земельної ділянки від 16 жовтня 2007 року укnDJIИ цей Договір Н!2 ("адал/ -
Договір) про внесення змін до Договору ореНДІІ земельної ділянки від 16 жовтня 2007 
року за N!!1698 (надалі..!. Договір ОРЄllдll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.I.Пункт 1. Договору оренди доповнити підпунктом 1.2. наступного змісту: 
Відповідно до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 

08.09.2009року Н2419 «Про режим роботи об'єктів дрібно роздрібної торговельної 
мережї» встаиовити, що режим роботи об'єктів дрібнооптової торговельної мережі на 
території міста Бровари, повиен відповідати наcтynиому часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00год. 
- закіичеRRJI роботи - не пізніше 22:00год. 
ПорymеRRJI режиму роботи .... є підставою ДJIJI розірвВИИJI ДОГОВОРУ оренди в 
ОДllостороииьому порядку. 

1.2. Пункт 2.3 Договору оренди ВИICJIастн в наступній редакції: 
<с2.3. Нормативна грошова оцінка земельної дinявки згідно довідки відділу держкомзему 
у місті Броварах Київської області від 08.10.2009 року Н2 04-3/13-3/1069 стаиовить: 

- 10858 (Десять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) гривень ОО коПЇЙОк.» 

-
1.3. Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній рс:дакціі: • • .. 

сс3.1. Цей Договір укладено терміном до 27.1 1.2009 року. mcnя ЗВКІвчеВНJI строку ДІІ 
ЦЬОГО Договору ОРЕНДАР має переважне п~аво поновnеRRJI ЙОГО на. новп ~OK. У 
цьому разі ОРЕНДАР повиен не пізніше lІ1Ж за 30 календарних ДВІВ до закlRЧеRRJI 
строку дії цього Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
npодовхсити його дію. 

ПоложеИИJI цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застоСОВYlОТЬCJI у 
разі: 
- використаииі земельної діЛJIИКИ не за цільовим призначеННJIМ; 

порушеRRJI термінів сплати орендної ~a~; 
- допущеИИJI погіршения ставу земеЛЬНОI ДUlJlНlGI». 

1 4 П 4 1 Д во оренди ВИlCJlасти в наступній редакції: 
"41 Р··· ункт. ого ру овИТЬ 10% (деспь) відсотків від нормативної грошової 
\\ •• lчиа орендна плата стан • 
оціики земельної дiтmки - 10 858,00 гривень 1 CICJIDДВe: • 

_ 1 085,80 (Одна тисяча вісїмдесп п'ять) гривень 80 копійок» 



1.5. ПYlIКТ 5 ДоroВОРу opellДll доповнити новим підпунктом 5.4. 
наступноro змісту: 

<О.4. Передача у заставу та внесеlllUl до cтaтyrнoгo фонду .1рава ореНДJ.1 зсмелыlіi 
дinвHJaI заБОРОНJIЄТЬСJl.)) 

1.6. Пункт 6 Договору оренди ВИКJJасти в наступній редакції: 
«6.4. Передача земельної діmmки ОреllдаРIО здіЙСНІ0ЄТЬСJl на протизі 5 (п'ять) дJli. 

за актом приlhfIUIНJI-передачі. 

OpelJДOp зобов'изDИИЙ в П'R'ПlДеНІlиіі термін піCJIJI державної реєстрації ЦЬОго 
Договору тalабо БУДЬ-JIКIfХ додаТКОВИХ yrОд, Договорів про внесенни змін та ДОПООllеllЬ 
до Договору тощо надати відповідну 1,0піlO органу державllоі податкової СЛужб" за 
місцем знвходжсRНJI земельної ДЇnЯIIIСИ.». 

2. Цеіі Договір пiдnиrає деР>ІCВDІІій реєстрації. 

3. Цеіі Договір набlfрає чинності піCJIJI підписlUlНJI сторонами та ЙОГО державної 
реєстрації. 

4. Ішпі умови договору оренди земельної діnянки від 16 жовтни 2007 року за Н!! 1698 
звnиmlUOТЬCJI без змін. ' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР 

ФОЛ А6РtlAІова ЛаРllса П'UІІ",;вна 
Юридична адреса : 
вул. І<иївська,29б-а хв97,98 
м.Бровари 

обл. Київська 

-~.,..ca.~--.,.-- л.Л.А6РIlAІова 

Договір зареєстровlUIО у виконкомі Броварської міської р.ади про що у книзі ЗВПllсів 
державної реєстрації договорів оренди вчинено звпис від «,lV»' /1.' 200} 
року. 



... АКТ·· 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 

I&n' __ -!:.~.::....'() ___ 2009 року 
м.Бровари 

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

ВИКОнуІочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

Сапожка Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону 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 ФОП Абрамова ЛаРІІса ПІІЛllпіВllа з 
• 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Абра~lова ЛаРІІса 

ПиJlипівна прийняла земельну ділянку площею 0,0026 .. а, для 

обслуговування кіоску в складі павільйону очікуванНJI по вул. 

Красовського, 1 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесії від . 
27.08.2009 року за X!1~10-68-05 на умовах оренди терміном до 

27.11.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: прИЙНяв: 

ФОЛ A.6pllJflOlla 
Лариса Л'Ul'''';ВlІа 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Київська,296-А, кв.97,98 

сІ4;І- / ЛЛ.А6рtulова 



ДОГОВір0М2 
про ОllссеllllЯ 31'1111 до договору оре~lдllзеаlелы�о'' дlлRIІІОI від 01 Лllстопада 2006 року .Ni040633800395 

аІІСТО БроваРIf КllїВСЬКОЇ 06nасті 

2%ICDВnIЯ доі 11lсячі дев'ятого року 

.--
OPEНДO~B~ЦЬ: Броварська міська рада Кllїаської обпасті, ЮРIIАІ'IIRa особа за законоДІШCТ1JОМ 

ухраТНIІ, ідеlm'фl~WННIІН код з~ даllllaШ єдрпоу 26376375, 10РI'дІ'Чllа адреса: КI.Ївська 06n., м. 
&рОВВрIІ, вул. ГвrпРlна, lS,.B OCO~I ВIIК~НУЮЧоro обов'оКl' міського ronОВl1 _ секретаРJl РІІАІ' СопоЖКD 
Іпро В8С1ШЬОDllча, JlКIIН ДІЄ на nlACТDBI ст.42 Закону YкpaїIII. «Про місцеве CaMOBpJlдy8aIIНJIB УкраїIП»1 з 
oAНOI'O боку, тв 

ОРЕНДАР: ФОП ЛllТDlfЧенко Aпna Аllатоnіївна, ЮРlfДlfllllа адрес&: м.БроваРII вуn.Кірова,88 кв.12 
ідС:НnlфікаціННI!Н код 2з 114023583, дапі -··ОРЕНДАР", з другоТ сторо"", УКЛ;U;ІІ цеН Доroвір про 
НIC'I)'JIHe: 

J 

ДіюЧІ! добровільно і перебуваюЧl1 Прl' здоровому Р03)'tt,і та JlСІlіП пar..'JJТi розуміЮЧІ' значеНl1JI своїх 
діІ!. попередньо ознаНомnені з ПРIlПllса~tIt ЦI'B~Iolloro заКОІІОДІШcтuа, що p~rynlolcm. укладеlПlН ІП'МІІ 
npавОЧ11Н (зокрема, 3 вимогамlf щодо l.еДIПСНОСТІ праВОЧlIJry), відповідно до рішеllНJI Броварськаі міськоі 
paдll від 27.08.2009.року N!!210-68-D5 та кеРУЮЧIІСЬ пonожеННJlМI' пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДоroВОРу 
0PCIWI зеМeJlьноі ДIJIJlНКlI ВІД О І ЛІ.стопада 2006 року умали цеЯ Доroвір Н!! 2 ("аdолі - ДогOllір) про 
внес:еlПIJI Зl\!ін до ДоroВОРУ оренди земельноі ділJlllКIІ від О І nllСТОПада 2006 року за N!040633800395 
(1IDдlJli-Дoгoeip оре"ди) про таке: 

1. BHeCТII до Договору орендИ наступні зміНII: 

1.I.Пункт 1. Договору орендн ДОПОВНІІТН підпунктом 1.2. наступноro змісту: 
Відповідно до рішеННJI ВI,КОНавчоro комітету Броварськоі міськоі ради від 08.09.2009року К0419 

d1ро pexmм роботи об»єктів дрібно роздрібної тoproBenLHOї мережі» ВCТDНОВIПИ, що режиа, робon, 
об»arїв дріБНООJ1ТDвоі ТОРГОВeJlЬНОЇ мережі на території міста Броварв. повннен BiдnoBiдml наступному 
IJ8СОВОМУ діапазону: 
-початок робоТl!- не раніше 7:00год. 
• зшнчеИНJI роботи - не пізніше 22:00год. 
ПорушенНJI режиму роботи Є підставою ДnJl розірванНJI AorOBOpy оренди в ОдИосторонньому ПОрJlДК)'. 

1.2. Пункт 2.3 Договору ореНДlі викласти в наступніR peдaкwl: 
«23. Нормативна грошова оцінка зеМeJlьноі ділJlНКИ згідно довідки відділу держкомзеftry у місті Броварах 
Кпівськоі області Biд2S.09.2009 року N! 04-3/13-3/1036 стаиОВ1ПЬ: 

• 7538,00 (Сім ТИCJI1I П'JIТCOТ 1рИДIUIТЬ Bitiм) rpивень ОО коniЯок.» 

· 
, 1.3. Пункт 3.1 Договору ореНД'IВ'I~асти в наступніА редакції: • • 
«3.1. ЦеН Договір укладено терміном на 1 (ОдІІН) рік до 27.08.2010 року. ПIСЛJl закінчеllНJI C1p~кy ДІі цього 
ДoroBOPY ОРЕНДАР має переважне право поновлення Воro на новиА С1рОк. У ЦЬОАIУ рІЗІ ОРЕНДАР 
повинен не пізніше ніж за 30 календарНltX днів ДО закінчеИНJI С1року дll цього Доroвору ш,сltМово 
ПОВЩОМJtТII ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовжити його дію. • 

ПonожеННJI цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовYlcm.CJI у РІЗІ: 
• ВllІОристаині земenьноі дiJurнки не за цільовим призначеНИD!і 
• порушеНIIJI термінів СJШати орендноі JШаТl!і 
• ДОDyЩeНIIJI поriршеННJI стану земenьноі ДЇnJlНКИ). 

1 4 П 4 1 Д НДІ! викnаСТІI в наступній редакціі: 
"41 Р· " ункт. оговору оре 10DL І .. , ЯТЬ' відсотків від норматнвноі грошовоі оціНКIІ зеМeJlьноі ,. •• ІЧІІВ орендна JШата становить 7D V\ec 'І. 

AЇJuIIIIII -7 538,00 грlіВень і cкnaдaє: 
• 753.80 (Сімсот п'lІТдесllТ 1ри) ГРJlвні 80 капіНою) 

- ідnyнктом 5.4. Hacтynнoro зftlісту: 
«s 4 1.5. Пунra 5 Договору ореНДІ! AonoBHlmf НфОВl1М Пправа ореНДІІ зеr.leJlьноі дinJlнки заБОРОIIJIЕТЬCJI.» 

•• Передача у заставу тв внесення до статутного ОНА)' 

• В редакціі· 
1.6, Пунхт 6 Договору opellДlI виклаСТІI в наСТУП!l1 ЕТЬСІ·на прOТlЗі 5 (п'JIТЬ) днів за аКТОАI 

«6.4. Передача зеМeJIьноі дinяНКlI ОреИДВРIО ЗДІЙСНЮ 
Rp1rRмаllНR.передачі 

- • •• е жавноі реєстраЦІЇ цього Договору тalабо будь-
_ Орендар зобов'авний в П'lІТИдеИНІ!Й теРМІН f!1CnJl ДРовнень до Договору ТОЩО надати відповідну 
ко • додаткових угод. Договорів про внесенНІ. зft'IН тв д::.онlШ земenьноі ДЇnIHКН.». 

DJJO opraнy державноі податковоі cnyжбн за МІсцем знах 

2. Цей Доroвір підпJП'8Є державнiIt реєстраціі. 



2 
з. ЦеП Доroвір набllрає ЧllННОсті niCJJII підтlсаННR CТOPOHDМH та Пого держаВноі n. ,...t, 
4. IJШJi УМОВІІ договору ореНДІІ зе~len.llоі ДЇJUJНJCII від 01 ЛIIСаr.Пада 2006 року за .N!О40б338 

30nllШDJОТЬСR без змін. ОО) 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

.C"nO:JltHO 

... 

ОРЕНДАР 

ФОН n,,,n,,,,,ellItO 
Алл" АІІ"".олlr'lІ" 
lOридична адреса: 
вул. Кірова,ВВ кв.l2 
м. Бровари 

обл. КИівс. а /' 

-~-, 

---1'+-7'--- А.АЛ"",,,,,,,еllНО 

. - . 
~. 



.... АКТ 
ПРИИОМУ-llEРЕДАЧІ ЗЕМЕJIЬ110і ДІЛЯНКИ 

ес ~.i "-_...t..:I"{.::..,..: __ 200Jiроку м. Бровари 

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

виконуючого обов 'язки міського голови - секретаря міської ради СаПО)І(І(а 

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

самоврядування вУкраїні", розпорядження Броварської міськоі ради від 

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

сторони, та ФОП Лвтввченко Алла Анатоліївна з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Литввченко Алла 

Анатоліївна прийняла земельну ділянку площею 0,0019га, для 

обслуговування кіоску по вул.Кірова в районі розміщення буд.Не88 в 

м.Бровари. Земельна дiJIJlНКa надана рішенням сесії від 27.08.2009 року за 

Nе1210-б8-05 на умовах оренди на 1 (одвн) рік, терміном до 27.08.2010 

року. 
.... 

. . . , 
Цей Акт складено у 'ІрЬОХ прИМІрниках 1 Є невІД ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: ПРийнялА: 

ФОЛ ЛllmfJllченко 

Алла АнаПІоліїВІІа 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Кірова,88 кв.12 

/' 
---мf-Т--

/ А.А.ЛllтfJllченко/ 



Договір N!!3 
"ро в,,~сен,1Л ЗА';" до договору opelldll :lеА'eJI'll0Т дlлвllКІІ 

від 1 В ~'COB""IR 2006 po~ JVi!040633B003B2 
МІСТО Бровари Київської області'·j 

14 _ОВТlIП дві Тllспчі дев'ятого року 

OPEBДOДAВE~: . Бровар~ька. міська рада Київської області, lоридична особа за 
законодав~ом УКРВІни, щеВТИФlкацlЙНlfЙ код за даними єдрпоу 26376375, lоридичва 
адреса: КИlвська обл., м. Бровари, вул. Гагарін&, 15, в особі виковуІОЧОro обов'язки 
міського гол.?ви - секр~ря ради Свпожкв Ігорп ВВСIIJlЬОВПSIВ, ЯIСИЙ діє на підставі ст.42 
Закову УIСрВlни «про МІсцеве самоврядування в Украіні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: пп ГаВРIІШ ВалеllТlfна МИХВЙJlіВlfа, lоридична адреса: м.Бровари, 
вул.Грушевського,1 гурт. ідентифікаційний код 2780308145, далі -"ОРЕНДАР", :І другое 
сmОРОllи, уклали цей Договір про наступне: 

ДіІОЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміlОЧ}1 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені 3 ПРИШlсами цивільного законодавств&, що 
регутОІОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до рішеННJI Броварської міської ради від 30.07.2009року Н!!1182-67-05 та 
керУІОЧИСЬ положеннЯми пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділвнки 
від 18 ЖОВТВJI2006 року уклали цей Договір Н!! 1 (ІІадалі -Договір) про внесеннв змін до 
Договору оренди земcnьної дimпucи від 18 ЖОВТИВ 2006 року за Н!!040633800382 (надалі -
Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди HaCТytIHi зміни: 
1.I.Пункт 1. Договору оренди доповнити підпунктом 1.2. наступного змісту: 
Відповідно до рішенНJI виконавчоro комітету Броварської міської ради від 

08.09.2009року Н!!419 «Про режим роботи об»єКТЇВ дрібно роздрібної тopГOBCnЬHOЇ 
мерехсі» встановити, що режиМ роботи об»єКТЇв дрібнооптової то~roвельної мережі на 
території міста Бровари, повинен відповідати HacТYJIВoMY часовому ДІапазону: 
• початок роботи - не раніше 7:00год. 
• закінчеввв роботи - не пізніше 22:00roд. 
ПорymеВНJI режиму роботи є підставою дпв розірвання договору оренди в 
односторонньому ПОрJIДКy. 

1.2. Пункт 2.З Договору оренди викласти в на~ій pe~aкцiї:. . 
<а.3. Нормативна грошова ОЦінка земельноі дimIвки зпдно ДОВІДКИ вІДДІЛУ держкомзему у 
місті Броварах Киівської області від 22.09.2009 року Н!! 04-3/1~-3/1018 становиrь: 

18 З40 (вісімиaдцsть тисяч триста сорок) гривень ОО коmЙок.» 

I.З.Пункт З.l Договору оренди викласти в наступній редакції: . • 
«3.1. Цей Договір укладено на 1 (одив) рік, терміном до 30.07.2010 року. Післв З8J(1вче~ 

'оо Д ОРЕНДАР має переважне право поновnеННJI його на новин 
строку ДІІ цього оговору ., • 30 • 
строх. у цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПlЗВ1~е НІЖ зоаРЕндкanОI;;~ЦЯРВИХ ДИШ ~o 

• .оо ого ДоговорУ письмово ПОВІДомити ~ про намІР заюнчеlПUI строку ДІІ ЦЬ 

продовжити його дію. п аво ОРЕНДАРЯ не застОСОВУІоться у 
Положения цього Договору ПР,О переважне Р . 

разІ: • в::чеuu-'" • .. • не за ЦІЛЬОВИМ призн ППl&П6, • використаннІ земельНОІ ДІJIJIНКИ 
"плати' • порymеlПUI термінів сплати ореНДНОI , 

•• 'JIJПП(И» 
допущеННJI погірmеИНJI стану земельНОI ДІ • 



1.4.Пункт 4.1 Договору оренди впкnасти в наступній редакції: і 
«4.1. Річна орендна плата становить 10% .(Десять) Bi~coткiB від нормаТИВIІОЇ гро І 
оцінки земeJlЬНОЇ ДЇJuIНКИ - 18 340 rplшень І скпадає: ~ 

- 1 834,00 (одна ТИСJlЧа вісімсот тридцять чотири) гривні ОО копійок В рію) 

1.5.Пункт договору оренди викnасти у наступній редакції: 
«4.3. Орендна плата вноситься рівними частками щомісячно протягом 30 (ТРІІ І . . . ( ~ 
календарних ДНІВ, наступ~ за ос'т8нн1м календарним днем ЗВІТНОГО подаТКОВОГО) ~ ~ 

без урахуванІШ пдв ШJUlXом перервхувВНІШ на розрахунковий рахунок Орендодав ~ 
33217815700005 YдJ.< У кнївсы�йй області м. Києва, код ЗКПО 23571923, МФО 82~1 
одержувач - Броварське Вдк, код кnасифікації 13050500 - оренда землі». ~ 

1.6. Пункт 4.5.2 Договору оренди ВИIОІасти в наступній редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів земeJlы�огоo податку та ставОIС орендної плати, зміllИ HOPMIlТJq; 
rpошової оцінки, підвищеНІШ цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, ВJl111ач~ 
законодавством. 

у випадку відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах, визначеНІІХ D.! 

Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір в односторонньому ПОРJIJJКТ: 
, 

1.7. Пункт 4.5.4 Договору оренди викnасти в наступній редакції: f 
«4.5.4. У разі HeBHeceННSl орендної плати у строки, визначені цим Договором, q~ 
заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуванlШd пені, І 
нарахОВУЄТЬСJl на суму податкового боргу (з урахуванним штрафних санкцій ЗІ, 
HВJlВHOCTi) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного бае 
Украіни, діючої на день вивихнеНІШ такого податкового боргу або на день його (ііа 
частині) поramеННSl, залежно від того, яка з величин таких ставОК є більшою, за ХОїПі 
календарний день прострочеRIШ у його сплаті». 

1.8. Пункт 5 ДоrpвоРУ оренди доповнити новим підпунктом 5.4. наступва 
змісту: 
«5.4. Передача у заставу та BHeceННSl до статутного фонду права оренди зеМeJ&! 
дimmки заБОРОRJIЄТЬСЯ.» 

1.9. Пункт 6 Договору оренди викnасти в наступній редакції: 
«6.4. Передача земельної дimmки ОрендаРІО здійСНЮЄТЬСJl на протязі 5 (п'ЯТЬ) ~ 

за актом ПРИЙМВННJI-передачі. і 

Орендар зобов'язаний в п'пидеRНИЙ термін піCJDI державної реєстрації ціі 
Договору та/або будь-JIКИX додаткових угод, Договорів про BHeCeHНJI змін та допаВИ: 
д~ Договору тощо надати Bi~?Biдвy КОППО органу державної податкової служба І 
МІсцем знаходхсеННSl земельНОl ДlJISIJIКИ.». ! 

1.10. Пункт 9 Дoroвopy оренди ДОПОВВИТИ НОВИМ підпунКТОМ 9.4.7 ~ 
змісту: J 
«9.4.7. в п'ятиденний термін пісЛJl державноі реєстрації цього Договору та/або БУДЬj 
додаткових угод, Договорів про внесеНІШ змін та доповнень до Договору тощО И~І 
відповідну КОПію органу державноі податковоі служби за місцем знаход>кення зеt.l~ 
дimmки». 

! 
1.11. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпувктоr.t 12.1 

наступного змісту: «12.3.4. ініціативою однієї із Сторін в односторонньому пор~ 
випадках, передбачених законом та цим Договором». 



-dI,.-

1.12. Пункт 12.4 Договору ореlJДИ викласти в наступній редакції: 
«12.4. РозірвlUIВJI Договору оренди зеl\fлі за ї;rіціаТИВОIО ОрендодaDЦИ в 
односторонньому порsщкy допускаєrьСJl у разі невиковвнНR Орендарем ВИl\fОГ пункту 4, 
підпYНJCТЇВ 6.4 та 9.4 даного Договору. 

2. Цей Договір наБJірає ЧИНIІОсті піСJlJl підписвиНR сторонами та його державної 
реєстрації. 

3. hппi умови договору ореllДИ земельної ДЇЛЯmat від 24.06.2006 року за 
~04063380022S зanишаl0ТЬСП без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІІІвськоІОІШАСТI І 
ІОридичиа адреса: 

М. Бровари, вул.Гагаріна, 1 S 
в ос і авожка Ігоря Васильович. 

I.В.СаIlОЖИО 

.... 

ОРЕНДАР 

ПРlІва""",,; lІі611Р"ЄЛ'Є'.Ь 
Гавр"", Волєт",,,,а М,ааrіліtlllа 
Юридична адреса: 
вул. Грушевського,! гурт. 

М. Бровари 

обл. Київська 

в.м.Гавр"", 
~~'="+--r---::;~ 

мп 
( npIIIIU."omi nсчrni) 

• Б овврськоі міськоі рад ... про що у ICНll3i ЗВПllсів державноі 
Договір зареєстровано УВІІКОНКОМІ Р ~I 200Spoкy. 

реєстраЦІЇ договорів оренди вчинено зanlfС від «а» -



... АКт 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

"€l" __ ~n:..:..r_--.:2009 року м. Бровари 

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

викоНУЮЧОГО обов 'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та ПРllватний піДПРllємець Гавриш Валентина Михайлівна з 

другої сторони, склlJЛИ цей Aкr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Приватний підприємець 

Гавриш Валентина Михайлівна прийняла земельну ділянку площею 

0,0031 ra по бульв.Незалежності,12 для обслуговування кіоску 

в м: Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії ЗО.О7.2009року 

Н!!!182-67-05 на умовах ор~НДИ на 1 (один) рік, терміном до 30.07.2010 

року. ... 
Цей Ап складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська 'nf;CbKa рада 
Київської 06ласnrі 
Юридична адреса: 
М. БроваРИ.~~::i!Q~ріна, 15 
Бико міського 

.еКі~e-r.!tDJJ~,ОВІ\QЇ ради 

ПРИЙНЯБ: 

ПРllваnrНlIй niдnpllЄ/f,eЦb 

ГаВРІІ'" ВалентІІна Мuxаіілівна 
Юридична адреса: 

м.Бровари 
вул.Грушевського,! гурт. 



• Договір Н!2 
"РО 811СССІІІ0І заllВ дО ДO~OBOPY ОРСІІДІІ зс&lслы�оіi ділИlllСІ1 від 08 сіЧІІИ 2008 РОКУ Кn58 

МІСТО Бровари Київської області -

os 1СО8ТНП дві ТlIСП'Jі ДСВ 'итоrо РОКУ 

OPEНДOДAВE~: .Бровар~ька. міська рада Київської області, юридична особа за 
З8ІСоподав~твом УКР81НИ, ІдентифІкацІЙНИЙ .КОд за даними ЄДРПОУ 26376375, ІОРИДична 
адреса: КJI1ВcЬKa обл., м. Бровари, вул. ГагаРIНа, 15, в особі ВИКОНУІочого обов'JlЗJ(И міськоro 
ronовп - секрет~ря ради Сапожка Ігори ВаСIIJlЬОВllча, який діє на підставі ст.42 Закону 
україни «Про МІсцеве самовряд~анllЯ в Украіні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ФО~ Куm~lЛЬ. Лlобов МихаАлівна, Іоридична адреса: м.Бровари, 
вуn.Епrenьса,1 кв.28, lДеН.ТИФIКаційниЙ код 2312713985, далі -"ОРЕНДАР", з другоС 
стОРОНІІ, уклали цей ДОГОВlр про HacТYJIHe: 

ДіІОЧlІ ~Обр?вільно і перебуваlOЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміІОЧИ 
ЗНDчеННJI СВОІХ ДІЙ, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що 
регуJПOІОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської ради від «30» липня 2009 року 
N!1182-67-05 та керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди 
земельної ділянки від 08 сіЧНJI 2008 року уклали цей Договір N!!2 ("адая; - Договір) про 
BHeceННJI змін до Договору ~ренди земельної ділянки від 08 сіЧВJI 2008 року за .N!!58 (надалі 
- Договір оренди) про таке: 

1. Ввести до Договору оренди HaCТYJIHi зміни: 
1.I.Пункт 1. Договору оренди доповнити підпунктом 1.2. HaCТYJIHoro змісту: 
Відповідно до рішеННJI виконавчого комітету Броварської міської ради від 

08.09.2009року К0419 «Про режим роботи об'єктів дрібно роздрібної торговельної мережї» 
встановити, що ре>ким роботи об'єктів дрібнооптової торroвельвої мережі ва території 
міста Бровари, повинен відповідати HaCТYJIHoмy часовому діапазону: 

- початок роботи - ве раніше 7:00год. 
- закінчеввя роботи - не пізніше 22:00год. 

. Порymеввя режиму роботи.. є підставОIO ДJIJI розірвавня AoroBOPY оренди в 
односторонньому порядку. 

1.2. Пункт 2.3 Договору оренди викnа~ в на~ніЙ pe~iї:. . 
«2.3. Нормативна грошова оцінка земельвої дшянки зnдво довІДКИ ВЩДШУ держкомзему у 
місті Броварах Київської області від 09.09.2009 року N!!04-3/13-3/1 ~09 ствв?вить: 

- 17464 (CЇМВ8ДЦJlТЬ тисяч чотириста шістдесят чотири) ГРИВНІ ОО копійок. 

1.3. Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступн~ редакції: • 
«3.1. Цей Доroвір укладево строком ва 1 (один) рік, термІНОМ до 30.07.2010 року. Шеля 
закіичеВВJI строку дії цього Договору ОРЕНДАР має п~рев~е право поновлення ЙО~О на 
НОВИЙ строк. у цьому разі ОРЕНДАР повинен не піЗНІше нІЖ за 30 календарних ДВ1В ~o 
закіичеВВJI строку дії ЦЬОГО Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР 
ПРОДОВЖИТИ й . . 

ого ДІІ0. ОРЕНДАРЯ не застосовуються у 
Положення цього Договору про перевюкве право 

разі: 

- ВИІСориставні земельної ділянки не за цільовим призначенням; 

- Порymенвя термінів сплати орендної п~а~; 
- ДОпущенвя погіршеввя ставу земельНОl ДШJПIКИ». 

1.4. Пункт 4 1 Договору оренди вИЮІаС1'И в насТf.ПН~ редакції:.. оо' 
«41 Р' • 100/- (десять) відСОТІав ВІД нормаТИВНОI ГРОШОВОI ОЦІНКИ " Ічва орендна плата становить 70 

земельної ділянки _ 17 464 ОО гривень і складає: пій' 
• 1 746,40 (одна тис~а сімсот СОрОІС шість) гривень 40 ко ок на рІК. 



-1.5. Пункт 4.3 Договору оренди виклаCnI у наступній редакції: 
«4.3. Орендна. плата вноситься рівними частками щомісячно протягом 30 (ТРИДЦяТІ І) 
календарних ДНІВ, наступних за останнім календарним днем зві11l0С J (податкового) місяци без 
урахування пдв ШJJJIXом перерахування на розрахунковий рахунок ОрендодвВЦИ 
N2 33217815700005 УДК у Київській області м. Києва, код ЗКПО 23571923, МФО 821018 
одеР>lсувач - Броварське ВДК, код класифікаціі 13050500 - оренда землі». І 

1.6. Пункт 5 Договору оренди доповнити новим підпунктом 5.4. наступного змісту: 
«5.4. Передача у заставу та внесення до cтaтyrнoгo фонду права оренди земельної ділянr(l( 
забороняється.» 

1.7. ПУНJСТ 6 Договору оренди .викласти в наступній редакції: 
«6.4. Передача земельної ділянки ОрендаРІО здіЙСНIОСТЬСЯ на протязі 5 (п'ять) днів за 

актом приймання-передачі. 

Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього 
Договору та/або будь-яІОіХ додаткових угод, Договорів про внесеНJlЯ змін та доповнень до 
Договору ТОЩО надати відповідну копіJО органу державної податкової служби за місцем 
знаходження земельної ділянки.». 

2. Цей Договір пiдляrає державній реєстраціі. , 

3. Цей Договір набирає чинності після підписання сторонами та його державllоі 
реєстрації. 

4. Інші умови договору оренди земельної ділянки від 08 січня 2008 року за N!!S8 
З8JJИПIаІОться без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
__ о 

LB.CaIl03ICHO 

ОРЕНДАР 

ФОЛ Куumіль Л,0608 Мllха,ілї8на, 
Юридична адреса : 
м.Бровари, вул.Енгельса,1 кв.28 

., ~t'J .:7"" 
_..;;.' _1-;., J~% ';:...':'_U_t"",-'7 ___ л.м.ку,,,,,іль 

~I 

Договір зареєстровано у виконкомі Броварської міськоі Ради, ~po: tri.o у книзі зaDJJ( 
державної реєстрації договорів оренди вчинено запис від « ('І» -І"'. 200іРоК)" 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

- і 

"JP; " __ ~/1:...-_2009 року 
м. Бровари 

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

ВИІсонуючий обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожко 

Ігоря ВаСIIJJьовича, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве 

самоврядування в Украіні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 року Н!! 128 з однієї сторони, та ФОП Кушпіль Лlобов 

МuхаЙJJівна, з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Кушпіль Любов , 
МllхаЙJJівна прийняла земельну ділянку площею 0,0046га, ДJUI 

. 
обслуговування павільйону, по вул.ОлімпіЙськіЙ,6-а в м.Бровари. 

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

OS 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: 

Броварсьиа місьиа рада 
Київської 06ласті 
Юридична адреса: 

.... 

М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Виконуючий обов'язки 

- секретар 

nО3IСИО/ 

ПРИЙНЯЛА: 

ФОЛ Ку,,,nіль Любов МІlХаіілівна 
Юридична адреса: : 
м.Бровари 

вул.Енгельса, 1 кв.28 

/ л.м.Ку,,,nіль / 

мп ( за HВJlВHOcтi печаті) 



• Договlр .NU 
про Dllес:еllllЯ ЗI\.111 до догавору opellДll зе 

• Б l\.елы�отT дinН11К11 від 26 ЖОВnIН 2007 раку 1642 
МІСТО poвapll Кllівськоі облвсті 

l!L 4'1 2009 року 

OPEНДO~~ЦЬ: Броварська "Ііська pllДll Кllівсь r бл· . 
украіНlf, ідеlmlФlкаЦlПllllП КОД за даНllМl1 ЄДРПОУ 26376ЗКО о aCТI, IОР·ШlІ'lІІа особа за законоuвcтuом 
вул. farapiHDe 15, в особі ВllКОнyrочоro обов'R3К1 • 75, ЮРllДllЧllа адреса: КllівсьК8 обл., М. БроваРll, 
DаіШЛЬОВllча, JlKlln діє ІІа підставі ст.42 Закону YКP~i:I~C.~Oro -:ОЛОВІІ - секретаря радll Сапа.ка Ігоря 
60К1,ТВ ес ро МІсцеве самоврядуваllНЯ в УкраіІІі)), з одноro 

ОРЕНДАР: rpoMaдRнxa МаПбороu СвітлаІІа АІ -
6УJUdl.НезВnСЖllоC:n.4-а КD.ІЗ9, іДСНТllфікаціПНllП код 21841 0;~T8O;II= _,:;:::;нllЧдIАlаРtt aдpe~a: м.БроваРII, 
yUВnl1 цей ДоroВIР про HaC'l)'nHe: ,І, З uруго' cmopOIIII, 

ДіIОЧII добровільно і перебуваlОЧIf прll здоро •• • • 
N • вому РОЗУМІ та ЯСНІЯ пам'яТІ РОЗУМІІОЧІІ значеllНЯ своіх 

дій, nonepCДllLO О3llа омлеlll З ПРllПllсаМl1 Цllвіл.IIОГО заКОIIО'nn ' 
f, •• _BCТUв, щО реГУЛIОIОТЬ укладеllllП НІІМІІ 

npaвОЧ!111 \зокрема, З BllMOfDМl1 ЩОДО IlеДIRСllОСТI праВОЧlllry), ві.аповідно до рішенНR Броварськоі міськоі 
paдll ВІД 27.08.2009 року N!!1212-68-05 та керyrОЧІІСЬ положеllllRМl1 пунктів 452 453 91 З Д 
ореНДІІ зC1tlсшьноі ділЯ11К11 від 26 жовтив 2007 року уклanll "сП ДОГОВІ.Р V_"' ( ~. ~ .'; ~).. оroвору • Д " .. оо> ,,~ IІQrlQЛ' - мOZООіР про BHecellИR 
:::до oroBOpy ореllдll земелЬНОI ДIЛЯНКlf ВІД 26 жовтня 2007 року за .1U42 (надалі -Дozotlір ope"dll) про 

1. BHeCТII до ДоroвоРУ ореНДІІ наступні зміНІІ: 
1.1. Пункт 2.3 Договору opellДJI ВllклаСТlI в наступніЯ peuкuiY: 

«2.3. HopMaТlIВHa rpошова оцінка земcnы�оіi дinвHK11 згідно довіДКl1 відділу зеМCnЬНl1Х ресурсів у місті 
Ііроварах Кllівс.кої області від 26.12.2008 року N!! 04-3/15-3/115 І cтaнOBlrrь. 
-8 502 (вісім ТИСЯЧ п'псот дві) !рlшні оо копіRок. . 

1.2. Пункт 3.1 Доroвор~ ореНДІІ ВllклаСТІI в наступніП редакціУ: 
«3.1. ЦеП Доroвір укладено строком на 2 (два) роки. Піcnв закінчення строку дії ЦLoro Доroвору ОРЕНДАР 
.Іає переважне право поновnеннв Вого на НОВІІЯ строк. У ЦLO,.IY разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 
JaШендарпих днів д~ з'кїнчення строку дії цього Договору письмово повіДОМllТlf ОРЕНДОДАВЦЯ про ІІамір 
продовжити йоro ДІю. 

ПоложенlUI цього Доroвору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовytOться У разі: 
- Bnкopllcтaннi зеl\lenьноі дinRНКIІ не за ціЛЬОВl1М ПРІDначеннвм; 
- порушеннв термінів смати орендноі мати; 
- допущення погіршення стану земenьноі дinвHKII)). 

1.3. Пункт 4.2 ДоroвоРУ оренди виклаСТІI в наступніl1 редакції: 
«4.2. Річна орендна плата становить 1% (один) відСОТОК від HOpMan18Ho! rpошовоі oцiНXl1 земсш.ної дinвHKn 
- 8 502,00 Іриве .... і скпадає: - 85,02 (BiciM,lJecвт п'ять) !pll8eHIo 02 копіl1кll на рік. 

1.4. Пункт 4.3 ДоroвоРУ оренди ВИКJIасти у наступніl1 редакЦІЇ: 
«4.4. Орендна плата ВНОСИТЬСJl ріВННМIt.чаСТКВIІІ щоміCJJЧНО прOТJlroм 30 (трндwrm) квneндapНlIX днів, 
ІІВС'І)'ПНИХ за oaraннiм календарним днем звітноro (подвтковоro) MiCJIЦII без урахуваннв ПДВ IIШJIXОМ 
перерахування на розрахунковиJI рахунОК Орен додавWl N!! 33217815700005 УДК У Кllївськіl1 обпасті М. києва, 
ICDдЗЮІО23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВДІ<. код класифікації 13050500-0рендвзеr.ші)). 

1.5. Пункт 5 Договору оренди ДОПОВНИТІІ НОВИ,.І підпунктом 5.4. наступного зміC'l)': 
«5.4. Передача у заставу та внесення до cтaтyтнoro фонду права ореllДИ земсшьної дimlНКllзаБОРОНВt:rЬСJl.» 

l.б. Пункт 6 Доroвору оренди BlfКJIaCТII в наС1)'пній рсдакціі: 
«б.4. Передача земел.ної дimlHКlI ОреНДВРІО здіПснюЕТЬCJJ нв ПРOТJl3і 5 (П'JlТЬ) днів зв акто". 

ПРldlмаНllR-передачі. 

Орендар зоБОВ'JlЗаннЯ В П'ПllДенний тер".ін піСЛJl державно! реєстрації цього Договору тalабо будь
IКlIХ додаТКОВИХ угод Договорів про внесеннв змін та доповнеll. дО Д~ГOBOPY тощо IIВUnl вшповідну копію 
OPI'IНy держаВНО! податкової службll за місцем ЗllвходжеННJI зе,.ICnЬНОI дїJUlHKII.)). 

2. Цеп Доroвір пїДПJlІ'ВЄ державній реєстраціУ. " 
3. Цей Договір набирає ЧllНності піCЛJI п~пи.саннв ~pOHaмll та 110ГО державНОI реєстраЦІЇ. 

• 4. Ішпі у.fОВИ договору оренди зеМСШ.НОI ДUUlHКJI ВІД 26 жовтив 2007 року за Ха42 ЗВnIIWВlОТЬСЯ без 
3.11Н. 

ОР ~jEЦ& 
~ о' OQ'k-

ВРО .;~~"J~ 
IUf~ V"j'(J.~, ~I. ~ ~ ~ ЮРІІ 11 ec·.··i.;}~ 

.\." r: .• "J -f ID 
~ G .ІІ; ~.Г~iii,,15 - DJ 

ОСО ІГОР: ва&.~~ча 
сі о l!l:l -е!9 
~lJ'n 'ii5lско 

ОРЕНДАР 

Мllіі60родll СtllІІUlIІІІIІ Аlllllllолlr.ІІI1 
ІОРllдlІЧна адреса : 
буnьв.Незanежності,4-а кв.139 
"І. ІіроваРIІ 
обл. КlІївська 

Qi!zr... С.А.Мllіі60ро811 
-~~-----



АКТ . 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

ІС aJ1' __ ..... "'~~_· _-.;2009 року м. Бровари 

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

виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожко 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та громадянка Майборода Світлана Анатоліївна з другої 

сторони, склали цей Ап про наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а громадянка Майборода 

Світлана Анатоліївна прийняла земельну дiляmсу площею О,ОО36га. для 

обслуговування збірно-розбірного гаражу по бульв.Незалежності в районі 

розміщення буд.N!!4-а в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 27.08.2009 року Н!!12.12-68-05 на умовах оренди терміном на 2 (два) 

роки. 

. . . , 
Цей Aк:r складено у трьох ПРИМІРНИКах І є неВІД ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: ПРиЙнЯВ: 

Громадянка 

Майборода Світлана Анатоліївна 
Юридична адреса: 

м.Бровари 
бульв.Незалежності,4-а кв.139 

~~~. ~ __ /C.A.Mali60poda/ 



• Доroвlр .N!2 
про ВІІІ:СС'І'ІЯ 31'111І до доrовоРУ оре'lДlІ зеl"мыlrr дїnИ'11С11 від OS 2006 

.-ІІА двІ ТlICllчl дев 'ятоro року 
місто Бровар .. Кllівськоі області rpУДllИ року .м040633800424 

22_·" 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Кllівськоі області, ЮрllДlІ'lllа особа за заКОllОдDDCТDОМ У aillll 
r.сJl11IФікaцlRIIllП код за даБН'f~1ІІ ЄДР.ПОУ 26376375, IОРІІДІІчна адреса: Кllівська обл ••• БроваРl1 вvл raКPraPI'Ha' 
ІІІ 06' оllVlnчого О ов 113101 МІСЬКОГО голо ' • , ",. & ; , ~ 15,8 ос І ВІІК •• "._" • ВІІ - секретар. ради Сапажка Іrори 8аСIIЛЬОВІI'lа .lOln діє ІІа 

1 afAcnші ст.42 ЗаКОl1)' YкpalHlf «Про МІсцеве самовр.дуванн. в Украіні», з ОДНОГО боку, та ' 
OPE~: ФОП Бесараба ВОЛОДlfМ'!" .~llколаПОВI"I, IОРllДllЧl,а адреса: м.БроваРII, вул.ЧеРIIJIХОВСLкоro,15 

11096. fдеlmlФlкаціП~IIП кo~ 1934611811, далІ - ОРЕНДАР", 3 ()ругоТ cmOPOIIU, УКЛМІІ цеП Доroвір про tlаC'l)'пне: 
ДЬоЧII добровшьн~ І перебуваlО'l11 ПРІ~ здоровому розумі та .cllin пам'JIТЇ, розуміlОЧl1 значеllН. своїх діП, 

попередньо ОЗllаRо.mеlfl з ~НПlfса"!f ЦllВIЛЬНОro закоtlодавства, що реryлюють yкnaдeHllA 111"'11 праВО'11ІІ1 
(3ІІКРС.Iа. 3 BI .. ,omlll щодо IIСДIПСIIОСТI правОІІІІНУ), відповідно до рішеllН. БроваРСLКОї міської paдll від 30.07.2009 
роКУ N!I 182-67-05 та кеР)'JОЧIIСL ПОЛОЖ~"НJlМIf. ПУllктів 4.5.2,4.5.3 та 9.1.3 Доroвору ореНдlІ земмьної ДЇJIJIHКlI від 
05IPYallJl 2006 року УКЛМlf цеП ДоroВIР Hs2 (ІІ0()ал/ - Д020tlір) про внесенн. З.lін до Доroвору ореllдll земмьноі 
afJIIНКIl від 05 ІРУДНІІ 2006 року за Н1!040633800424 (надалі - Д020tlір ореll()и) про таке: 

І. BHeCТII до ДоroВОРУ оренди наступні зміНII: 
J.I.ПУІІІП' І. Доroвору ореНДlf ДОПОВНlrrJl підпунктом 1.2. наC'l)'ПНОro змісту: 
Відповідно до рішеllllll ВlfКOнавчого комітету Броварської міської PDДJI від 08.09.2009року Ка419 «Про 

peJillМ роБOТlI об'єктів дрібно р~здрібної то~гов.елLIIОї мережі» BCТQHOBIIТIIe що реЖIfМ роБОТІ' об'єктів 
ЩJі6НООnТOВОі ТОРГОВМЬІІОІ мережІ на теРИТОРIІ МІСТВ БроваРІ І, повинен BiдnoBiдml наС1)'ПНОМУ часовому 
дiвnooнy: 
• початоК роБОТlf - не раніше 7:00год., 
• зшВЧСНІІІІ роБOТJI- не пізніше 22:00год. 
порушенНІІ режиму роБОТІ' є підставОIО lUUI розірванн. доroвору ореНДlf в односторонньому пор.дку. 

1.2. Пункт 23 Договору ореНДlf Вlfкnасти в IlаС1)'пніП редакції: 
tr2J. Но~,аТlшна rpошова оцінка земельної ділJlНК" згідно довідКIІ відділу держкомзему у місті Броварах 
Кпі8ськоі області від 19.08.2009 року НІ! 04-3/13-31939 станОВІІТЬ: 

13984,00 (ТрИНDдLUIТЬ ТlfCJIЧ дeB'JlТCOT вісімдесат ЧОТliJШ) Ірlшні ОО копійоlС.» 

1.3 •. Пункт 3.1 Договору opeНдl! Вllкласти в наступній редакції: 
13.1. цеп Доroвір укладено строком на 1 (OдlIH) рік, терміном до 30.07.2010 року. ПіCJUI закінчена строку діі 
QЬOJ'D Доroвору ОРЕНДАР має переважне право ,поновлена йоro на новнА строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВlfнен 
ве :пЬніше ніж за ЗО кaneHдapНlIX днів до закінчена строку діі цьоro Доroвору ПIІСЬ.fОВО повідОМlfТИ 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовЖlIТИ йоro дію. 

ПоложеИНІІ ULoro ДоroвоРУ про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуютьса у разі: 
- 8ИХОРПстанні земem.ноі ділянки не за ціЛЬОВlіМ ПРll3нвченНІІМ; 
• порушеННІІ термінів смаПI орендноі мати; 
• доnyщeННІІ погіршemuJ стану зе.'eJlьноі дimrНКJI». 

1.4. Пункт4.1 дОГОВОРУ орендн BllкnaCТllB HaCТY~HiB.peдaKцii: _ • • 
14.1. Річна орендна мата cтaнOBlfТЬ 10% (десать) відсОТКІВ ВІД HopMaТlfВHol rpошовоі ОШНКJf земenы�оїї ДUUlНКИ-
13 984.00 rpивень і складає: 

- 1398,40 (одна nlсача 'Ір1'СТІ деВ'IІНОСТО вісім) ІрIІвен .. 40 копіRок.» 

2. Цей Доroвір підмгає державній peєcтpDЦIЇ. 
3. Цей Доroвір набltpає чинності піCЛJI піДПllсвна cтopoнaмll та йоro державноі реєстрвціі. 
4.lJпui УМОВІІ доroВОРУ оренди зеМeJlЬНОЇ ділВНКІІ від 05 IpyдНJI 2006 року за Не040633800424 ЗВnlfШDlОТЬСІІ 

бе3змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

в 

ОРЕНДАР 

Пр".аnr""IЇ 1I1tJllPllЄAlelf6 
Бгсара6а ВолоtJllAlllР МtlltDЛаIЇО.ІІ" 
ЮРІІДНЧНВ адреса: 

вул. ЧерНJIXЇвськоro.15 кв.96 
••• БроваРl1 
Обл.к~ __ о 

~ в,м.Б_1itI 
,;;:;-''' 

доra • \'. і pOДlI про ЩО У КНll3і заПllсів держаВllоі реєстраціі доroворів 
ВІР зареєcrpoвано У виконкомі Броварсько. MICЬ~ , 

°PeIUUl ВЧlrнепо заПlIС від «(1) ./1 200zt'°КY. 



.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНої ДІЛЯНКИ 

cctJ:'_-..L-IІ:.----~2009 року м. Бровари 

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

виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря ВаСlfльовича, який діє на підставі ст.42 ЗaJ(ОНУ Украіни «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та ФОП Бесараба 

Володимир Миколайович з другої сторони, склали цей Arr про наступне: 

Броварська ~iCЬKa рада передала, а ФОП Бесараба ВОЛОДІІМИР 

Мllколаіович прийняв земельну ділянІ<у площею 0,0026ra, для 

обслуговування кіоску по вул.Черняховського в районі розміщення 

буд.N!!15 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесії від 

30.07.2009 року за К!!1182-67-05 на умовах оренди на 1 (один) рік, 

терміном до 30.07.2010 po~. 

Цей Aкr складено х.трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська .міська рада 
К,,;вської 06ласn,; 

Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар міської ради 

c:r~~~~~\\ 
LB.Can03/CKO / . 

приЙНЯВ: 

ФОЛ Бесара6а 
ВолодllAfll]І МlІl(ола';ОВІІЧ 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул. ЧерНJJXОВСКЬОГО, 15 кв.96 

I~ 
~ / в.м.Весара6а/ 

Cr/J1 
мп (за иuаиостї печаті) 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

М. БроваРl1 

Бровпрська "Iic~кa Рпдп" 1'1 .. P'~ .. 20~. 
ДOДDBeць· Броворсько МІСЬІСП рпдп в особі першо • • ОРСІІ • • . . го заС1)'ПНIllСіІ МІСЬКОГО ГОЛОВІІ КІІЯІІІІUІ ОЛСК&:ll11l1РII 

АllатолlПОВIIЧП, що AIC 110 ПІдстаВІ ЗаКОflУ У Kpaї1II1 "Про місцевс самоuрядуuаllllя u YKpaїlli" ] ОДІІОІ U бuк) 
АооіРС:llості від О 1.~4.03 з~ Н!!2-61299 та opCllдap: rpOMlIlInllKlI ЛіСКОВСllЬ ЛIОдl\ІllЛll Ві ........ ОРIВIIП. 10PIIAII'1I1D аllреса; 
РосіПсЬКО ФедеР~ЦIЯ ЛеНJНСЬКIlП Р-ІІ м.БаРIІОУЛ, вул.Попово,9б кв.177 ідеНТllфікаціПllllЛ 1\0д 2272424340 з другого. 
yкnanll ие" ДОГОВІР про IIІІЖ'lснаВСДСIIС: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДIІО до рішеflflЯ сссії Броварської міської palIll КІІЇВСЬКОЇ області від 08.09.2005 
POICY.Nl! 782-37-04, Ifадає, а ОРЕНДАР ПРIlПмає в строковс платне КОРIIС1)'ваIlfIЯ Зсмельну діЛЯ.IКУ nЛОШl:lО О,7351·О 
ДЛЯ 6удlВІІІІЦтва то об&:nУГОВУВПllІІЯ ЖІІЛОГО БУДllllКУ - 0,0500гп то ВСДСІІІІЯ осоБІІСТОГО ССЛlllш.I(ОГП 
господарство - 0,0235го, ЯІСО 31IПХОДIIТLС.1 ПО ВУЛ.ПЛПСТУII&:LКlІ,2 1\1. GpOUupll. ЗІ i.1IIU І 11.10111.1\1 
3СМЛСКОРIIСТУВОНН~, ЩО С невіД"С~ЩОIО 'IIICTIIIIOIO цього Договору та довіДКl1 ВllдаllОЇ БРОВВРСЬКШtl ".іСЬКIIМ uіJШіJIUМ 
ЗС.ІСЛЬІШХ реСУРСІВ за ~ 568 ВІД 12: І 0.2005 року та земельно-кадастрової ДОКУмснтації Бровпрського М іСЬКUП1 
віuшу земелЬШIХ реСУРСІВ. земельна ДІЛЯІІКВ рахується в зсмлях ЖІІТЛОВОЇ заБУДОВIІ Броварської міської радІІ. 

2. 06"СIСТ ОРСІІДІІ. 

2.1.В оренду передаєn.ся земельна ділянка загалЬНОIО плошеlО 0,0735га. 
2.2 На земелыfпn ділянuі відсутні об"СКТIІ нерухомого маЛна, а також інші об"ЄКТ.1 іllфраСТРУКТУРIІ: 
2.3. НормаТlІвна грошова оцінка земельної діЛЯНКl1 згідно lIOBilIKJI Броварського міського відділу 1eMe.'ILtlll\ 

ресурсів від 12.10.05 за N2S69 стаНОВІІТЬ 22751 (ДВWlUПТЬ дві Тllсячі сІмсот п'птдесят Одllа) ГРIIВIIЯ ои копіПок. 
2.4. Земельна діllЯНКа, яка передаєn.ся в оренду, не має недоліків, шо можуть переШКОДIІТIІ її ефеКТllВНОМУ 

Bllкop"CТnHHIO. 

. 2.5. ПРlІзміні (реорганізації) ОРЕНДАРЯ Договір ОРСНДІІ не зберігає ЧlІнність • .... 
3. СТРОК діі ДОГОВОРУ 

3.1. Договір укладено 110 2 (дво) рОКl1 до 08.09.07 POICY. Після закіН'lе.IНЯ строку 1II1InН()Р~ (1r~II.I:IP \1· .. 
переважне право поновлення Аого на НОВIl" СТРОК. У цьому разі орендар ПОВШlен не пізніше ніж за 2 "іСtIIlі lLL) 

закінчення строку дії договору повіДОМІІТИ ПІІСЬМОВО ореНдОдавuя про намір ПРОДОВЖІІТІІ Пого AiIO. ПРІІ 
BllKopllCТnllHi зеJ\lenы�оіi дinП11К11 ІІС за цIлЬОВIIJ\1 ПРIIЗllа'IСIIIIЯJ\1 ОРСІІДОР втрпчає перСВПЖllС право нп 

ПОIIОВЛСIIIIЯ ДОГОВОРУ орСIІДIІ. 

4. ОРСl1Д11а плата 

4.I.Річна орендна плата складає 227-51 (двісті ABalIl~OТb сім) ГPllBellL 5 І копіП~; •• ._ 
4.2. Обчислення розміру орендної nлаТIІ за зеМЛIО ЗДIПСНIОЄТЬСЯ з урахуваlltlЯJ\l IHA~KCIB IнфЛЯUIІ. • 
4.3.0реIIДIIП плато ВIIОСIIТЬСП орСllдпреJ\l, ПОЧІІІІОІОЧІІ з lIIIO IIРIIПIIПТТn РІWС~ІІІП СССії від 08.09.05 

ЩОI\ІIСЯ'1ІІ0 ріВ1111М11 часткаJ\111 ПРОТПГОJ\І 30 каЛСllдаРllllХ ДІІІв, ІІПСТУПІІІІХ зп oCТnlllllM IСПЛСIIДПРIIІІI\! 1I11СМ 
3BiТlloro (подоткового) J\lісоцп WЛПХОJ\І ПСРСРОХУВОІІІІП 110 POXYIIOIC УДК У IClliBCLKin облпстl м.КIIЄВП МФО 
821018 ІСОД 23571923 p/p 33213815500005 - Броварське ВДК. Код кnаСllфікації 13050500 - ОРСІІДП ЗСJ\lлі. 

4.4. Розмір ОРСllДllоі ПЛОТІІ псрсглпдастьсп У розІ: • 
4.4.1. зміllll умов господаРІовання, передбачеllllХ договором.. ....М 
4.4.2. змін .. розмірів земелыІго податку, піДОllшеНllЯ ЦІН, таРllфlВ, у тому ЧІІСЛІ внаСЛІДОК IllфnЯUII; 
4.4.3. В іншltх ВIIПадках. передбачеНl1Х заКОIІОМ;. . • • 
444 У • дної плаТІ І у СТРОКІІ ОIlЗllа'lеlll ЦІІМ договором, справляється пеня у (1 (11 \І 1(11 
. •• разІ неВllесеllНЯ ореlf "lеIlНЯ платежу 

nOJ1ВinHOЇ СТООКІІ HaцioHВlIЬHOГO банку Україна за кожеll деllЬ простро • 
4 4 5 О СЯ також і у Вllпадках, якщо ОРЕНДАР з ПоваЖНllХ ПрllЧlІІ1 ТІІМ'ІОСОВО не • •• рендна плата спраDllЯЄТЬ 

DIIKOPltCТOBYI: земелыfу діnянку за ЦІІМ Договором. 



5. УJ\ІОВІІ ВIІІСОРllстаllllП ЗСJ\IСЛLllоі діЛПIIIСII. 
5.1. земcnы�аa llinJlllKa передаєrьcn в оренду мя будіВНllцтва та обслуговуванtlя ЖІІЛОГО БУЛ'IІІ"}, fi\ 11 

особllСТОго СCnJlIIСЬКОГО господарства. ~1~1 
5.2. Ціnьове ПРll3начеННJI земcnы�оїї діпЯIІКIІ - землі ЖІІТЛОВОЇ заБУДОВIІ. 
5.3. Орендар Ilе має права без оформлеllНЯ у встаllовленому заКОtlClt.JВСТВОМ порявку 1\.іЩОnО1ТIІ 

ПРIІЗllачеШIJl земcnыlїї діпЯIІКI!. "1,,,\ 

6. YJ\IOBII і СТрОКl1 псрсдачі ЗСJ\ІСЛLІІОЇ діЛПllКl1 ВОРСІІДУ. 

б.l. Переда'lа земcnыlїї діпЯНКl1 в ореlfДУ здіfiСIfIОСТЬСЯ з розробпеtllfЯМ проекту 'ІЇ віввевеtlllЯ. 

6.2.llІші УМОВІ! передачі земcnыlїї діЛЯllКIІ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передас, а ОРЕНДЛР "Рllг. 
ореllду земcnьну діnЯIІКУ віnыly вів БУДЬ-ЯIСIIХ маПНОВIІХ прав і претеtlзіП третіх осіб, ПРО ЯКІІ'І: в MOM~1I1 '" І' ~ • а .3. 
Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР Ilе МОГЛІІ зtlаТIІ. 

6.3. Передача земcnы�оїї діЛЯIІКIІ opetlll~plO здіПСIІІОСТЬСЯ після державtlої ресстроиії иього ДОГОІІОРУ 
за alCТOM ПРIlПМВIІНЯ - переда'lі. 
6.4. відповідно ст •• 25 Закону YKpaїlil1 «Про ореllВУ зсмлі» від 06.IО.98р. N!!161-XIV. ОРСlІвар у 1.'11111.1(". 

термін піспя державної реєстраиії договору OPCtllll1 земcnьtlої діляtlКl1 зобов'язаЮIП tlіІВВ111 копі.о nurOk: 
відповідному oprallY державної податкової служБІ І. '. 

7. УМОВІІ ПОВСрllСНllП зсмелLIІОЇ діЛПIIКII. 

7.1. Після ПР"ПllllенНJI дії договору орендар повертас орендодавиеві земельну ділянку у стані. If~ riplU\,! 
поріВІІЯНО З ТІІМ, У якому він одержав її в оренду. І 

Орендодавеиь у разі погіршення КОрllСIШХ влаСТIІВОстеП орендованої земельної ві!!ЯIfК'I. ПОІІ··" 1311.1\ І: :\" : 

Ті ствну, має право на відшкодуваННJI збитків у розмірі, ВIІЗllаченому СТОРОНОМІІ. Якщо сторонаМIІ не 1I0CRIIIYIU IIC~ 
про розмір відшкодування збllтків, спір розв"ЯЗУСТЬСЯ У судовому порядку. 

7 .2. ЗдіПснені орендарем без ЗГОДІІ орендодавuя в итраТI І на поліпшеНlіЯ орендованої земельної діЛЯНhИ І' 
немоЖJШВО відокремити без заподіяння ШКОД.І иіП ділянuі, не пімягаlОТЬ відшкодуваНIіІО. і 

7.3. ПоnіпшенНJI стану земельної діпЯНКIІ, проведені орендарем за ПІІСЬМОВОІО згодою'] opeHlIollBBue\J 1r.:l 

не пімяГВІОТЬ відшкодуванню. 
7.4. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіЯНlI=< унаслівок HeO.IKnHOIIIIR (1P~II'I\,,~,.1 

зобов"язень , передбачеНIІХ иlІМ договором. 
ЗбllТIШl\tl1 ввваСВIОТЬСН: 

7.5. фаКТІІчні втрати, ЯКІ!Х орендар зазtlав у зв"язку з неВlІконанням або неналежним OIIKOHBIIIIR\J ~\! 
договору орендодавием, а також витраТІІ, які орендар здіЯСНIІВ або ПОВlІнен здіПСНIІТIІ мя оідновлеННR C1~ 
порушеного права; 

7.6. ДОХОДИ, акі орендар міг би реально OТPllMaTl1 в разі належного виконаННJI орендодавием умов 1I0ГOBOpy 
7.7. Розмір фаКТИЧНIfХ Вllтрат орендари Вliзначастьси на підставі документально підтвердхсеНllХ дalfll:< 

8. ОБJ\IС)КСIIIIП (оБТП)КСIIIIЯ) щодо ВІllСОРllстаНllП 
зсмелLНОЇ діЛЯIIКII. 

8.1. На орендовану земельну діпянку не встановлено обмеження, обтяження та інші права третіх осіб. 

9.lJlші права та обов"ПЗКII сторіІІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ гарантує, що земельна ділянка є У Пого впас ності, нікому іншому не billllY'",-еиа.' 
заБОРОНОI~ (~рештом), застаВ~IО не перебувас і він має законні повноваження передаВDТl1 иlО діЛЯIІКV 80pit 
надавати ІНШІ прав&, ВllзначеНI ЦІІМ ДOГOBopO~I. 

9.1.Прввв ОРСІІДОДВВЦП: 

9.1.1 перевіРИТIІ ціnьове ВІІКОРІІСТВНІІИ земельної дinННКII· 
9.1.2 достроково розірваТIІ цеП Договір у випадках,' передБВ'lеlШХ ЧІІІІНІІМ заКОIІОДDВСТВОМ f,l1 

ДOГOBOPO~I; 

9.1.3. зміНlml розмір opeHllllOЇ плаТIІ у Вllпадках, передба'lеНIІХ ЧIIННlIМ законодавством в ТO\lY ЧІ\С' 
ОДНОСТОРОННЬОМУ поридку без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ; , 

9.1.4. ВІІмагаТJI від ОРЕНДАРЯ свосчасноro ВllесеllНИ орендної nлаТIІ. 
• м9.1.5.ВltмагаТІІ від ОРЕНДАРЯ відшкодуванни СУМІІ орендноі плаТІ І з' 'Іасу ПРIIRНR'nЯ рішеНIІR BIIKOIIl\'O\I) 

МІСЬКО' рад.1 про НІдаННЯ земельної діпЯНКJJ до піДПllсанни цього Договору' 
9.2. 060в"ЯЗIСII ореIIДОДDВЦП: ' 
9.2.1. передаваТllземельну діпинку по ВКТУ; • 
9.2.2. передаТIІ земельну діnянку у ВnBCH·1 О· • ') ~ • • _ • сть рендаРІО ПIСnЯ завершеННR БУДIВlIJщтва ЖІІЛОГО БУДllll1i . 

РlшеНIІЯМ КОМІСІІ МІСЬКВІІКОІІКОМУ по розподіnу •• '\It' 
діЛЯllUі. земелыlJхx ДІЛЯНОК, ПІсля РОЗПО'ІDТОГО будіВlillUТВD tlD J~ 



-~-
9.3. Права орс •• дарп: 
9'зз.1. O'lpllMaTII ПО акту з~мелlЬНУ ділRIІКУ У ІСОРШ:ТУIDІІІІR; 
9.3 • ПОllОВJIЮ8ml ДОГОРlр n СЛІІ закінчеННIІ стро n ·м •• • • 

npотюf тepalill)' ореlfДIІ; • ку ОГО ДІІ В разІ BIДCyrHOCТI претеllЗIП, ЩОДО зобоо"R,аllЬ на 
9.3.3. ВllмагаТІІ РІД ОрендодавЦІІ передачі земельної • . , • 
9.4. 060В"ПЗКJI ореllдарп: ДІЛІІНІСІІ У anaCIIICТЬ.lla ВllІСонаННІІ п.п.9.2.2; 

9.4.1 .lfадвваТІI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnllвість здіПснюваТl1 ІС' • 
94 2 BllKOPllCТOBYBaTl1 ,емелы�'' ділRIІКУ' онтрonь ,а ВIІКОРllстаНllІМ ЦІЄЇ ,смелыІїї ділRНКII; 

• • • 'J ,а ЦІЛЬОВІІ~І ПРІDJlачеШIRМ' 
9.4.3.своєчасно СПJIа~>:ваТIІ opeHAIlY мату; , 
9.4.4.11~ ДОПУСКDТJI Х!.МIЧIfОГО 'ІІІ БУДЬ-R~ОГО іншого забруаllСШI" ,емл,,: 
9.4.5. ПIДТРJlмуваТJI 11 в Jlвлежному caНlтapIIOMY СТВІІі; 
9.4.6 •• ВlIГОТОВI~:пl проект~ ДО~AlСllтаціlО на ,абудову ,емслы�ої'· діЛ"НКІI ПРОВОДІІТ.. будіОllllЦТDО У 

Bian08iAIIOCТI до ВІІМОГ раВІIЛ AllсцеВОI,аБУДОВIІ". 

10. РІІЗІІК ВllПадкового 31111ЩСІІІІИ або ПОШКОД)КСІІІІJI 
об"єкта ОРСllдl1 ЧІІ вого IlaCТIIIIII. 

10.1. РІІ'ІІК ВllПадкового 3НlfщеllНR або пошкоджеНІ І" об"скта opelllIll ЧІІ Пого чаСТllllllllесе opellдap. 

11.СтрахуваШIJl об"єкта ЧІІ вого чаСТIІIIIІ. 

І 1.I.Згідно , ЦlIМ договором об"єкт ореНДІІ не піДnІгає cтpa:~YBaHIIIO. 

12. 3міtш умов договору і ПРllПlшеШIИ вого діі 

12.1. Зміна умов договору ,діАСНЮIОТЬС" У письмовіR формі 'І B,aCMllOIO ,ГОДОЮ сторіІІ. У разі IIСДОСlІгнеНІl1І 
3IVДlI ЩОДО зміни умов договору спір ро,в"RЗУЮТЬС" У СУДОВОМУ пор"дку. 

12.2. ДіІ AorouoPY ПРІІПІІІІПІОТЬСП У розі: 
12.2.1.,акінчеННIІ строку, ІІа "Klln Аого було укладено; 
12.2.2.itередачі орендаРЮ земельної ділllНКl1 у власність; 
12.2.3. ВІІКУПУ земельної діл"нки ДЛЯ суспілыІІхx потреб або пр"мусового віД'lужеНJtR ,емелыlїї діЛRНИІI '] 

MOnl8iB суспільної необхідності В ПОРПДКУ, встановленому законом; 
12.2.4. Договір nPllnllllJlcтItC. також в іНШІIХ випадках, переабачених ,аконом. 

12.3. Діі доroвору nPlrnllНlllOТbCI ШЛІХОМ Прro розірванн" 30: 
• 12.3.1. в,аємною ЗГОДОЮ сторін; 
· 12.3.2 рішенням суду на вимоry однісі· із сторін У наслідок невиконання дpyrolo CТOPOIIOIO обов"язків, 

nepeдбачеНlIХ договором, та внаслідок випадкового 3Н1lшеННR, пошкодженНІ орендованої ,емельної ділІНКІІ, Іке 
ic:nmto перешкоджає іі ВIІКОРJlстаННIО, О також З іНШІIХ підстав, ВІDначеншс законом. 

12.33. НевиконаННІ орендарем п.9.4.2. даного договору зо рішеНII'М СУДУ, відповідно до ст .. 141, 144 
Земenьного кодексу України; 

12.4. Ро,ірваННI договору в односторонньому порядку ДОПУСКОЄТЬСR; 
YMOIOIO розірванНІІ доroвору в односторонньому ПОРІДКУ Є неВІІконанНІ Ореtlдорем n .4.4, п. 9.4.3. 

• 12.5. Перехід права власності на моПно орендаРІ на іншу 10РJlДІІЧНУ або фізИЧIlУ особу Є підставою ДЛІ 
JI03lpllННI договору. 
Право на орендовану земелыfy діЛІІІКУ у разі смерті фізичної осоБJl - ореНдаР", ,осудженНІІ або обмеження іі 
Аіадатності за рішеНllJlМ міської palU1 або суду переХОДІІТЬ до спадКОDщів обо іНШJlХ осіб, "кі BJlKopJICТOBYIOTЬ wo 
земenьну дinlНКУ разом :І орсндарем, ШЛІХОМ переукладаННІ договору ореНАІI ,емлі. 

13. відповідалы�іс:ть сторін за IICBIIKOHallllJl або 
IIСllаЛСЖllС BllKollallllJl договору 

13.1. За неВlІконаННI або ненвлсжне ВІlконаНtll договору СТОРОНJI несуть відповідальність відповідно до закону 
'11 UЬoro AoroBOPY. . • • • 
по 13.2.Сторона, Іка ПОРУШІШО ,обоо"1І30ННI, ,вільнясться ВІД віДПОВІдалЬНОСТІ, RКЩО ВО 110 доведе, що це 

PYlUesl1ll стanОСI не з іі ВІІНІІ. 

14. ПРШСЇlщеві ПОЛОЖСIIІІJl. 

14. І .Цеn договір набllрас ЧlІнності піСЛI піДПIIСОНН' сторонаМIІ то Пого державної реєстр~ції. 
Цеп AoroBip ум • IКах що МОІОТІ. однакову 10РІІДllчtlУ СІШУ, ОДІІН' ІКІІХ 'HIIXOAIITЬCI О 
ОРеІ адено у 'lpЬОХ ПР"МIРНI , • . 
. r.цOдlBЦII, другиЯ _ D орендаРІ, 'lpeтin - в органі, ІКІІП ПРОВІВ держовну реєстраЦIIО. 



Нсвlд"СI\IIIIII\III ЧDCТlIIIDI\IIIДОГОDОРУ С: кадВСТРОВlln nnal. земenьноТ дinІНКlI 3 відображеННRМ обмежень (оБТRжень) у ЇЇ BllliOpl\t1 

ВCТDIІОDЛСІІІІХ ссрвітутіВі м. • a~, 
акт ІІа перенесення В Ila'l)'PY З0внішньої межі ,еМCJlЬНОI .lIUlRH~II. • м • 

акт про вствновnеНl1JI на місцевості 111 поroДЖСIlНR 30ВНІШllь01 меЖІ '&N МЬНОІДІЛ .. НКІІ; 
акт ПРllnому-передачі зе",ельноТ дinІНКН. 

15. Реlсві:ШТlI стор іІІ 

OpCllllOlIDBCUb 

Броварська 
міська рада в особі 
першого 3ВС'І)'ПНІІКВ міського ГОЛОВІІ 
КllJIНlщі OneKcal'lIpa АнатonіnОВllча 

Місцезнаходження ЮРIІДJlЧНОЇ особll 

07400 К"ївська обпасть, 
м.БроваРII, Byn.rarapi11a. 15 

IдеНТllфікаuiRНlfЯ код 26376275 

Підписи сторін 

~~:. :::::;- КlIJIНИЦJI О.А. 

\ 

МП 

ОРСJlдПР 

Лісковець ЛIОДМllла BiJrropiBlla 
паспорт серія О І О І 609293, • 
ВJlданиЯ віміло ВJlутрішніх справ 
Ленінського раАону с.Бврнаул 
15 червня 2001 року. 

Місце ПРОЖJJвання фі311'IНОї осоБІ! 

м.Барнаул Ленінського р-ну 
РосіІіської Федерації 
вул.Попова.96 КВ.177 

ІдентифікаціЯн"П номер 2272424340 

Оре1lдВР 

_____ d4~u;.~.&..~_~Л.В.лісКоВеu .. 

Дoroaip :ш~.аallO У Ю,іаСLКЇn pcriO"DIILI,ln фlnіі ДеРЖIUIllОro підпрlІС.lctlо «Цcl'"' дсржІІ8І!AW J9~L'rI;ri,.V_JIiII П~МI:JlIоIЩМ рссур П, "rY дcpжDlІlОro 3CMCn"IIOI:9~J !n'9.� ..... I:-_.L за N! v'г VO.7,?.rt/{/J V~ сам» про що У ",CP1lC88110'" pm:тpi 3С.ICnIo ВЧІІІІСІІО 38ПIІС від "2:!..P~~~~' 
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КаРПСIllСО Л~lІІnа Руслаllі.ll. 
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... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2005 року м. Бровари 

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

Першого заступника МІСЬКОГО голови КИDНllці Олексаllдра 

Анатолійовича, що· діє на підставі Закону У країни "Про місцеве 

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

відповідно до рішення сесії від 08.09.2005 року N!! 782-37-04 з однієї 

сторони, та громадянка Лісковець ЛЮДМllла Вікторівна з другої сторони 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська fада передала, а громадянка Лісковець 

Людмила Вікторівна прийняла земельну ділянку площею О,О735га по 

вул.!Jластунська,2. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 08.09.05 за 

Н!! 782'-37-04 на умовах оренди терміном на 2 (два) роки до 08.09.2007 

року. 

. . . , 
Цей Акт складено у трьох ПРИМІРНИКах 1 є неВІД ємноlO частиною 

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
ЮРИдична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Перший заступник 

:CЬ1:~ 
с 
~.> 

ПРийнялА: 
Лісковець Людмила Вікторівна, 
яка проживає за адресою: 

вул. Попова,96 кв. 177 
м.Барнаул 

Ленинский р-н 
Російська Федерація 

lJr;--' І л.В.Лісковець І 



АКТ , 
про переllесеНllЯ в ІІатуру ЗОВllіWllьоі ме:исі зеl\l~ьноі діЛЯllКl1 

вул. ~~{;(C~~~,~ 
"0'-" ~h-t..~ 200!J'p . 

.. Ми, ~и)~епіДПIfс~~і,. ~!,едставник Броварського місы�огоo відділу 
І<ИІВСЬКОl реПОНВnЬНОl фШll Державного підприємства && Центр державного 
земельного кадастру Прlі Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" 

в ПРІfСyrності землевласників (земnеlсористувачів): 

dA\c.IUJ~ t3 .С&. 
представник виконкому ~t;.-r. Ic-~ ~. ~ . 
діІочи на підставі дозволу виконкоrlY Н!! 273 
ради народних депутатів від 24 листопада 1992 року 
п~ревеcnи в натуру межі на підставі плану земельної дimпuoІ 

~~i~ Ci.3.G3. 
, ГА '~ r-: ~ 
проживаючого по вул. ~\'О~fQ(91, d ifit .еЧ. L;~~;ИІ а.ец 

3гідвО~~~J~~Рrk!!J-l1ігвід 19..1&. ';oO~. 
Межові знаки в кількості ,f( шт. передані в натурі представН}ІКУ 

замовник&, на вого і накладено відповідальність за їх збережеННJI. 

Розміри та місцезнаходженlUI межових знаків земельної дimmки показані 
накроквх. 

Цей ап є підставою ДJIJI ПРИЙlUlТ1'я рішення по фактичному користуванНIО. 
Arr складений в двох примірниках. 

Представник землевласника 
(землекористувача) 

Представник відділу 
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вc:rаИОВJlеннв на місцевості та ПогодженН8 зов • оо:. 1 
АКТ 

про . НІШНЬОІ меЖІ земельної дimmки 

t . Ji'<o6e.· .и.-",*, 
1--" - ~I~~~. 200.6- р. 

Мн, НJfжчеПJДnисаНl, представник 

м. Бровари 

... ./-~~.c4' --&.д-
іlO'ІIIА на підставі "r/ с'! ·lЗ 

11 lІароДННХдеnyrатів від" г../. " J'~~t";"t'eOIt:A_1c,-
прllСУТИОсті земпеВJIас~ихів (землекористувачів): v 

J.ёк~~. sг-~ 

/~'9i? р. 

СДСТІІників виконкому ------.......J/~~7~~~~ ,.e:t:F-~М~,~с'O~--liiii3;~. ,#~: _______ _ 
; 

.. СУ.lіжних землевласників (землекористувачів): .JOt~7Y""'4' &аІ. 
І t'/ ' 

r 

АО пред'ЯВИЛИ СВОЇ повноваження, провеnи DстаковлеННJI на місцевості та поroдженна зовнішньої 

.сжі земельної ділJlНІСИ а.д;С~';;~'It: /. ,11/ 
110 ]нао'(ОДIiТЬСJI за адресою: 4th. .7і'~LГ1~.e;t;c;#е~.1~ ;2 

1/ r? 
Il]начс:ні межі на місцевості проходять ~<..o "4-~.l-),~~ '0/ 

7 tI .... 
Ніяких претензій при встановленні зовнішньоі межі не 38J1влено. Межі погоджені і не 

IІКnllкають спірних питань. М,:жові знаки, якими закріплена земельна дinlнка в XЇJIЬXocтї 

___ ....,.... _____ -.:f-::!.:'l:!...- шт. показані представником ТОВ" КойёТ8ііта~' 
на місцевості та передані на зберігаиu ЗСМnСВJIасниху , 

.емnекористувачу). Розміри та місцезнаходжеННІ земельної діJIJIНКИ ~о~азані на абрисі на звороті 
lJIoro akТy. • 

Площа діЛІНКИ, наданої а A(.~ ~ /,І: 
і.!ІltО зсмельно-кадастровоі документації складає га. 

Цеп акт є підставою Дnl ПРИЙНІ1ї1 рішеННІ по фактичному користуванню з Ha~ 

~рм.'1енIUIМ докумснтів, що посвідчують право впасності або 1СористувlИИJI зсмлею. 

Аn скпадсниА в 2-х примірниках . 
• • 

Представник землевласника 
(3tA1nекористувача) 
Представник 

Представиик виконкому 
nредстав~ик суміЖI.ИХ 
1tAsnевлаСНИldв (земnекориСТ)'вачіа) 
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--Описи_: 

;. ttlt' 1~[1 " і( /((1 і(; lt~~, L. С Н '!! 
~ЩЧе.~ в~Щk<-I' d&t~tt.6~2 с 1'1.4J{іШ 

3. Ві.1 В до r _~~':J--;<Jft·..:::;{)..;...: ... :....;:о(::..:о~С.......v...;...(і...::. (:.-,' f.,L;· r-::,::?o.:.;.:-~~ т.:1J~(=-.·"...:: '_~~~:":::"~~:'-
4. Від Г ДО Д -.;:::.ДС~Ct;''';:~4'?Т~---!:!~F~~~~~~=--~LL..:.,J..d.'.:!...::.~~ 
S. Ві.1 n ДО R -----..&~~г~~, --=Y..:;';"=:~::::=:;:!:.!i":~~~77~~~~ft:=~:!.:/C~1,-t..~ ________ --o~ 

т {/ 
6. Вї.1 Е.10 A-------------:7J-~2-----------~ 

А6риссКQаа: ____________ ~~~~ ____________________ --
., " • ;. IJI 

3AT·~pcм8 c)p~~ zoo3P. ,-" 
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ДоroвlроМl 
про ВІІІ:І:І:ІІІІО 31'1111 до дoroBOpy O~I:IIДII 31:alenlolloT дinЯllКlI від 31 траВІІО 2006 раку 16040633800292 

аllСТО БроваРIІ КsliBCЬKOi області 

e~ __ --Lt.s...t ___ 2009 року 

----
OPEНДO~B~ЦЬ: БроварсьКІ міська рада КIІЇВСЬКОі Області: ЮрllДllЧна особа за законодавством 

yкpailUl, ~еlmlФIКlЦlnlllln .код за дallllМlI єдрпоу 26376375, 10РІІДІІЧllа адреса: Кllівська обл., м. БроваРII, 
вул. raraplHIIe lS, в. осоБІ. ВIІКОI!УІОЧОro оБОВ'ОКlI міського ronОВIІ _ секретаРІ pllДll СапоЖКD lroря 
ВаСIIЛ .. ОВllча, JJКlln ДІЄ ІІа ПЩСТВ81 ст.42 Закону Yкpaillll "Про місцевс caMoBpRдYllaHНI в Украіні», 3 OДlIOro 
БОІ,У,1D • 

ОРЕНДАР: • rpOMDдRHКI ЛІСКОВСЦЬ ЛЮДМlша BiкropiBHo. ЮрllДІlЧllа адреса: РосіПськв ФсдераціJJ 
.1.Sарнаул р-н ЛеIIlНСЬКI'n ву~.П~пова,96 ка.177, ідСlmlфікаціRНIІR код 2272424340, ДIUIi ."ОРЕНДАР", 3 
аpylO' CnIOPOIIU, YКn~11 це.В ДоroВIР про "аСТУПIlС: 

ДіIОЧII добровш"н~ І псрсБУВDlОЧ11 ПРІ.І здоровому розумі та ІСllіП паМ'lті, розуміlОЧl1 311аЧСІІІШ своіх діВ, 
поперeдllЬО 03llаnомлеНl 3 nPlln~caMII ЦlІВlnЬНОГО заКОIlОдавство. що perymolOТЬ yкnaдellHB ІІІІМІІ праВОЧ1ІІ1 
(зокрс.'а. 3 BllMoraMII щодо Ш:Дlnсності праВО'IІІIІУ), BiДnODiдllO до ріШСННІ БРОВDрськоі міської pllДll від 
17.09.2009 року N!!1242-69-0S та ксрysочись поnожеlllllМIІ nYHln'iB 4.4.2, 4.4.3 та 9.1.3 Договору ореНДІІ 
,eмenLlloi дinІІНКl1 від 31 травНІ 2006 року укnаJШ цей Договір Н9 1 ("адалі - ДагQfl;р) про внесенНІ змін до 
договору opellДll земcnыlіi дinПНКlI від ЗІ траВІІІ 2006 року за ];9040633800292 (IIВДlUli - ДагOtJIр ар,,,дu) про 
lІКС: 

1. BHeCТII до ДоroвоРУ ОРСІІДИ наступні зміни: 
1.1. ПУНIn' 2.3 Договору ореНДІІ викnасти в наступній редакціі: 

«2.3. НОР"ШlВна rpошова оцінка земenьноі дinlНКИ 3гідно довідки відділу держкомзему у "істі Броварах 
КJliBCькoi області від 29.09.2009 року N! О4-З/1 5-З1919 станОВIlТЬ: 

58471 (П'JlТдеCJП вісім ТІІСІЧ ЧОТІIpIIСТВ CiMдecRТ одна) rpивНR ОО копіПок. 

1.2. ПУНIn' 3.1 Договору оренди викnасти в наступніА редакціі: 
«3.1. ЦеП Доroвір yкnaдeHo строком на 2 (два) роки. Піcnн закінчеННІ строку діі цьоro Дoгo~o~y ОР.ЕНДАР 
має переважне право пановпенНІ Пого Ііа новиА СТРОК. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВІІнен не ПІЗНІше НІЖ за ~O 
КlШСJfДllРНИХ днів до закінчеННІ строку діі цього Договору nllCLMOBO nOBiAOMlrrl1 ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР 
npодовжнтн Яоro дію. • 

ПonоженНІ цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУЮТЬСІ у разІ: 
- BlrкopllCТВНHi земenьноі дinRнки не за цільовим призначеННRМ; 
- порушеННІ термінів CMaТl' орендноі мати; 
- допущеННІ погіршенНJI стану земenьноі дinRнки». 

1.3. Пункт 4.1 Договору оренди вимасти в наступніВ редакціі: м _ _ 

«4.1. Річна орендна мата ствнавИТІо 1% (ОДІІН) відсоток від нормаТИВllОI rpОШОВОI оціНКІ' земenЬНОl 
дimuol мощею О 0500га - 58 471,00 rpивень і cкnaдaє: 

- 584 71 (П'~ BiciмдecJIТ ЧОТИРІІ) rpllBHi 71 копіНа • 
РічЮ: орендна плата стаНОВIІТЬ 3% (ТРІІ) відсотка від HopMaТlIBlloi rpошовоУ оціНЮI земenьноt ДІЛІНКИ 

JШощеlО O,023Sra -114,00 rpllDellIt і cкnaдaє: 

- 3,42 (три) rpивні 42 копіЯки. • О 0735 CICJI є: 588 rpllBellIa 13 копІПаКо» 
РІЧІІа OPCIIДHB плата 38 3C&lenIaIIY ДІЛЯІІКУ 38ranЬИОІО nnОЩelО, rв ада 

1 4 Пункт 4 3 Договору оренди ВИКJIасти у Нl\ступніІ редакціі: • 
«4.3. Op~~a Ma~ вносиn.CJI рівними частками щомісJ1ЧНО ПРOТJlгом 30 (ТPllДwml) tcaneпНД8двРНlIХ дНІв. • звітного (noдaтКDDoro) міCJIIUI без урахувDНІШ 1ШUlX0t.1 
НIС1)'ПНИХ за OCТDННIМ кanеийндарним днОрем IIдOдaв1Ul N! 33217815700005 УДК у КlliвськіІ області м. КJIЄВa. код 
nepерахуванни на розрахунков рахунок е фікаціt 13050500 _ оренда земn»). 
3Кn023571923, МФО 821018, одержувач - Броварське вдк. код кnacll 

икnасти в HaCТYnHin редакціі: 
1.5. Пункт 4.4.2 ДоговоРУ ореНДІІ в к орендноі MaТlI зміllll НОРМШIDllоі rpошовоі оціНКll, 

«~.4.2. зміни розмірів. зем~ьного ~0~ТJ?' ;n ставОіі ВI13начеНIIХ закс:нодавCТDОМ. 
ПJДDllщеllНJI цін. тарифІВ, ЗМІНИ коефЩIЄlmв ~HдeKcaц ~I 1I плату ІІа уаlовах, Вll3llаЧСllllХ п.4.5 AoroBOPY, 

у ВllПадку від&IОВII ОРСllдаря 3МІІІІІТІІ Ідмор o~a ~iд добровinы�огоo розlрваllllR договору за ЗГОДОl0 
CТOPOIIII P03PIID81OТIa договІр OPCIIAII. ЯІСЩО, Є 8 
сторІІІ, цеВ договІр РОЗРllваЄПоСR У CYAODoalY порядку.». 

і в наступніR редакції: . 
l.б. Пункт 4.4.4 Договору opeJlДl1 B .. кnacТl вчені ЦlIМ Договором, сума заборгованості вввжаєтьсв 

«4.4.4. У разі HeBHeceHНJI орендноі мШІ У СТРОКІІ, ВІІЗН. що нврахОВУЄТЬCJI на суму noдauoBoro борry (3 
ПОдаТКовим боргом і CТJIryEТЬCJJ З HapaxyBBHНJI,!) П~НІ, зрахунку 120 відсотків ріЧН11Х обпіковоі CТD8ЮI 
YPIIXyвBHHRМ штрафних caHКЦЇn за іх IIВJlBHOCТI 13 ро 1DKOro подвтковоro борry або на день noro (Яого 
НaЦЇOIWJLHoro банка Yкpaiнll, дiJочоі на ден .. BllHllKHellНJIIX ставок Є бinЬШОIО, за КОЖІІИn капеllДВРНllП ден .. ЧICТJlні) поraшеННJI, змежно від ТОГО, вка З ВОЛІІЧІІН таКІ 
ПРОctpочеННJI у noгo сматі». им niAnYHКТOft' S.4 настуПJlОГО зftlісту: 

1.7. Пункт S Договору ореНДІІ ДОПОВНlтl IIОфВо права ОРСНДllземenьноі дiпJJНКllзабороНJIЄТЬCJI». 
«5.4. Передача у заставу та BlleceHНJI до статутного кду 



.' . 
•• : • _. І·- • • •.• 

. :'. :';' : '. . . оповютl НОВІІМ підпунктом 6.S .наС1)'ПНОГО змісту: 
. • . " .1.8. Пункт 6 ДoroBO~ ореНДІІ од • ється на прOТR... S (п'JIТIt) днів за 
і' ~~~.~: .. Пере~~а з.емельноі ДIМHICJI ОреНдОРІО ЗДlnСНЮ актом ПР", 
.• ·п\Ч'едачі. ,'. . .' ноі реєстрації ЦIIor Д 
,.: :. '~"~O е..да ~оБОD'JlЗDНlln в п'Jl11lДеННIIА теРМІІІ ПIСЛJl держав о оroвору 11!160 
,,!.::.. . ...... ~ : . Р., Д орів про внесенlUI змін та доповнень до Договору тощо Ilадат" ВіМОВі •. 
f.~ д~~~кС?вих уroд, 01'0; __ -«0 зD місцем знаходженlUIЗСМельної діЛЯНКJI)), Лlt)t(o 
~:.opl'!НY ~ep~Hoi податково WIZ""" 

: :':: ~:':: .:' '1~9. ПYНJn' 9 Доroвору ореНдІІ ДОПОВН!ІТІІ новим. підпунктом 9.4.7 HDC1)'nHoro змісту: 
'. «9.4.7. в n'mlДeHlllln термін після державно І petcтpaQli цього Договору ~Dб~ БУДЬ-Я~IIХ ДO.llaTK081~ 
':Доroворів про внесеНl1JI ЗJ\Іін тв доп~внснь до Дoгo~opy тощо надаТИ ВІДПОВІДНУ КОПlЮ oprallY а )r 

'. податковоі cnyжбll 3В місцем знаходженlUI земелыfїї ДШЯНКlf)). ~ 
. .' 

.: . 1.10. ПyrlКТ 12.3 Доroвору opeНдlt ДОПОВНlml HOBlrм підпунктом 12.3.4. HaCТYnHoro зміС1у: «12: 
iнiцiDmвOIO однієі із Сторін D ОДНОСТОРОIfНЬОМУ порядку У DlfПВДКах. персдба'IСНIIХ заkОllОМ 11 ~ 
Доroвором». 

1.11. Пункт 12.4 Доroвору opellДll ВllклаС111 D НВС1)'пніА редакціі: 
«12.4. РозірвlIIПIJI Доroвору ореНДІІ землі 3В ініціаmвою Орендодавш в односторонш.оr.rу ~ 
допускається у разі неВllконанlUI Орендарем Blrмoг пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 дaHoro ДоroВОРу,ltoI\\ 
вважається розірваНllJ\1 за iHiuiaTIIDOIO Орендодввш з момеrny набутгя чинності відповідного рішени. q. 
ПРJlnlUlТOro на BllJ\fOry OpeHДOДВВЦJl)). ' 

2. ЦеП Доroвір пiдnЯI'Dє державній реєстраціі. 

3. ЦеА Договір набltpає ЧlІнності після пiдnllС8ННЯ сторонаМIІ тв його державноі реєстрації, 

4. Інші у.IОВИ договору оренди земельноі дimrнки від З 1 травня 2006 року за Н2040633100li 
зanllWаІОТЬСЯ без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
кнlв KoloВn,4,CТI 
ІОРИДІ 
M.Jj о 
~ОСQб'· 
'Зо' 
\ о 
)/ ... 
І ." .. ; " 
~ ,. .. ~\;, 
\\:fДoj?r' 
\~I 

... 

ОРЕНДАР 

Лісковець ЛюДМИJIа Вікторівна IОРИДИlfна адреса: 
Російська Федерація 
м.Барнаул р-н Ленінськиn 
вул.Попова,96 кв. 177 

~~~ ________ R.ВЛІСНОllе1f& 

k/" ~oroBIP 3BP&:c'lrPA~l~fIlo,Y BllКDllKOMi БроварськоТ міськаТ рIUЖІІ. про ЩО у IСJIIl3і звnисів держаВI.ОТ реєстрації Aoroвopil'" 
~~I~~' :IffL». /1 200!року. 



.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

&І f'I!1', ___ ..t:;...;.. іІ __ ....:2009 року 
м. Бровари 

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

ВИlсонуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожко 

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

самОВРJlДУВанНJI в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та громадянка Ліск:овець ЛIОДМllла Вікторівна з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянка Лісковець 

JlJодмнла Вікторівна прийняла земельну ділянку площею 0,0735га, з 

нихО,ОSОО га для будівництва та обслуговування житлового будинку та 

господарських будівель та О,О2ЗSга для веденвя особистого селинського 

господарства по вул.ПластунськіЙ,2 в м.Бровари. Земельна ділянка ~aдaнa 

ріmеНИJIМ сесії від 17.09.2009 року за Не1242-69 -05 на умовах І·оренди 

терміном на 2 (два) роки. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

рада 

. . 

ПРиЙнЯЛА: 

Громадянка 

Лісковець Людмила Вікторівна 
Юридична адреса: 

вул.Попова,96 кв.177 
м.Барнаул 

р-н Ленінський . 
Російська Федерац1Jl 

dтr 1/1.·/ / л.ВЛісковеI16/ 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3ЕМEJlьноІ ДІЛЯНКИ 

М.ВРОВВРJl 
.,' 

І 

IiроварсІоrca I\IІська Р .. 11 ~ 
орЕНДОДАВЕЦЬ: IіроварсІока I\lіська рада в о б' ада .. fj"r..t " 200.1 р. 
оnеКClIІІДРОВllча, ЩО діє ІІа підставі Звко,1)' YКPBilf~O ,.h ,a~nIIIIKa I\lісько nОВIІ АllДрєєва ВаСllЛЯ 
від 20.06.2007 року З8 N!2-S3/S 1 S з OlIHOro боку, та ро МІсцеве СВМОВРJШ)'ВВНІUI D Укрвіні", довіреності 
оРЕНДАР: ГРОl\lадПlllll1 ГОllчар Bfln'op ВаСllЛL 
IдСllТ1lФіквцinmln код 1153363951 з другого укпanи цО:яIIЧ, IОР.llд1111llа адреса: м. БроваРІІ, вуn.Гаraріllв,7 кв.В, 

, ДОГОВІР про Нllжчеllаведене: 

1. Пред&IСТ доrовору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеllllЯ і Б • 
від 25.10.2007 року 16485-28-05 Ilадає. а ОРЕНДАР IІА:::lв роварськоі Мlськоі paдll IСllіВСlокоі 06пасті 
пnощеlO O,0047ra дnя ВСТIШОВnIШIІП ,OiPIIO-РО,ОIРIІ:О га а C'I1JoKoBe матне KopllcтyвallНR земenlolry дlnннку 
D ІІІ. ВРОВВРІІ. Згідно З маном земnеКОРllстуваllНЯ що єРн:д?О вул.Гвгаріна D раПОllі РО'l\lіщеllllЯ Оуд..М!5 
IIlдDHoi БРОВВРСIoКIІМ Mi~~KIIM віддіпом зеМ~IоНIIХ p~cypciB від 1 ~~~~~~;a~:o~: ;:;~З/~~~j7 та ":e=:~~: 
lDдIC1Poaoi докуаlеНТ8ЦІI Броварського МІСЬКОГО відділу земenloНl1Х ресурс' • 
зCAIJIRX ТРIUIСПОРТУ В межах БРОDаРСloкоі міСloкоі радІ І. ІВ, земenыІB дtnHllКВ paxyt:ТloCH D 

2. Об'єкт opellДll 

2.1.В орен.цу передастьсн земenloна діпнНІСа заnutьною nпощею О 0047ra. 
2.2 На земenьній ділннці розt.lі~ні об'ЄКТІI нерухомого маЯнв, ;кі НВnЯЮnСЯ вnасністю орендарн' 
2.3. Hopl\l~~Ha rpowoBa ошнка земenьноТ дШННКl1 згідно довіДКl1 Бровврського MicIoкor~ відділу 

3еАІCnЬНІІХ реСУРСІВ ВІД 16.11.2007 року за N!04-3/15-З/937 стаНОВlln: 
- 8546 (вісіаl11IСЯЧ п'ятсот сорок шіСТіо) rpllDeHIo. 
2.4 •. Земem.на РIIКа, па передаt:Тloсн в оренду, не має недопіків, що можyn. переШКОДlml уі 

сфсК'l'1I8НОМУ ВИКОРllcтaннJО. 

. . 
2.5. При зміні (peopraHbaцii) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберіraє чинність. 

3. Строк діі доrовору .... 
3.1. Договір укпадено ІІа 2 ( два) РОКІІ, TepMi1101\1 ДО 25.10.2009 року. Післн закінчеННR строку договору 

арспдар має переважне право поновnеннн ЙОГО на новнА строк. У цьому разі ореНд8Р ПОВІІнен не пЬніше ніж за 
2111іеяці до звкінчеННJI С1року діі ДОГОВОРУ повіДОМІ1Т11 ПIIСIoМОВО орендодавцн про намір ПРОДОDЖlmJ noro дію. 

ПРІІ ВllКОРllствпні зеl\lenLноі дinЯ11К11 ІІІ за цinЬОВlll\1 ПРllЗllачеllllЯМ орендар втрачає переваЖl1І 

право на поновnеllllЯ договору opellДlI. 

4. Орендна плата 

4.1.РіЧllа ореНДllа плата CТВIIOBIIТIo 1 % від IIOPI\ID11IBlloi грошовоТ оціІIК11 і складає: 
- 85,46 ( ві~іl\lдееят п'ять) rplDes 46 копіnок - в рік; 

• 4.2. ОбчпсленНR розміру орендноі ІШати за зе.lenьні дinRНКlі державноі або KOмyнam.HOi впасності 
3ДiJtclDOEТЬCJI з урахувlШlUlМ іх nїnЬOBoro призначеННJI та коефіцієнт іидексDЦJ'j, ВJJЗначеюlХ законодавством, за 
3І1'8Срдженпмп Кабінетом МініС1рїВ УкраіНl1 фОРМDIIЩ що ЗВnОВНІОIОТЬCR під час yкnllдlUUUl або зміНl1 умов 
AOI'OBOPY opeНДIi ЧІІ продовженНR йоro діі; 

4.3.0pellДlla плата Вllоеnть~я ПОЧllllаlОЧl1 з ДJrЯ ПРIJПпJIТТJI рlШlllllП від 25.10.2007 року рlВП111\1ІІ 
чаmcal\Ш ДО 15 сеРПllП і 15 ЛІІІ:ТОПВДВ, ШЛЯХОI\I перерахуваllllЯ ІІа paXYllOK УДК у КllТвеькlП області 
&І.((IІІ:ва МФО 811018 код 23571913 р/р 33217815700005 - BPOВDP~ЬKOT I\llськоі paдll. Код клаСllфіrcaцlТ 
13050500 - opellJa зеl\lлі. 

4.4. Передача ПРОдyкцl'j та HaдaННR послуг в рахунок орондноі MaТlI ОФОРМJJJIЄТЬСН відповідними ІІП8М11. 
4.5. РО31\1Ір ореllДllоі плаТl1 Пlреглядається У раі : 
4.5.1. зміml умов rocnoдaplOBaHНR, передБВ'ІеmlХ !Жоговором; • •• •••• .м 

8 4.5.2. зміml розмірів земenьноro податку, ПlД8llщенНJI !UH, таРIIФ!В, Зl\11НІІ коефlШЄНnВ IндексаЦIІ, 
.lDначеНIIХ законодавством. Змimоваm орендну мату за земenЬНI дinJlнки ПI~Н ~атвердженнн НОВІІХ ~OK. У 
B'flIвIIxy відмови ОреllДарп змінити орендну мату, aoroBip ореНДІІ земenЬНОI ДШJIНКИ може бyтll РОЗlрваНII" 

POBaPCLKOIO міськоlO PВДOIO В односторонньому порядку. 
4.5.3. В інпulХ випадках передбачених законом; 
4.5.4. у разі невнесенЮ: орендноі nnaти У строки, визначені цим ДO~~OPOM, пенн HapaxoBYt:ТloC~ на. суму 

IJoдaТКOBoro боргу (вкmoчmочи СУМУ штрафНIDС caнxцin за іх наяВНОСТІ) 13 розрахунку 120 відсОТКІВ РІЧНІІХ 



Обліковоі СТ8ВКlI Нвц' б _.-
день R 10нanЬНОГО анку YкpalHII, ДІЮЧОІ на дснь РІІНІІКНСННЯ такого подаТКОВОго 6 
кanе ого (пПого чаСТIIНIІ) погашенНJI, запежно від того, нкв З велllЧllН таких ставок є більшо Ор') ~ 

:;даРНII день ПростроченНJI У Аого спnаті. 10, 11 tr., 
ВІІК .5.5. Орендна пnата сnpввnнєтьсн таКОЖ і У Вllпадках, нкшо ОРЕНДАР З поваЖНIІХ ПР""І", т 

OPIICТODYE земельну ділянку за цим Договором. І'\" 

5. УМОВІІ BllKopllcтallllR земелы�оіi діЛRllКl1 

5.1. 3емелы�аa ділянка псредаСТЬСR в opelllIY дnя встановлеННR збірно-розбірного гаражу; 
S.2. Цільове призначеННR земельної діЛRIIКІ' - землі транспор1')'; 
S.3. Орендар не має права без оформлеННR у встановлсному заКОIlОдDВСТВОМ порндку ЗМіfllОD8ТS 

ПРll3на'lення земельної ділЯНКII. ' 11І., 

6. УМОВ0 і СТРОКІІ передачі земелы�оіi діЛRllКl1 в opellДY 

6.1. Персдача зс~tельної ділянки в оренду здіПСНIОЄТloCR без розробленням проеК1')' її BillDeJIellllll. 
6.2.ІlІші ~IOBII передачі земcnыlіi ділянки в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, в ОРЕНДАР nPlIht 

ореНАУ зсмe.nьну ділянку вільну від будь-яких маltНОВIІХ прав і претензіlt третіх осіб, про ЯКІІХ D IIL'Iro 

укладання Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ Чlt ОРЕНДАР не могли знаТII. • 
6.3. Передача земe.nьноі ділянки ореИдDРIО здіЯСН10СТЬСЯ після державної реєстрації цього Договору 
за актом ПРІІRмання - передачі. 
6.4. Но ОСІІові ст.25 3aКOllY Украі.111 ссПо ореllДУ зе~lлі)) від 06.10.1998р. N!161-XIV ореllJJj 

п'ЯТllДеllllllR строк піcnи держовноі реєстрацlr договору ореllДI' зе~lелы�оіi ділИ11К11 IlадаТl1 KonilO iIO~ 
вlдповїдноаlУ oprвllY держаВllоі податковоі служб ... 

7. Yl\IOBO повернеllНR земельної діЛИНКl1 

7.1. ПіCJUI прlІПIІІ~ення діі договору ореНдаР повертає орендодавцеві земельну ділЯJlКУ у стані, не I'ЇPV::I 
порівняно з тим, у якому він одержав ії вореНАУ. 

Орендодавець у разі погіршення корисних впастивостеЯ орендованоі земельної дїnЯНКIІ, пов'ШI/D 
зміною іі стану, має право на відшкодуввння збитків у розмірі, визначеному сторонами. ЯКЩО СТОРОllllal 
досягнуто згоди про розмір вiдwКОДУВВННJIзбитків, спір розв'язується у судовому порндку. 

7.2. 3діАснені орендарем без ЗГОДІІ оре~одавшr витрати на поліпшенНJI ореНдованої земельної ліпІМ' 
немоЖJIИВО відокреМИТlI без звподiJlННJI шкоди ціА ділянці, не підnяraJOТЬ відшкодуванню. 

7.3. ПоnіпшенНJI стану земельноі ділянки, проведені орендарем за ПНСЬМОВОІО згодою 3 орешJШ 
землі, не nїДJUlraIOТЬ відшкодуванlUO. 

7.4. Орендар має право на BЇДWKoДYBaHНJI збитків, заподіяншс внаслідок невиконання ореИJWJП 
зобов'язань І передбачешtX цим договором. 

3611Т1CD~111 вважоються: 

7.5. фаmlЧні втрати, ЯКltX орендар зазнав в зв'язку з неВlІконанням або ненапеЖНIІМ ВlІконВИIІІ\І)t 
договору орендодавцеr.I, а також Вllтpати, які орендар здіltСНIІВ або ПОВlІнен здіЯснити Дnl відновлеННІ G! 
порушеного права; 

7.6. ДОХОДІІ, які орендар міг би реапьно OТPIIMaТlI в разі нanежного ВlІконаНIIJI opeHдoдaBЦCtI)' 
договору. 

7.7. Розмір фактичних витрат орендари ВIt3начається на підставі докумеНТDЛЬНО підтверджеНIIХ.IJIIIIIII. 

8. 06межеllПИ (о6тижеIIНИ) щодо BOKOPIICTRIIIIJI 
земельної діЛJlВКО 

8.1. На ореНдОВВlIУ земельну ділянку не BcтaHoвneHo обмеження, обтяження та інші права третіх осі6; 

9. Illші права та 060В'JI3КII сторів 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaHТYE. що земe.nьна ділянка ~ у Яого власності, нікому іНШО"IУ не віАЧ~t 
забороно~ (a?ewтot.l), застав~IО не перебуває і він має законні повноваженНJI персдаваТlІ ЦlО дimlllК)' В aYttJ 
нвдавати ІНШІ права, ВIt3начеНI цим договором. 

9.1.Права opeндoдaBЦn: 

9.1.1 перевіряти цільове використанняземe.nьноі ділRНКIІ' 
912 • . ' 12 L' .• достроково рОЗІрвати цеЯ ДОГОВІР У випадках, передбачених ЧІШНІІМ законодавсТВОМ 

Договором; . 
9.1.3. змінити розмір орендно! nnати у випадках, передбачених чинннм законодавствоМ, в то.'У I{f/J 

ОДІІОСТОРОННЬОМУ порядку без згоди ОРЕНДАРЯ; 



9.1.4. ВllAlаПl111 від ОРЕНДАРЯ СDоєчасноl'O ВНС 
n 1 5 BllAlarDТIl від ОРЕНДАР'ІІ і сенНІ opellДHoi ма11l; 
7. • • 11 В ДШКОдyD811101 су.. -

міської рlUUl про НIlADIIIIR зе .. enьної дїJurHКlI до niДnIIC811.0I I1 OPClfДНOI ~m.l: з часу ПРІІR.ІJI'П'JI рішен,ОІ сесіі 
9.2. 060в'RЗICJI ОРСlщодавця: ЦЬОІ'О Доr,oвоРУ, 
9.2.1. псреADDа11lземenь.ty AinIIIJCy по aК'l)'; 
9.3. Права ОРСlщаРR: 
9.3.1. CnPIIMa111 по aК'l)' земельну ділl.fJCy у KOPIICТY • 
n 3.2 • • В8.IIОІ, 
7. • nOIIOВnI~Ba11l. AOroDIP ПIСЛI закінчеНll1 С1року Аого 

зо60в'JI3D1IЬ ІІа ПрОТRЗI тepl\llll)' ореНАII; діі в разі DilIcynrocтi претензіR, щодо 
9.4. 060в'RЗIСII ОРСlщаРR: 
9.4.1. IllIADва111 ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIІІвість здіПСIIIОВ8111 КОН1роль за DIIKOPIICТl1HНIJ\I цієї земельної 

д1nJlIIКlI; 

9.4.2. DIllCOPllCТOBYBaТlI зеА'eJlы�уy дlлRІІІСУ зо цілЬОDIIА' ПРIIЗllочеIIIIRА'; 
9.4.3. СDосчаСllО СПЛ~Ч.УВОТlI opelllIllY ппоту; 
9.4.4. H~ ДОПУСКD111 ХIМIЧlfОI'O 'ІІІ БУДЬ-IКОГО іІІШОГО З8БРУДllеllНl зеМJlI; 
9.4.5. ПJAТPIІМУВО111 іТ в НllJlежному санітарно",у СТІІІі; 

10. РІІЗІІК ВІІПВДКОВОГО ЗllllщеllllR або поmкоджеllllВ 
Об'єкта ореНДІІ чп його чаСТІllll1 

10.1. РIОIIК ВIIПЦКОВОI'O ЗНllщеllНl або ПОШКОДЖСННІ об'єкта opellДН чи ПОГО чаC11fНIJ несе оре'lдар. 

II.Страхуванпи об'єкта ЧІІ ііого чаСТІIПII. 

11.I.Зriдно з ЦlIМ ДОl'Oвором об'єкт оренди не піДnlгає С1рвхуванНlО. 

12. ЗміllП Y~IOB ДОГОВОРУ і ПРllПllllеннв його діі 

12.1. Зміна умов доroвору здіRСlUOlОТЬСИ у письмовіR формі за взаємною ЗI'OДОIО сторін. У разі 
ИОДОClПlеllНJlЗI'OДН щодо змію! умов договору спір розв'ИЗYlотьси у судовому поридку. 

12.2. Діі договору ПрllПllllRIОТЬCR у разі: 
12.2.1. закінчеИIIR С1року, на пнЯ Яоro б)tJlО YКJIaдeHo; 
12.2.2. передачі орендарю земельної ділинки у ВJl8CHicть; 
12.2.3. викупу земельної ДЇJUJНКИ Д/JJI суспільних пcnpеб або примусового відчужеННІ земcnьної дїJurНКI!З 

МOnIВШ суспільно! необхідності в ПОРJIДКУ, BCТlHoВJIeHoMY законом, відповідно до ст.147 Земельноl'O кодексу 
YкpaiНlI; 

12.2.4. Доroвір прuпнниєrьси також в інших випадках, передбачених законом. 
12.3. Діі доroвору ПрllПlllІRIОТЬCR ШЛЯХОА' Аоro розіРВОІІІІЯ за: 
12.3.1. взаємною згодою сторін; 
12.3.2 рішеННlJ\I суду на вимогу одніє! із сторін у наслідок HeBJIКOНDHНI другою СТОрОI!ОЮ обов'изків, 

~ередбачешlХ договором. та внаслідок ВІІПВДКОВОГО знищеИIIR, пошкоджеННІ ореНАованої земcnьної дinaНКlІ, ІКС 
ICIOТRo перешкоджає іТ використанню. а також з ЇllWliX підстав, визначених законом. 

12.4. РозірваННR договору в ОДІІОСТОРОІІІІЬОАІ)' ПОрЦIcy допускається ; 
УI\IОВОЮ розірванни ДОl'Oвору в односторонньому пориДJCY є HeBIIKOHaНll1 Орендарем п 4.3, n 9.4.2, 

0.9.4.3. 
• 12.5. Перехід права впасності на мвАно орендари на іншу ЮРIIдIIЧНУ або фізllЧНУ особу є niдcтaвOIO Д/JJI 

JI03IРВIIНJUI договору. 
Право на орендовану земельну дinJlНКУ у разі смерті фізИЧllоі особ!1 - ореІrдaРJl, засудженНІ або обмеженНІ іТ 
A!aдa'mOcтi за рішеИIIRМ суду переХОДlrrь до спадкоємців або іНШllХ ~сіб, Jlкі BllКOPllCТOD)'lOn цю земелы�)' 
AUIIІІІС)' рвзом з opeндapel\l, DJJUIХОМ переукnDДIIННИ договору opelllIll зеМЛІ. 

13. Відповідальність сторіІІ за IleBllKOllallllJl або 
ненолmкое BllKOllallllJl договору 

13.1. За невиконанни або ненвnежие виконаllНИ ДОГОВОРУ СТОРОНІІ несуть BiДnOBiДМЬHicть відповідно до 
3ІІсону та ЦЬого договору. • .' • 
ьо 13.2.Сторона. JIКВ порушила зобов'RЗанни, звinЬНИЄfЬСJl ВІД ВІДПОВIДIUIЬНОСТІ, JlКЩО вона доведе, що це 
РУшен,,, етапОCJI не з П ВІІНИ. 



14. ПРПКЇllцеві положеПНJI 

14.1.ЦеЙ доroвір наБJlpає ЧllННОсті після підПllсаllНЯ сторонамlf тв його державноі pecC:ТPaцj~ 
Цеп договір yкnвдeHo у '1рЬОХ ПРlrмірншшх, що MalOТlo однакову IОРlfДltЧну сипу. ОДІІН :І ЯКlrХ 1н1. 

• • А • • а\аз 
ореllДОдавця. ДРУГІІЙ - В орендаря. '1рenА - в оргаНІ. яки ПРОВІВ державну petcтpaUIIO. t.: 

Невlд'СI\IIIIII\III 'IBCТJIIIBI\III договору С: 

> кодаСТРОВIfА nnаи земельноі ділЯllКIІ з відображеlfИЯМ обмежень (обтяжень) у П 111"0 
• • PIIt!t. 

встановлеНІІХ cepBl1YJ1B; . 
> акт про nepelleceHНJI в нвтуру зовніWllЬОЇ межі земельної діЛJШКl1 та переДВІІі меЖОІIІХ . 

зберіraННJlі ~ 
> акт nPllAomy-псредочі земельної діЛЯIIКII. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

BPOllllPCbBII ",ІСЬВІІ рIlыl 
IJ особі заС1)'ПНllка міського голови 
,A"dpmJlI ВІІСІIЛR Олt!ВСlllldРОIІU"1І 

МісцезнаходжеННJlIОРlІДІlЧНОЇ особи 

01400 КllІ'СЬВIІ 06л;'cn.", 
"..вРО'"Р", "Л.Гllгllрl"IІ,15 

IдеНТІlфікаціnНllА код 26316315 

І5. РеlсвіЗnТl1 сторі" 

ОРЕНДАР 

гр. rOII"IIP ВІЮІІОР В"силЬОIl"", 
паспорт серія СК Н!! 11 0220. 
виданиА БроварсьКІ ІМ МБ ГУ МВС Украінн 
D Кtl1вськіП області 12 березня 1996 року 

Місце ПРОЖllвання фізичної осоБІ' 

lоридична адреса: К"І'СЬВІІ оl1л., IІІ.Бро."рu 
lІ)lл.Гllгllрі"", 1 В,. 8 

IдентифікаціАниА номер 1153363951 

... ПідпИСII сторів 

Доrовїр зареєстровано у виконкомі Броварськоі MiC~Koi радН. 
реєстраціі JIoroBopiB орекди вчинено запнс 'Ід .. /1.. ·· .... А·t( ~1·I{"~ 

, 1.,1. 

про що у книзі заПllсів p.c~ 
20 ()~ р. ЗІІІІ! 1I .. ..tf ___ 

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



.... АКТ 'Ї 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року 
м. Бровари 

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

заступника міського голови Аllдрєєва Василя ОлексаНДРОВІІча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

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

Гончар Віктор В,сильович з другої сторони, склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянин Гончар Віктор 

Васильович прийняв земельну ділянку площею 0,0047га, ДЛJI 

встановлення збірно-розбірного гаражу по вул.Гагаріна в районі 

розміщення буд. Ке5 в м.Бровари. Земельна дiJD1НК8. надана рішенням сесії . 
від 25.10.2007 року за ... ~e485-28-0S на умовах оренди терміном на 

2 (ДВа) роки, до 25.10.2009 року. 

Цей Aк:r СІшадено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДA.JIA: 

.О.Андрєєв / 

ІІРИЙНяв: 

Громадянин 

ГОllчар BilUllop ВаСІUlЬОВІІЧ 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Гагаріна,7 кв.8 

/ В.В.Гончар / 
~~~~=t-



- _------ ~ии_ р 

Мн. ннж'tспіл"нсані. ПРСАСТОВНКК ТОВ "КОНСТАНТА" 

в прнсуТНОСТI 1СМn(8лас:ннків (1С:МIІСIСОРНСТУ88"і8): 

с 
.::; " /~' t% t:l.!J /3 13 

ПРСl1ставннк ВНКОНКОМУ. .10 /2.5.'; ~'N'< (.) I~ 8. 
зію"" на "IЛСТІві .0011011)' IHIC0,,'ko''-1 НІ] 2;-:1;-:;)---":':~":"":::":_------
р1.!1Н HapOJHH:\ .1C:n'YTIITi •• і.о 24 листопа.!!. 199J РОК), 
ПСРСНССI1Н " tt8T)'F\)' ~сжі "n "i.'~TOJ"1 пnа .. у ItMC:nl,Hnї l1illllHICH 

С 'Y()ff9'a~ .8 Д -nрQжнааю"ого 110 B~'.,: 5I~1 ~(.~R~r/и..::/_7_I_с....;·и=Р.....:;Я=-_____ _ 

'1Г.;.І"0 PIWC:HHII ""C"~8HKOH"U"I~' ХУ ІІІ.!! --------------
Межові 1наІСН в кіn"кості UIT, пеРСАані • натурі ПРСАста8ННIС)' 

1аМОІННIСІІ. 1111 ... uro і н.,,"ао2':IIО lIi.unollil1WlltHiC:TIt 1а їх 1берсжснн., . 
І 

РОЗМІРИ та міСUС:1на~ot,жеННА МСЖО8Н~ 1НІкіа 1CIIICnbHOЇ ліnlНКН поко.н; 
на 'рока", І 
Цей акт с пі.аtТ8ВОЮ д/l1І ПРИЙНАТТЯ рішеННІ ПО фактнчному корнстуванню .. 

Акт Сl\лалс:н"А 1.!110Х прнміРНИК8,\:. 

ПРС.!1стаl"НJ\ 'Ісм.'lC8nаС:ННlСи 
( 1смлскорнс:тувача , 

ПРСАстааннк тов "конеТАНТА 

ПРСАСtаIНН!( виКОНКОМ)" 

Пре.о~ І :l1"НК БРОllаРСltХОГО 
місltКРГО ~ill.'lin)· ,eMCIII.tlH~ 

ресурсів 



АБРИС ЗЕМЕЛьноJ ДIЛs;lНКИ 

-

А 

.... 
опис МЕЖ 

ВІА А AD А -38млl В 8Г8ТDПDІ.РХDІDf 38&УАDІИ 

-
ОПІІС: меж: 

1. ВіД А до,4- _ :'1.,.и~I' ('" '- _А_ А . , '!tI_._Д,' 
-а-_!!. tJQЦ'WЮtнtrf!=f'ЧН/' 8~.fJ~FJ"FJU=;r.' --------

2. 8ідБдоВ ____________________ ~---------------------

3. 8іАВДО r ------------------------~~ 
4. BiдгдOд __ --------~i ____________________________ ------
'5. 8ідДдо Е ----------------------~~ 
б.' 8ідЕдо А 

Абрисс -К-ЛI1-В: ~=====~,:;;:::::.~.-'::f..,~(2--::~r€1,..;.-.~------: 
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ВІктор ВВСИllьавич 

_'IA_IIUII, r_rBpIH_,? 

ТехнІчна АDк~ментацlЯ 
Із З.МІІ'УСТРОD ШОАD CKII_Aa~"~BO 
Аокум,нтlВ, шо пасв' Р 

D 

мІського 

1ОО 

ТО8 "Константа" 



про в •• еееll.,П ЗllllІ до IotOГOBOP'v оре Догов'р ХІІ 
~ IfJllI зеМСІІLllоl діл ід І 

АІісто GpoBapl1 КllїВСІоКОї o:;'~':ї В І ГР'ДІ'П 2007 РОIC)' за .NI!49 
1[" ~" ..!2- r 'І 2009 року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: GpoвapcLJCa АІісІоХІІ _ . 
38ICOHOДIIВCТDOM УкраіНlІ, іде'lТ'fфікацfnнrrn к рада КIIIВСІоКОУ області, ЮРlfДІІЧJJа особа за 
ІСІ.іІІська ОМ., м. GpoBapl., вул. rarapiJfa J50A за а:!flfАfII ЄДРПОУ 26376375, IОРІІДlfЧна адреса: 
ceкpeтaPJI paдll Сапожка Іroря Ва&:'IЛLов.:ча ~; nOC~ І ВII!",Ry1OЧОГО обов'НЗКl1 місІоКОГО ron0111 -
CBIOBpJlдyDlllНJI в УкраіІІі», 3 одного боку, та' І ДІЄ 'Іа ПІдставІ ст.42 Закону УкраУШІ «Про місцеве 

ОРЕНДАР: rpOMDдJlНllH ГОllчар Віхто В 
8ул.Гаl'Dрі~а, 7 кв.8, іденn.ФіквціnНltn код J 75336JG5 J аСI~L~IIIЧ, ЮРlfДJfчна адрес&: M.Gpoaap.1, 
цеПДОГОllр про IlаСТУПIIС: ,дапl • ОРЕНДАР", :1 другоТ cmОРОІІІ', YКnIJlI. 

ДПОЧІІ доБР08ЇJ1LНО і перебуваЮЧIІ прп здо 010 • 
своіХ дія, попередньо ознаRомлеllі з RpllnlfC8ttflf :IIВШ7н РОЗУМІ та нсніn пам'пі, розуміІОЧІ' знаЧС.IНЯ 
ІПВІІІ правОЧIII' (зокрема, з BlfМOI'DМI. щодо lІе .n ого ~aKOIIOдaВCТВa, що реl)'ЛIОIО1Ь укпадеlшR 
GpoBapCLKoi Аlіськоі раді' від 17.09.2009 року N!J242A~9C~;CТI праВОЧIIllУ), IlдnOBlдllO до рішеНl1R 
4.5З '18 9.1З ДоговоР1 ореНДІ. земелLIІОУ aimr';KII Bi~ J.' та керrЧllСL ПOJIожеНННМl1 пушmв 4.5.2, 
(нrЮflIIі-ДDгDll/р) про внесенн. змін оД rpymlJl 007 року YlClllJllf цеВ Договір N! 1 
Ж9 (НllДlUli - ДDlD8ір ОРІmд,,) про та:е: oroBopy opellAl1 земслы�оуy дїJIJlHKII від .1 I'р1ДНЯ 2007 року за 

І. BHeCТII до ДоговоР1 ореНДІІ нвступні зміНІІ: 
1.1. Пунп 2.3 AoroBo~ оренди BllкnaCТII в IfВС1УпніП редакціУ: 

«2.3. НОРМВТllВнв rpошова ОЦIJlКВ земелLНОЇ ДШНІІКН згідно ові •.• • • 
GpOBapax КllівСlокоі області від 06.10.2009 року не 04-3/1 5-31935 .::.но~:"~IДДШУ держкомзему У МІСТІ 

- 12 213 (ДBaнaд1UIТЬ ТИCJIЧ дaicri тринaдWlТlt) rplшень ОО копіПок. • 

1.2. П~ 3.1 Договору ореНДІІ alIКnBCТl1 в НВС1Упніn редакЦІЇ: 
сс3.1. ЦеП ДОГОВІР yкrraдeHo строком на 2 (ДВа) рокн. Піспя закінчення С1рОКУ дії цього Договору 
~P~~ має переввжне право ПО!lОВJIення Аого НІ новнА строк. У цьому разі ОРЕНдАР повинен не 
Пl3Rlwе НІЖ за 30 кane~pHJIX ДНІВ до закінчення строку діі цьoro AorOBOPY ПJfСIoМОВО повlдОМJfТН 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР продовжити його дію. 

ПOJlожен!"І цього -Z!0~BOPY про пе~не право ОРЕНдАРЯ не застосовyкm.СJl У разі: 
• BnкopIIC18НН1 зе~~ЬНОl ДIJIJIНКИ не за цuu.OBIBI nPll3Н1чеНIWI; 
• порушеИНJI теРltfJИJВ смати орендноі мD1П: 
- доnyщенНJI поriршенНJI стану земельної дinянки)) • ... 

• 1.3. Пункт 4.1 Договору оренди BHкnaCТII В наступній редакції: 
«4.1. РІЧна орендна мата становить 1% (ОДІІН) відсоток від НОрАfаТИВRОТ rpошовоі оцінки земельноТ 
дinянЮI-12 213,00 rpивень і CКlJ8ДaЄ: 
-122,13 (Сто дввдцm. дві) rpивні 13 копійок. 

1.4. Пункт 4.3 Договору оренд" BHКnBCТlI У нвступній редакції: 
«4.3. Орендна мата ВНОСИТЬСJI ріВНИМJI часткамll щомісячно протагом 30 (1рllДtUlти) кanендврюІХ днів, 
IIICТynнJIX за останнім JCВJJендарним днем звітного (податкового) MiCJUIII без урахувDИНR пдв ШJUIXOМ 
Depepaxyвaннн на розрахунковиА рахунок ОреНДОДІІЩI не 33217815700005 УДК У КlIЇвс,кїll оБJrac:тi М. 
КиЕВа, код ЗКПО 23571923, МФО 821Р18, одержувач - БроваРСLке вдк. код КlJаСllфікаціі 13050500-
opCllДD земnі». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору ореІІДІI BIlкnaCТJI В наступніВ редакції: 
«4:5.2. зміНl1 розмірів земельного податку та ставок opellДlloi 1tJI8Т1I, зміШI IlopMaТlfВHoT rpowoBoi 
OЦlHICII, підвищення цін, тарифів, зміШI коефіцієнтів індексаЦІЇ, Вll3начеНlrx звконодавСТВОАI. 

у випадку BЇДI\IOBII Оре,IДІІРП Зl.і.I •• ТII ope'fДlIY ПЛDТУ ІІВ умовах, ВIІЗНDче'II'Х п.4.5 
ДоroВОРУ, CТOPOIIII РОЗРПВD'ОТЬ договlр OpafДll. ЯКЩО, є BfдalOBB від до6ровіль •• оro розlрваll'IЯ 
договоРУ 3В ЗГОДОІО сторіІ', цей договір РОЗРІ.ВDЄТЬen У СУДОВОllУ порядку.». 

1.6. Пунп 4.5.4 Договору оренди ВИКIJВCТlI ІнаступніІІ редакціУ: 
«4.5.4. У разі невнесенlUI орендиоІ nлаТlI у C1pOКlI, 8113Н1чені цнм -Чоговором, сума заборгованості 
81ІІЖаЄТЬСJl подвтковим боргом і CТJlГYt:rЬCJI 3 нарахуванням пеНІ, що нараховуєrься НІ СУМУ 
noдaTkOBOГO боргу (3 урахуввнНІІМ штрафНl1Х санкціll ЗD Ух НОВllості) Ь розрахунку 120 відсотків 
рі'ПUlХ обліковоі ставки Націонanьноro банкв Yкpaillll, діючоТ на .день ВIІНlІкнення такого податкового 
борry вбо на .день Аого (йоro ЧВCТJlні) поraшення, звnежно від .того, вкв з велllЧlll. ТВКІІХ ставок Є 
бfпьwою, за кожний кanCllДВpHfJn .день прострочення У Пого сnnаТI». 



-
1.7. Пункт 5 Доroвору ореНДІІ ДОПОВlllml НОВІІМ підпунктом 5.4. наступного змісту. 

«5.4. Передача у заставу та внесеннв до статутного фонду права ореНДІІ земелыlтT 4ії 
забороНJJЄТЬСВ.)) iI~,,~_ 

1.8. Пункт 6 Договору ореНДІІ B11кnaCТ11 в IlаступніR редакції: 
«6.4. Передача зеМeJlЬНОЇ дinJl11К11 ОрендаРІО здіRснюt:rЬCJJ на ПРОТJlзі S (П'ІТЬ) дНів за 11\1 

nPllnMaHHJJ-передачі. О" 

Орендар зобов'ааllllR в п'ВТllдеННlIR термін піспl державної реєстрації цього Договору 111160 
бrДЬ-В~11Х ДO~ТКOBIIX угод0 Договорів про ВJlесеННJI зміl! та доповнень дО ДОГОВОРУ тощо МЦа 
ВІДПОВІДНУ КОПІІО oprвнy державної податковоі службll за МІсцем знаходжеННJI земельноТ ділIlJlКlI.». '111 

1.9. Пункт 9 Договору ореНДІІ доповшml НОВIІМ підпунктом 9.4.6 наступного змісту: 
«9.4.6. В п'JJТJlдеННIIП термін піспв державної реЄС1рації цього дОГОВОРУ тalабо БУДЬ-ІКIIХ ДОдВТ!іОВIr( 
yroдo Доroворів про BHeCellНJI змін та доповнень до Договору ТОЩО нвдати відповіДIІУ kопіlО 0Pf1нy 
державноУ податковоі службlf за місцем знаходжеННІ земелы�оїї дinJlНКJI). 

1.10. ПYlIКТ 12.3 Договору opellДll ДОПОВНІІТИ НОВИМ підпунктом 12.3.3. наСТУПtIОГО ЗМіс:ту 
«12.3.3. ініціаТJШОIО однієї із СторіІІ в ОДНОСТОРОІІНЬОМУ порвдку У ВlIПадк8Х, передбачеНllХ заКОJlОМl1 
цим Договором)). 

1.11. Пункт 12.4 Договору оренди BIIКJlBCТlI В наступніЯ редакції: 
«12.4. Розірввннв Договору ореНДІІ земnі за ініціаТ.IВОIО ОрендодавЦІ в ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРІІЩ 
ДОПУСКlt:rЬcJJ У разі невикоkвннв Орендарем вимог пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 дaHOro Договору 
Договір ВВІЖВt:rЬСJl розірваним за iHiцiaТlIBOIO ОрендодавЦІ з моменту наБУТТJl ЧIIННОсті BiAnoBЇДНoro 
рішеннв суду, ПРIІАНJIТOГО на BltмOГY ОрендодавЦІ)). 

2. ЦеН Договір піДJJJIгає державніЯ peєC1paцlї. 

3. ЦеП Договір набирає ЧJПlності піспв ПЇДПІfсаННR сторонами та ііого державної реєстрації. 

4. Інші умови договору ope~1 земem.ноі дinJJнки від 11 груДНІ 2007 року за К049 ЗВnIIШВІОТІаСІ 
без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ __ . ОРЕНДАР 

Го".,ар ВІкnlОР BaCIUl60""" 
Юридична адреса: 
вуn. ГагарінІ, 7 кв.8 
м.Бровари 

.. 

Доroвір зареєстровано у BllKOllКOMi Б.РJlварськqі "llськоі рван, про що у КIIJI3I 3DПJlсів Д~PXCВBlloT рСЕСТРDJ1I1 
AoroBopiB OPCIIДJI ВЧІІІІСІІО 3DПІІС ВЩ "_{,_'»» /1 200іРоку. . 



.... АКТ .. ~ 
І1РИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬної ДІЛЯНКИ 

" I'Р" ___ .... 'n_У ___ 2009 року 
м. Бровари 

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

виконуючого оБОВ'ЯЗІСИ міського голови - секретаря міської ради Сапожко 

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

самоврядування в Украіні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 року N!!148 «Про виконання обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та громадянин Гончар Віктор Васильович з другої сторони, 

склали цей Aкr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а 'громадянин Гончар Віктор 

Васильович прийняв земельну ділянку площею 0,0047га, для 

встановлення збірно-розбірного гаражу по вул.Гагаріна в районі . 
розміщення буд. Н!5 в м.Цровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 17.09.2009 року за НеI242-69-05 на умовах ope~ терміном на 

:1 (ДВа) роки. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: lІРийНяв: 

Громадян,,,, 
Гончар Віктор ВаСШlЬОВІІЧ 
юридична адреса: м.Бровари 

вул.Гагаріна, 7 кв.8 



Договір,N"е2 
про 1І11,С''''1R 3А';Н до догОIlОРУ.ОР'ІІдll :Je.Jt'ЄЛ"ІІ0r діллlll(ІІ від 17 :JICOII""IR 2007 poltJl.N!1671 

МІСТО БроваРl1 Київської області" 
16 вереСПD дві тосвчі дев'втого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області lоридичва особа за 
законодав~ом Украіни, ідеНТИфікаційний код за даними ЄДРПОУ '26376375, юридична 
адреса: КИІвська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі виконуючого обов'J1ЗХИ 
.dськоro roл~ви - секр:rаря ради СаПОЖlса Ігори Васпльовuча, яхнй діє на підставі ст.42 
Закону Vхршни «Про МІсцеве сu:'ОВРЯДУВаиня в Украіні», з одного боху, та 

ОРЕНДАР: Приватний ПІдприємець Торопова Тетяна lваиівна, юридична адреса: 
. :' вул.Бальзака,100/31 кв.131 м.Київ ідентифікаційниіі код 2573015129, далі _ 

"ОРЕНДАР", 3 другое сторонZI, уклали цей Договір про наступне: 
Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи 

значення своіх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавство, що 
реГУJПOIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочииу), 
відповідно до рішения Броварської міської ради від 30.07.2009 роху N!t182-67-05 та 
керуючись положеRНJIМИ пунктів 4.5.2,4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянхи від 
17 жовтня 2007 роху уклали цей Договір Н9 2 ("адалі - Договір) про внесения змін до 
Договору оренди земельної ділянки від 17 жовтня 2007 роху за Н91671 (надалі - Договір 
ор,"дu) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1.Пункт 1. дОГОВОРУ оренди доповнити підпунктом 1.2. наступного змісту: 
Відповідно до рimения виконавчого комітету Броварської міської ради від 

08.09.2009роху К!!419 «Про режим роботи об'єктів дрібно роздрібної ТOPГOBeJlЬHOЇ мережі» 
встановити, що режим роботи об'єктів дрібнооптової TOPГOBeJlЬHOЇ мережі на території 
.Пста Бровари, повинен відповідати. наступному часовому діапазону: 
-початок роботи - ве раніше 7:00~д. 
-закінчевня роботи - ве пізніше 22:0Orод. 
Порymевня режиму роботи є підставою ДJIJI розірвВВВJI договору оренди в 

одвосторонвьому порядку. 

1.2. Пункт 2.3 ДоroВОРу оренди викласти в нас~ій pe~iї:. . 
<а.з. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки зпдно довlДХИ ВІДДШУ держкомзему у 
місті Броварах Київської області від 28.08.2009роху Н! 04-3/13-3/962 ~овить : 

- 30 681 (fридцJlТЬ тисич шістсот вісімдесят одна) rpиввя ОО копійок.)) 

I.З.Пункт 3.1 Договору оренди вихласти в наступній редакції: . 
<<3.1. Цей Договір укладено строком на 3 (три) роки, терміном до 30.07.2012 РОХУй' Шеля 

• ... ОРЕНДАР має переважне право поновлення ого ва 
ЗВКlНЧевня строху ДІІ цьоro ДоroВОРу .• ніж за 30 календарних днів до 
новий строх. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ШН1ше ВЦЯ' 
заківчевня строху дії цьоro Договору письмово повідомити ОРЕНДОДА про намІР 

ПРОДовжити його дUo. о ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУЮТЬСJl у 
ПоложеВIDI цьоro ДоroВОРу про переважне прав 

разі: • 
- ВlU(ористанві земельвої ДЇJIJIНКИ не за цільовим призначенням, 
• порymеRRJI термінів сплати орендної плати; 
- ДОпущеRRJI погірmеRНJI ставу земельної ДЇЛЯRXИ)). 

ихласти в наступній редакції: 
~.4.Пyикr 4.1 Договору оренди ~L (' ) відсотків від нормативної rpошової оцінки 

«4.1. РІчна орендна плата становить 5 70 пять 
земCJIьноі дimппcи - 30 681,00 гривень і складає: тири) гривні 05 копійок. 

- 1 534,05 (Одна тисяча П'J1ТCQт тридцJlТЬ чо 



1.5.Пувкт 4.3 Договору оренди викласти У наступні~ редакції: . 
«4.3. Орендна плата вносИТЬСЯ рівними частками ЩОМІС~'lНО протягом 30 ( , 
календарних ДRIВ' Hal'"l"Vl1llllY за останвім календарним днем ЗВlmого (податкового) ~II~ .. ; , V"J.'.--- оо ~(ICtt.~~ 
урахувавнв пдв IWUlXОМ перерахування на розрахувков.rи рахунок ОреНд0 .""Ч~ 
33210812700005 YдJ.< У Київській області м. Києва, код ЗКПО 23571923, МФ~ і 
одержувач _ Броварське вдк, КОД класифікації 13050500 - оренда землі», 821~1 

l.б.Пункт 5 Договору оренди доповнити новим підпунктом 5.4. наступного . 
«5.4. Передача у заставу та внесення до cтaтymoгo фонду права оренди земельно~~~ 
забороняється.» :tt~ 

1.7. ПytlКТ 6.4. Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«6.4. Передача земельної діЛJlНКИ ОрендаРІО здійснюється на протязі 5 (п'ять) Дllів 
приймання-передачі. за ~ 
Орендар зобов'язаний в П'JlТИДевний термін після державної реєстрації цього ПО 
_І б БД' . Ц roь'r 
"11118 о yдь-~ до?tаТ1(ОВ~ угод' ОГОВОРІВ про внесення ЗМІН та доповнень до ДоrOj'-

тощо надати ВІДПОВЩНУ КОПІЮ opraR)') 

2. Цей Договір підляraє державній реєстрації. 

3. ~ей Договір набирає чинності після підписання сторонами та його дер11Є 
реЄстрВЦ11. 

, 4. ~БОВ'ЯЗОХ ЩОДО подання ~oгo Договору на державну реєстрацію та ІIПJ'D 
пов ЯЗ8Н1 З ЙОГО державною реєстрац1ЄЮ, покладаються на Орендодавця. 

s. hппi умови ~OГOBOPY оренди земельної дimIнки від 17 жовтня 2007 року 38 Jilf 
звnиmаються без ЗМІН. .. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Реквізити сторів 

ОРЕНДАР 

ІПІ Торопова Тетяна Іванівна 
Юридична адреса: 
м.Кнів, 
вул.Бальзака, 1 00/3} КВ.} 3} 

Договір зареєстровано у виконком' ! . • 'ifJ 
державної реєстрації договорів о 1 Броварської міської ради, про що у I(JI1I3I"м 

ренди Вчинено запис від «Й» ІХ _ 20ЦlI' 



АКт 
ПРИЙОМУ-ІІЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНО! ДІЛЯНКИ 

"16" вереСИJI2009 року м. Бровари 

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

виконуючого обов 'язки міського гоnови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядув8ШUI вУкраїні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 N!!l28 «Про виконання обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та ФОП ~оропова Тетяна Іванівна з другої сторони, склали 

цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передanа, а ФОП Торопова Тетяна 

Іванівна прИЙНJШа земельну дiлmку площею O,0046ra, для 

обслyroвувaвнJI перукарні та вnаштування окремого входу по вул. 

Возз'єднання,7 в м.Бровари. Земельна дiшmка надана ріmеНИSIМ сесії від 

30.07.2009 року за N!!1182:67-0S на умовах оренди на 3 (три) роки, .... 
терміном до 30.07.2012 року. 

. . . , 
Цей Arr складено у трьох прИМірниках 1 є невІД ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

........ -...іна,lS 
:O~~9JJ~ l~rПК~ міського 

,C:::;:;;;~ »4W.шчrї ради 

ПРИЙНЯВ: 

ПРlІва""."і; niдnplIЄJJ,eць 
Тороnова ТеllІЛllа 1ваll;вна. 
Юридична адреса: м.І<иїв, 
вул.Бальзака, І 00/3 І, КВ.І3 І 

11/ /Т.І.ТОРОnОllа/ 



Договір Ng2 

Про внесення змін до договору оренди земельно;' ділянкu від 14 вересня 2005 
року NS0405ЗЗВО014З 

Місто Бровари Київської обпасті 
ІР lи4~ дві тисячі деВ»JlТОГО року -

OPEHДOДABE~: .Бровар~ька. міська рада Київської обпасті, lоридична особа за 
з8ІСонодавством Укрmни, IдеНТIfФlкаЦ1~НlfЙ код за даними єдрпоу 26376375, lоридична адреса: 
J(Jtївська обл., м. Бровари, вуn. ГагаРІна, 15, в особі ВИ1СОflУІОЧОГО обов'язки міського ГОnОВ}1 _ 
секретаря ради СаПО)Jска Ігоря .. ~аСИnЬОВlfча, ЯКИЙ діє на підставі ст.42 Закону Украіни «Про 
•• ісцеве самоврядування в УкраІНІ», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженоlO відповідальністlО «Нива», lоридична адреса: 07400, м. 
Бровари, вул. Возз»єднання,4, ідентифікаційний код 30598107 (свідоцтво про державну 
реєстрацЬо IОРИД1fЧНОЇ особlі, зареєстрованого виконкомом Броварської міської ради від 
05.11.1999 року за N!!1 355 1200000000041, в особі директора Бвйдоровцева Геннадія Яковича, 
дllJlї -"ОРЕНДАР", 3 друго!' сторони, уклали цей Договір про наступне: , 

Д'uочи добровільно і перебувВІОЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що 
регуmoють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до рішення Броварською міською paдOIO від ссl7» вересня 2009 року Н!!1240-69-05 та 
керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.2.3 Договору оренди земельної ділянки від 
14 BepeCВJI 2005 року уклали цей Договір Н!! 1 (надалі - Договір) про BHeCeHВJI змін до Договору 
оренди земельної ділянки від 14 вересня 2005 року за Н!! 040533800143 (надалі -Договір ор,mдll) 
про таке: 

I.Внести до Договору оренди Itаступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренДk викласти в наступній редакції: 

<<2.3. Нормативна грошова оцінка земельної дiлJIнки згідно довідки відділу держкомзему у місті 
Броварах від 06.1 0.2009року N!! 04-З/l З-З/І 064 становить : 

-146 З76 ( сто сорок шість тисяч триста сімдесят шість) гривень ОО копійок. 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

<<3.1. Цей Договір укладено строком на 1 (один) рік. Після закінченu строку діі цьo~o Договору 
ОРЕНДАР має перевв>кне право поновлен~ його .на новий строк: .. У цьому разІ ОРЕНДАР 
ПОвинен не пізніше ніж за 30 календарних ДНІВ до закІнчення строку ДІІ цього Договору письмово 
повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовжити його дію. 

ПоложенНJI цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУЮТЬСJl у разі: 

• використанні земельної дЇЛJlНКИ не за цільовим призначенНJlМ; 

- ПОрушення термінів сплап! орендної плати; 

- допущення погіршення стану земельної діJШНКИ». 

1.3.Пункт 4.1 Договору оренди ВИ1cJl~СТИ в наступній редакції: 
«4 1 О 10 OL ''''ecIТЬ) відсотків від нормативної грошової оцінки " рендна плата становить 70 vц 

зеМCJJьноі дiJшнки - 146376 гривень - і С1CJlадає: 

1463760 ( . • сот триm,crм. сім) гривень 60 копійок на рік. , ЧОТИРН8ДЦSIТЬ ТИСJlЧ ШІСТ jJo\o.v •• -

'й едакції' 1.4.Пункт 4.З Договору оренди В}11CJIасти у наСТУПНІ Р • 



«~.3. Орендна плата вноситься рівними частками щомісячно протягом ~O (ТРИДЦЯТи) І(!;' 
ДНІВ. наСТ)'ПНИх за останнім календарним днем звіmого (подапового) МІСЯЦЯ без YPIUc~, 
IПJUIXом перерахування на розрахУIІКОВ11Й рахунок Орендодавця Н!! 3321081270000 
І<иївсы�їй області м.l<Иєва. код ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Брооарсы( S: 
класифікації 13050200 _ оренда землі». еВІ 

І 

1.5. Пункт 5 Договору ореНДIІ доповнити НОВIІМ підпунктом 5.4. наСТУПНОГО,?Міcty: 
«5.4. Передача у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельнО1 діЛJJ111Qr 
забороняється». 

1.6. Підпункт 6.4. пункту 6 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Передача зе&Iслы�оіi діЛИlllСl1 ~реllдврlО здіііСIІІОЄТЬСИ ІІа протизі 5 (п'ять) ДllіВ1а 
al«O&1 ПРllit&IВllllи-передВ'lі. 

ОреllДВр зобов))изаllllit в О)ШТllДеННllІ терміІІ післи деРЖDВllоі реєстрвції цього ДOГODO~ 
та/або БУДЬ-ИКlIХ додаТКОВllХ угод, Договорів про ВllесеllНИ З"'lіll та ДОПОВllеllЬ до ДoгoВOJ 
тощо падатп ВЇДПОВЇДlty IсопіlО органу дер,каВIIОЇ податкової слу,кбll зв місце",. ЗIIRХОn1F 
зе&Iслы�оіi діЛИIIIОI. 

2.ЦеЙ Договір підлягає державній реєстрації. 

3.ЦеЙ Договір наБИРJLЄ чинності після підписання сторонами та його держiIВF.: 
реєстрації. 

4.0бов'язок щодо подання цього Договору на державну реєстрацію та BII1]!an 

пов'язані з його державною реєстрацією. покладаються на Орендодавця. 

5.hппi умови договору оренди земельної ділянки від 14 вересня 2005 po~1' 1 

Ни 040533800143 залишаються без змін. 

6. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову ЮРИДИЧНУ clL1! 
один з яких знаходиться в Орендодавця. другий - в Орендаря, третій - в органі, JlКИЙ проі 
його державну реєстрацію. 

РеквїЗllТl1 сторін 

ОреІlДодавець 

І Броварська міська рада Київської області 

ідентифікаційний код 26376375 

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

в ос бі СапО)lска Ігоря Васильовича 

Орендар 

ТОВ «Нива» 

Юридична адреса: 

вул. Возз»єднання,4, м. Бровари, 

в особі Бвйдоровц а Геннадіи Яковича 



'" АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

« /'G» __ ...... ,A.:..,.Y __ 2009p. 
м. Бровари 

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

особі виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської 

ради Сапо)кка Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" з однієї сторони, 

та TOBaplICTBO з обмежеНОIО відповідальніСТIО «В.lва» в особі 

директора Байдоровцева ГеНІІадія ЯКОВllча з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство з 

обмежеНОIО відповідальніСТIО «Вива» прийняло земельну ділянку 

площею 0,0190га, ДЛЯ обслуговування павільйону - землі 

комерційного використання по вул. Возз»єднання ,4 в м. Бровари . . 
Земельна ділянка наданв. рішенням сесії від 17.09.2009року за 

Н!1240-69-05 на умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 

17.09.2010 року. 

Цей Ап складено у трьох примірниках і є невіД'ЄМНОIО 

частиною договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 

'МП 

ІІРийнЯлО: 

ТОВ«НlIва» 
Юридична адреса: м. Бровари, 
вул. Возз»єднання,4, 
Директор 

'~~'I4.PН--_ / н.г. БаliдОРО(JЦЄ(J / 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

"І. ІіроваРIІ 
, . .. 

liроварсьа 'Іlсьа. Рода 1& /1 II /1 1\ 20Ир. ОРВНДОДАВВЦЬ: 
SpoBapcIaKD "lсьа рода, в. осоБІ ~IIКОflY.ЮЧОro оБОВ'R3К11 ",icbКOro roлОDI' - секретар" міськоі POДII Сапожка 
lrapo ВаСIІЛЬОВIІ"В, що ДІЄ. ІІа ПІдстаВІ ст •• 42 Закону YкpaiHJI "Про місцеве CDIOBpllдyвaIIH" В Украіні", 
розпор"джеll'" Ііроварськоі Мlськоі Paдll від 24.07.2008 року N! 128 з ОllllОro боку, та 

• .ОРЕНДАР: ФОП ФеСIІК МlІкола МllколаПОВIІ", "1.SpOBBpll, вуn.ЧеРНlІХовськоro,23-б кв.9 
ідсlmlФlкаЦlltНll1t код 2364S09816, RKlln двni -"ОРЕНДАР", :І другое старо"", УlCJllUlи цеП Доroвір про 
IlaC'l)'llHe: 

1. Пред"IСТ договору 

1.1. ОРВНДОДАВВЦЬ відповідllО до рішеllН" ВlllСОНКОМУ Броварськоі міськоі радlf Кllівськоі обпасті від 
26.09.2001 року N!!ЗS8, рішеННR сесіі Броварськоі міськоірадll Кllівськоі області від 29.01.2009 року N!102З-SS
OS,11IBfд 17.09.2009 року N!1240-69-0S надає, а ОРЕНДАР ПРllймає в строкове матне KopllCТYBaHl1JI земельну 
_нку lUIощеlО 0,00703rв, ДnH обслуroвуоаllllll павільПону, ІІКІІЯ знаходИТLCR ПО вул.Кlрова,3fi в ".liроваРII. 
ЗriднО з MallOM земnеКОРИC'I)'DаllllJl, що є невід'ЄМIІОIО чаСТІІНОЮ ш.ого Доrовору та довідки BJfДIUIOi відділо", 
:sе •• enьшlХ ресурсів у місті Ііроварах Кllівськоі області від 27.02.2009 року за N!04-3/13-3/S12 та земельно
кадастровоі докумеитаціі відділу :sемельних ресурсів у місті Броварах Киівськоі області ЦR земельна дinllHKa 
paxyЄТLCJ1 в SeМJUIX комерціПноro ВИКОРIІC1'DНIIJI в межах Броварськоі міськоі радll. 

КDдaCТPOBIIA IIOftlep зсl\,enы�отT ДЇЛRІІКІІ 3210600000:00:017: 0227. 
1.2. BiдnoBЇДllo до рішеНIIJI ВIlКОНВ8ЧОro коміТО1)' Броаарськоі міськоі paдJI від 08.09.2009року 1<.0419 

«ПРО РeжJlМ роботи об'єктів дрібllО роздрібноі тoproaeJlLHoi мережі» ВСТ8110ВИТИ, що рОЖI"'1 роботи об'єктів 
дріБНООnТOВОі торroвельноі ",ережі на тep5sтopii міста SpOBapJI, повинен BiДnOBЇДВnl наступному часовому 

дівпuоиу: 
_ початок роботи - не раніше 7:00roд. 
_ ,.КЇJlllеНIIJI робom- не пізніше 22:00roд. 
Порушена РОЖІІМУ робom є підставою дnll розіРВ8Н11J1 договору оренди в односторонньому ПОРIlllКY· 

2. Об'єкт ореНД0 

2.1. В оренду передаєrьСІІ земельна дinRика :saranьиою ~OlЦelO 0!00703!1'.. • •• 
2.2. НОР"lаnrвиа грошова оцінка земельноі дімНК51 зnдно ДОВІДКИ BIlIдUIY земелЬНJIХ реСУРСІВ у МІСТІ 

Броварах КИівськоі області від 27.02.2009 року за N!04-З/13-З/S 1 1 С11ІИОВIIТЬ: 
27890 (ДвoдЦJJТЬ cl~'11ICВ" Bicl~lёOт дов'вносто) грlшень ОО копійок. • • _ 
2.3. Земмьиа дimппca. нкв передаєrьСІІ в оренду, не має таких неДОЛІКІВ, що можуть перешкоДІІТИ II 

ефекmвиому використанню. • • 
2.4. ПРllзміні (реорraнiзаціі) ОРВНДАРЯ Договір ореНДІІ не збеРIІ'ВЄ ЧIIИИlСТІа. 

з. Строк діі договору 

3.1. Доroвір укладено тер.,іном до 29.01.2011 року. ПіCJ1Jl з~нчеНIIJI строку діі ДO~BOpy ор~идар має 
Repеаucие аво поновnеНИR йоro на новиП строк. у цьому рІЗІ орендар .повинен не ПlЗНlше нпк за ~O 
lCJIIеllДарп:: днІв до звкінченJUI С1Року Дll цьоro Доroвору тlСЬМОВО ПОВlДоr.llml opeндoдaBЦR про намІР 
DpОДОВЖlIТИ йоro дію. І. 

ПonожеНllЯ цього ДОГОВОРу про ПОРОВlUКllе право opOllДapB но заСТОСОВУІОТЬСВ у раз. 
_ ВПlCОРllСТВНні земenьноі ДЇJU1НКИ не за цільовим призначешаам; 
-порymеиu термінів смати орендноі lUIа~и; 
- доnyщеlDUl поriршеНИR стану земельноі ДJЛJIНКІІ. 

4. OpeUДlla плата 

10% '"есвть) відсоткІв від Ilopl\laТlIBlloi грошовоТ oulllКlI 
4.1. РІЧІ18 ореВДllВ плата СТВIIОВIПЬ "" 

3hllllЬИоТ ділЯНКII-27 890.00 ГPIIBellIa і склодає: ОО копlПок нв рlк. 
- 2 789,00 (ДвІ Тllсв,,1 clftlcOT Bicl~lДecвт дов'ВТЬ) rpllBOllIa • 

. ельні ДЇJUIики державноі або коltayиanьноі впасноСТІ 
• 4.2. 06чllспеиu розltlіру орендної маТІ! за зом коефіціЄнтів індекСВЦІl, 8изнаЧОНІІХ закОНОдавство"l, 

ЦіItСIПОЄІ'ЬСН З ypвx.yвaHНJIМ іх цiJJItOBOro прlоначенН8 та о заП08Н1ОІОТІаСR під час уxnDДaИ1Ul або зftlіllll умов 
за затвердженими Кабінетом Міністрів УкраіНІ! формамll, Щ 

AOroBOpy оренди чи ПРОДОВЖОНJUI йОro діі. ЩОl\IICn"IIО протвral\1 ЗО (ТРІІДЦПТІІ) калеllДаРllІІХ 
4.3.0pellД'18 MBТD BJlOCIIТЬCSI рів,,""111 "вС:ТКВI\III (nOДIIТКOBoro) r.rіСRЦП без ураХУВВIШП пдв 

дІІІв, иаnYПI'ПХ ЗD OCТDllllil1 калеllДаРIIII1\1 Дllсftt sBiт~ora давцв 16З3217815700005 УДК у xlltвcысАR 
-110М перераХУВD1111Я ІІа розраХ)'ІIКОВIIП рахунОК "P~I:;~Bapcькe вдк. Код клаСllфікацlt 13050500 -
06пanl и. І(ІІОВ МФО 821018 КОД 23571923 одер2К)'ва 
opelJДI зеАsnl. 



4.4. ПеРCUllча про.цукші та надаНl1JI поcnyг в рахунок opeНJUloT МВТІІ офор~шяcn.С:JI Відnо' .... 
81С'1'1м... BI4Jr1 

4.5. РОЗI\!lр OPClllllloT nЛD'П1 переГЛRдаСПоСЯ У раl : 
4.5.1. ЗМІ!!ІІ УАІОВ fOcnoдaplOBDНIIJI, передбачеll'lХ AoroBOPOAI;. м 

• 4.5.2. ЗМIНlf розмірів зеAlenьпоro податку та ставок орендноі МІТlI. ЗАІІНІІ НОРМВТlIВНОI ГРОШОВОї О . 
ПlдВllщеlllla цill, таРllфів, зміНl1 коефlцієнriв illAeКClwi. ВllЗllачеНl1Х законодr.~ ~ТВOAl. Щ~ 

У ВllПадку Blдl\loall ОРСІІДарп 31\111111~1 opel~IIY nЛD~ ІІа YAlo~ax, аllХllачеllllХ п.4.S доrо 
стаРОІІІ' P~PIIВaкm. AoroBip ореНДІІ. Якщо, є ІIДА.ова ВІД добровшьноro РОЗlрваllНІІ AorOBOpy за ЗГОДОІО I:J ~'! 
цеп AOfOBIP РОЗРIIВDЄ'l'ЬСІІ У СУДОВОAlУ ПОрJrдКY. ~ і 

4.5.3. D і11Ш11Х ВIIПIlдКllXe псрсдбвчеНl1Х ЗDКОНОА';. І 
4.5.4. У разі НСВllесеНl1JI opeНJUloi MaТlI У СТРОКІІ, ВI?начеlll ШІМ ДОГОВОРОAl. сума заборroыln.... 

ВВIlЖaЄ'І'ЬСJl nOдaUOBIDI борroAl І стягуєтьсп з нарахуваНIIJIАІ ПСНІ, щО нараховується ІІІ СУМУ подаТХОВоro ~ 
(3 YPВXYBalll1JlМ lU1pафllllХ СDlIКЦЇn за іх НВІВIІОсті) із розрахунку 120 відсотків річних ОбліКОВОі с11е • 
НаціОllВnЬНОro баllкy УкраіНIf, діючоі ІІа ДСІІЬ ВllНllКllеllllЯ ТDКoro податкового боргу або ІІа ДCIIIo Aoro (Ro " 
чаСТІIНІI) поrвшеНIIJI, звnеЖlIО від тoro, JlКВ з ВСЛII'l1111 таК11Х ставок Є білЬШОIО. за КОЖІШП КDЛСЩІІВРІІИR .. ro 
nPОС1рочеllНJI У Roro сматі. е,. 

4.5.5. ОреНДІІа мата справляється таКОЖ і У ВIIПадках. якщо ОРЕНДАР з поаажних nPllЧJIJI Тll\lЧacor. 
не BIIКOPIICТOBYE зсмenLНУ ділянку за ШІАІ ДоroВОРОАf. 

s. УМОВІІ BllKopllcтallllD :Jемелы�оіi діJJDПКl1 

5.1. земenы�аa дlлянкв передаєтьСІІ в аренду дnп обcnyroвуваНIIJI ПIВільЯону; 
5.2. Цinьове ПРllЗlllченНJI земenьноі ділЯНКII- землі KOMepцiRHoro використаННJI. 
5.3. ОРВНДАР не МІЄ првва без оформленНJI У встановленому законодавством порядку зміи_ 

ціпьове ПРІIЗНlченНJI зеА.enьноі дinянки. 
5.4. Передача у заставу та внесеннв да cтa'IYJ'Нoro фоп.цу права оренди земenьноі дїЛJIНКl1 ЗlБОРОllllmц 

6. УМОВ0 і строкп передачі :JеМCJJьноі ДШDIIКИ В оренду 

б.l. Передача земельної дiJuuucи в оренду 3l1ійсНlОЄТЬСІІ без розробnенНІІ проекту іТ відведення. 

б.2. Iнmi )'І\ІОВІІ передачі земельної дinвнКlI в оренду: ОРВНДОДАВВЦЬ передає. а ОРВНДАР прll_' 
оренду земcnьну ділянку вільну від будL-ЯКlIХ AlВnнових прав і претензій третіХ осіб. про ВКlIХ 8 MO\lm 

YКJlВдDННJI Доroвору ОРВНДОДАВВЦЬ ЧІІ ОРВНДАР не МОГЛИ знати. 
б.3. Передача земельної ділянки орендарю здіЙСНJOЄТЬСВ після державноі реєстрації цього Договору 
ЗІ aкroM прпАманнв- передачі. 
б.4. Передача зеАlел.,lоt ДШЯІІКІІ ОрендаРІО 3l1ЇnС:IІІОЄТ.СЯ ІІа протязІ 5 (п'ять) днів за 8',10' 

ПРIIRl\lаОllи-передачі. 
Ореодар зобов'паНllВ в n'RТllДeїIЇlllR термІн піс:ля держаВllОТ реєстраці' ц.ого Договору п/181 

БУДЬ-ИIСІIХ додаТКОВІІХ УГОД, Догаворіа про внес:еllllП змlll та ДОПОВllеll. до ДоrовоРУ тощо НUI1I 
вlдпоаlдlіУ копІІа ОрГВllУ держаВllОЇ податковоі с:лужбll за tlіс:цем знаходжеНllИ зеl\tел.ноі ділRIIКlI. 

7. УМОВ0 повернеНRD :JеМeJJьноі ДШDНКИ. 

7.1. ПіCJIJI приnиненНJI діі Доroвору ОРВНДАР повертає ОРВНДОДАВЦЕВІ земельну дinянку у c:mi,. 
гіршому порівНJIНО з тим, у JlКОМУ він одержав іі в оренду. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі погіршенИJI KOPIICHВX влаCnlВостеR орендованої земельної дiпBHКJ" П08'
із зміною іТ стану, має право на вїДШкодувDIIНJI збитків У розмірі, визначеному сторонаltlИ. Якщо стороJWIII' 
ДOCllrнyтo зroДlI про розмір вїдшкодуванНJI збитків, Спір розв'83УЄ'l'ЬСJl У судовому порадку. 

7.2. Здійснені орендарем без ЗfOДИ opeHДOдaвЦR витраш ІІа пonіnшеННJI орендоваиої земenloноr д_ 
оі немоЖJIИDО відокреМІПІI без ЗВnОДUппur ШКОДИ цій дinalЩі, не піДIIJII'DIОТЬ відшкодуванню. 

7.3. ПoninшеННJI CТDIIY земельноі дїЛJIНКJIе проведені ОРЕНДАРЕМ за письмовою зro~ J 
ОРВНДОДАВЦЕМ землі, не пlДllJlrDJOТЬ вїдшкодуваНВІО. УМОВ'І, обсarи і С1рОКII ВЇДШКОДУВDНIUI o~ 
Вll1рат за проведені ном поnіnшенНJI стану земельної дinJJнки визначаюТЬСJJ oкpeMOIO уroдою сторін. і 

7.4. Орендар має право на ВЇДШКОДУВІННJI збитків, заподіанвх унаслідок невиконlННВ opelUlO~J 
зобов'83DJIЬ , передбачеНІIХ ЦlIМ AOroBOpOM. 

3611Т1С8ИІІ вважаIОТЬС:И: 

7.5. Фактичні втpaТlI, Jlких ОРВНДАР ЗD3на~ у зв'83ку з HeB.IKoHaHНJlM або ненвnеЖНl1М викон~н""'~ 
AOroBOpy ОРВНДОДАВЦЕМ а також витраТІІ, JlКI ОРВНДАР здійснив а60 повинен здіАСНIJТl1 Д,llJI вІдНо І 
CBoro порушеноro права; qЦ 

7.б. ДОХОДІІ, Jlкі ОРЕНДАР міг би реanьно отримати в разі нanежноfO В'lконаННJI ОРВНДОДАВ 
умов AOfOBOpy. 

7.7. Розмір фактичних витрат орендаРJl визначаЄ'І'ЬСJl на підставі докуиентanьно підтверджеНl1Х ~ 

8. 06межеllНЯ (о6тmкеIIUВ) щодо ВОКОРllставвя 
земельноі ділянки 

8.1. На opellДOBaнy зсмельну дinJlНJCy не встановлено оБАtвженНJI, 06ТJlЖеНІІJI та інші права третіХ ОСіІ; 



9.lоші права та 060в'И3КII сторіІІ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rвРlUnYє, що земеп"llа ДШRllка І: 

,.6oPOHOIO (арешто".), заставоlO 110 перебуваl: і віІI .Іаl: у ~oro впаСІ'ОС\і, ніКОАIУ іlfШОАty но вЩчужеllа, пт 
IIJUUUSIn. Інші npaDІ, 81I3J'I'IOIII ЦlIМ ДOro80PO.I. 3IJCОIfІ.1 ПО81f08~IІІUI перодавати ШО дiJurlUCY D opeliДY, 

9.I.Права opeIUlOДBBIUI: 

9.1.1. перевірПІl цinьo8o 811КОРІІCТDlflІЯ 3е .. ' .... ьНо" • 
.2 • -. І lWIRHKII' 9.1 • дострокова p031paaТlI цеП Aoro8ip у ВllПqд , 

ДОJ'Oвором; Щ псрсдбаЧСllІІХ ЧІІІІНІІМ 3BKOlloдa8CТ110M та ЦlIМ 
9.1.3. змІНlтl розмір opellДlloi пnаТlI у 811Пqд 

Dд!IОСТОРОННьаму ПОРІД!,>, без 31'0.1111 ОРЕНДАРЯ; ках. пеРСдбачеllllХ ЧІІІІНІІАІ 3BКOII0дa8CТ10M, в тому Чllспі 8 

9'11'.54. II .. larвТl. BI~ ОоРр~НнДАДАРЯ CB~I:'laclloro BlfccellllR opellДHoi пnаТlI' 
9. • 81 .... rDТI. ІІД ~ РЯ 81ДШКОДУ8аllНl с ' 

пеprдвчl3СМCnЬІІОЇ дітlJlКIІ; YМII opeHДlloi пnаТl1 3 'ІВСУ піДnllСlUlJIЯ акту ПРJlПому-
9.2. 060в'я31с11 ореIIДОДВВЦП: 
9.2.1. пеРСДВ8ВТllзеftlелЬІІУ ДШRJІКУ по Btny. 
9.3. Права opCllДapn: 
9.3.1. oтpтlaТlI па акту зеМeJlЬJIУ діпнlfКУ у КОРИcty8аIIНl' 
9.3.2. ПОНО8JП~8аТII дorooip піспа 3ВКЇllчеННR строку Roro діі в разі BiДl!VМlocтї претеlоіП, "'адо 

зо60в'IІ3В1I .. на ПРОТОІ термllІУ оренди.-J о. -

9.4. 060В'Я31С11 ореllдВРЯ: 
• 9.4.1. IllUUШВТlI ОРЕНДРДАВЦІО МОЖnllВість здіПСlllOваТlI контрол .. 3В 811КОРИСТІНllЯМ цієі земелы�оіi 

ДUIIНКlI; 

9.4.2.BIllCOPIICТOBYBBТlI зеftlел .. IIУ ділRІІКУ 3В ціл"ОВIІМ ПРl131lвчеllllRftl' 
9.4.3. СВаСЧІСНа спnвч>:ваТIІ opeHДIty пn;ny; , 
9.4.3. не ДОnYСКВТlІ хімlЧНОro 'ІІІ БУдЬ-RКОГО іншоro забрудненНІ зеМЛIІ' 
9.4.4. niдтpl1МY8aТlI П в належному санітарному стані' ' 
9.4.5. ni~ закінченНR тepftliнy діі Дотовору ореНДІІ 'повернynl земельну дinRHКY ОРЕНДОДАВЦЕВІ 

JIIIJIeжJlОМУ станІ па акту; у 
. 9.4.6. ~ п'J1ТIlДенннА тep~iH піCnIl державноі реССТРВЦll IUooro дoro80py тalабо будь-якнх додаТКО811Х 

yraдe дora8opIВ пра BH~ceННR 3МІН та доповнень да ДOro80PY тощо НaдlТlI Biдno8iДlty KonilO oprвнy держа8НОЇ 
податкової cnyжбп за МІсцем знаходженНR земельноі дinRНКIf. 

10. Pl13DK ВDПDДковоrо 3Вllщепuи а60 пошкоджеови 
об'єкта оревди ЧІІ iioro чаСТІІВD 

10.1. Рпзнк 8Ипадкового зннщеННR або пошкоджеННR об'єкта ореНДІІ 'ІІІ йоro ЧВСТІIНlI несе ОРЕНДАР. 

11. 3мівп умов AoroBopy і ПРllпивеDWI йоrо діі 

11.1. Зміна умов Договору здіАСНlOIОТЬСJl У mlсьмовіП формі 3В 83аємнОІО зroДОIO сторін. 
У разі недосвтнеНIUIЗГОдll щодо 3АlіНІІ умов дотовору спір розо'JI3ytOТЬСIІ У судовому ПОРJlДКУ. 

І 1.2. ДіІ доroвору ПРI.ПI.JIВIОТЬСЯ у раї: 
11.2.1. звкінченНR строку. на IlкиR Поro було yкnaдeHo; 
11.2.2. прндбанlUI ОРЕНДАРЕМ земen"ноі дimr.1КI1 у впасність; 
11.2.3. примусового вjдчужеННR земел"ної дinкНICII 3 МОТІІВЇВ суспinьноі необхіАності відповідна 12 

cr.1473er.fCnЬИОro коцскеу Украfl'П; 
11.2.4. Договір ПРИППНRЄТЬCJI також в іНШl1Х випllДJCllX, передбачеНl1Х зВІСОНОМ. 
11.3. Дll договору ПРJ.ПІІІІЯІОТЬСЯ ШЛRхоаl Roro розіРВВIII'Я 38: 
11.3.1. взаЄМНОЮ ЗГОДОЮ сторін; 
11.3.2. рішеННRМ суду відпооjдно до "'11'НОI'O звконодIUICТ8D УкраіНІІ. 
11.3.3. HeBНКOHaHНJJ орендарем п.9.4.2. ДІІІОГО доraвору за рішеННRftI суду, BiдnOBiдllO да cт.t4J, 144 

3е"cnыlго кодексу України; 
11.3.4. IніціативоlO Одlпєі Ь Старlн В односторонньому порвдку у ВІІПадках, передбачеНl1Х законом та 

IU ... Доroвором. 
11.4. РО3lрваllНЯ Доroвору opellДll зс"ші 38 1IIIціаТIIВОlо.ОреllД?давцп в ОДUОСТОРОІ.ПЬОJ\ІУ поряд,?, 

АОnYСкQєn.ся У раl иевнконанlUI Орендарем ВІ!МОГ пункту 4. ПІДПУНКТІВ 6.4 та ?4. даного дoгo~opy. ДоraВlр 
lllIЖat:n.cа розірваним за ініЦЇаТJfВОЮ ОрендодавЦІ з MOMemy ІІабуття ЧИННОСТІ BIдnOBIдHOro Р1ШеНIIІІ CYIIY. 
IJpJdiпaтaro на вимогу OpeндoдввЦfl. 

11.5. Перехід права вnacl.ocтl 118 J\ІаАI'О opel1Д8pB 118 Іпшу 10рІІДІІЧllУ або фыlllуy особу, а також 
РСОРl'DllЬацlв ЮРI.д.rчНоr ос:обll-ОРeJIДDРЯ є пlдстаВОIО ДЛЯ ро'іРВ81111Я доroвору· 



12. Відповідальність сторін 30 IleBllKOIIOllllR обо 
ненолeяmе внкопопнп договору 

12.1. За IICDIIКOIIBIIIUI вбо Ilеllмсжне ВIІКОllаНІUl договору СТОРОНІІ несуть ВіДПОВідaJJЬ"іс:ть aiдn . 
ЗВКОII)' та цЬОГО ДОГОВОРУ. •• .,. OIi.1lt:l! 

12.2. CтapOIID, lКО ПОРYWІIJIВ зобов'13ВIIIUI, 3ВUlЬІІІЄТЬСІ ВІД ВIДПОВlдaJlЬНОСТІ. JlКЩО 80"а.llо І 
порушеllfUl CТIUIOCН Ilе з іі ВІІІІІІ. веЗt. ІІ!О \ 

12.3. ДІІ договору ПРІІОІІІІЯІОТЬСП WЛПSОАІ noro розlРDВІІІІП 3В: 
12.3.1. взаDlllОIО ЗГОДОІО сторін; 
12.3.2. рішенlUIМ суду аідповіДllО ДО 'ІІІННОГО законодавства УкраУНIІ. 
12.3.3. IIСDlllСОllаlШП OPCIIДBPCAI 0.9.4.2. ДВllОro ДОГОВОРУ 3В рlwеlШПАI суду, DіДПОПlдllО .110 

3САІCnЬІІОГО кодексу YICPBtllll; n.J4JJ( 
12.3.4. 1IIIqiaТlIBOIO ОДIIIс:llз СторІІІ В ОДllОСТОрОIШЬОАIУ ПОРЯДКУ У ВIIПВДках, передба'11!1І111 1. 

та ЦІІАІ ДоroВОРОАI. lІot_ 

13. ПРllкіlщеві положеНllП 

13.1. ЦеП Договір нвбllрас Чllllllості піСЛI піДПllсанlUI сторонаМl1 та Пого дсржавної рееСТрації. 
ЦеП договір умадено у трьох ПРIІмірнJtКDX. ЩО маlОТЬ однакову ЮРИДИЧIlУ СllЛу. 011111 

311ВХОДllТЬСН В орендодвв1UI, APyrllh - в орендаРІ. третіА - в органі. IКIIП провів державну. 1 .., 

Невід'САШIIАIII ЧВCТlIIIВАIII доroвору с:: 

КВДВС1рОВIIЬ пnаll земenьноі дїJUlнки 3 відображенlUIМ обмежень (обткже .. ь) у і1 ВJlКОРIlt1aниi. 
ВСТВllовnеНlIХ серві'!уТів; 

акт Вll3нвченlUIМеж земehьноі ДШІНКИ D натурі (на місцевості); 
акт ПРllhому-передвчі земenьноі ДШННКJf; 
nПан зеМeJlЬноі ДЇJUIНIClf, Іка переДВЄТЬСI в оренду. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада 
" осоБІ BlIКOII)'IO'lOГO обов' 13КИ міського 
ronови - секретар. міської ради ... 
С"N"ЖН" lі"JIII В"CZIЛ.о.".,а 

МісцезнвходженНJI ЮРllДJfЧноі осоБІ! 

01400 КІІ'flС6на "6лас,,,., 
.lfI.В'Оfl"'U' IIJ1Л.Гаzа,IІІа,15 

ІдеНТllфікаціАниА код 2637637S 

14. РеквЬmп сторін 

ОРЕНДАР 

ФОЛ ФеСІІН МІІНОЛІІ МІІнолаііо,"ч 

Місце проживання фїЗlfЧноі особll 

IОРИAИ'lна адреса: "УЛ. Че"lЯm'С6НOlD,1J~ 
Н •• 9 .lfl.B'Ofla,,, 

ІдеНТИфікаціlниА номер 2364S0981 б 

15.lЦдписи сторін 

OpCllДap 

• Call031CHO ~--~--



'" АКТ 
ПРИИОМУ -IIEРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

-' , u. __ /,a..-;'/ __ ~2009 року 
~I. БроваРl1 

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

викоиуІОЧОГО обов'язки міського голови - секретар міської ради Сапожка 

Iropa ВаСllльовича, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міськоі ради від 

24.04.2008 року Не 128 з однієї сторони, та ФОП ФеСllК Мllкола 

Мllколаіович з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП ФеСllК Мllкола 

Миколайович прийняв земельну ділянку площею 0,00703га по , 

вул.Кірова,36 в м.Броварн. Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесії від 

29.01.2009 року К!!1023-55-05 та від 17.09.2009 року за КеI240 .. 69-05 на 

умовах оренди на 2 (два) роки. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська міська рада 
КlІївськоі· 06ласn,; 
Юридична адреса: 

... 

м. Бровари, вул.Гагаріва, 1 5 

приЙНЯJIA: 

ФОПФеСІIІ( 

ЛluколаAfuколайовuч 

Юридична адреса: 

м.Бровари, 
вул.Черняховського,23-б кв.9 

~ м.м.ФеСUI( 
_--=1:~---



АКТ 
ВllЗllочеНllSJ меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

~Il Феt:b~ А: /f/. 

ІІ)'Л. ~()&З~' .н. 9704(;-
,,_.. ./?нЛ?и.,е7 20а.9 р. 

МІІ. Шlжчепідписані, представник ТОВ "КОНСТАНТА" 

в присутності землевласників (землекористувачів): 

tpl//! Феcu/с! ~ 1ft 

представних виконкому Y..и~./. #. 
діючи на підставі дозволу ви1f6 ОМі Н!! 273 
ради народних депутатів від 24 листопада 1992 року 
виз~аLIИJIИ в ІІатурі межу земельної ділянки на підставі кадастроного плану 

~ 1)/1 Фесае ./r. ~ 

~. ' /fJ2З -sS"-()F гg 01. 20()/1 
згідно рішення сесії Броварської міськоі ради N!! Ulfl- Є9-р§ід l~tI2.9. ,t'PO~ 

Межові знаки в KinbICOCTi" 1; шт. передані в натурі 

землекористувачу. на Jl1coro і накладено відповідanьність 1В їХ збереження. 

Цей ВІСТ Є підстаВОIО дnя передвчі земельної ділянки в користування. 

Акт складений в трьох примірниках. 

Представник землевласника _.~ _;' ~ 
(зеМJlекористувача) . І •• ' .• / --::.,.' ~;.......:.' " ...... / :----."c;..-:.~---=::.........;~;.:;.;..~ 

• І • , 
І ./' ~ \ .. 

Представник ТОВ "KOH~1't\HTAI"j' ~"~r.;:::::. ::. . ....AJ--.~:....:~.:.....;;~~-
, ... -\.,. ,./' 

Представник виконкому' \ . : \ ~ ~~'i~~W;~~~~~~~ 



АБРИС ЗЕМЕЛЬноl ДІJlЯНКИ 

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

,. 

ОО 

.... 

ОПІIС меж: 

І. Від Адо Б - гY..v.ot/rиr"", &IfЖ&ni'.~",. ~.л.f) 
2. Від Б до В - tp.e t:U /с! /f1.,4f. -
3. BiдBAo(f. -о~е.Q.g·р. ~em.I';v. 4ao16) -
4. ВідгдОд ______________________________________ -----

4. ВідддоЕ _____________ ·_О ________________________ ------

s. ВїдЕдоА ____________________________________ ---------



Пи 

КАДАСТРОВИй ПЛАН 
З210ВООООО:ОО:Q17:0227 _. 

; 

ПА 

А 

Б 

В.о. начальника вlААlлу Дермкомзвму 

У м І ст І БРОВIJIR~~'$JI~,І1 

DПИС МЕЖ .... 
ВІА А Аа & -з.млl заг.корист. СВУЛ.ГОГОЛl!) 
ВІА & Аа В ~сик М.М. 
ВІА В Аа А -з.млl заг.користуваННІ! Свул.Кlрова) 

ЕКС"ЛlкаЦI" земеnьним yrlAb фарма 8-З8'" 

N 
р" .. 
Ка 

А 

.11 

ЗаllУАоаанl 
Впасники зв",n І , W За,-альна 

зе"'лвкористувачl та и пnаща 
зе",nl Авр_ана, Ф 

аnаснаСТI , нв наАаНI Р 
У вnасн сть а6а 
каристуаанн" ~ 

А асьа,-а 

к 
а 

- .' -S В 2 34 -. 
Ibtсик Микаnа Микаnа"ави" 52 а.оа?а а.оа1а 

• , 

,І · , . 
• # 

І • І'·: , 
'. · . 

Микала МиколайовИЧ 

,=-;.-.:;;.;..;..;;.=-.::..:.:.::.:....._~.---я'. рав.ри ,вул. К І рова. 3В 

зе"'nl 

ут .... 

38млl 
камврцl"-
на,-а 

вика~ис-
тан " 

42 

а.оа1а 

т Ічнв АDкумвнтвцlR 

н.п. 

к 

ТОВ "Константа" 
2ОО9 р. 



ПЛАИ 
земenы�оіi діJlЯНКII, яка передається в оренду 
масштаб 1: 2000, м.БроваРи, вул.Кірова.36 

ПІп ФеСllК МІІІСОJl8 МllКОJlаііОВllЧ 

, .. .. ' .. . .. .. '"/. , .. 
.. ,. : І;. ,'." . 
, і .( Р !~;i;z.i'~6.li - ~. Гребенюк н.п. 

виконала.· tf/V/': . 
\:. .. :,' . .,,: '. .: .. 
'.... ". 



ДОГОВІР 

ОРЕНД"І ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

М. ІіРОВОРII 

SPODOPCLKO І\llсько Ропа ·tlf U/l'1cll3 2008 року 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: SPODOPCLKO !\Іlсмт рanп, в осоБІ DIIICOIIYIO'IOfO 060В))О3КI(Аllськоro ГОЛОDІІ _ 
CCKperapR SPODOPCIoKOi І\IIСlокоі ~anll Сопожко Ігоро ВаСIIЛLОВIІ'lа, що піє ІІа піпставі Закону Yкpaillll "Про 
.. ісцсвс СО"'ОВРЯll)'ВОlllfЯ В YкpBi111 , тв 

. . 

ОРЕНДАР: TODOPIICТDO :І 06!\1СЖСtlОІ0 DщповщаЛМlіСТIО «ДПРІIIЩIoIСС PC!\lOl�T��o-6уп1ВCnЬtlс упромIIШО)), 
10РІUlІІчна мрсса: ~7400, м. Іір~паРIf, вул.GУПЬОIІІIОГО, 14, іпеllТllфікаціПllllП коп 00858480 (свіпоцтво про 
ДСРжавн~ рСЄСТР~ЦII~ 10p"nll'11101 осоБІІ, звреССТРОВВІIС BIIKOIIIB'III'" KOl'tliТCТOM Ііроварськоі ",іськоі panll 
КllіаСЬКОI облаСТІ ВIП. 02.07 .~007p~кy 14'9 І 355 145 0000 002388) в особі nllpCl\"ТOpa KanIoкanellкa МIIКOn" 
МшсonоПОВII'Iв, ЯКІ'П ДІЄ ІІа ПІдстаВІ статуту, зареЄСТРОВВllОГО пержаВІIІІМ рсєстратором віп 02.07.2007року 3ІІ 
N!1 355 1450000002388, папі -"ОРЕНДАР", 3 другоТ старо"", УКnDЛIІ цсП Договір про IIIС'І}'Пllе: 

1. Пред~lет договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ віпповіпно по ріwеНIІЯ сесії' Броварськоі міської рan" КJ'ЇBCЬKOi облвсті від 
25.07.2008 POICY .Ni807-40-05 нanaє. а ОРЕНДАР ПРIlПмвє в строкове матне КОР"C'l}'ваIlНЯ земельну піпянку 
мощею 2,0073rn :І ІІІІХ 0,1509га - землі обмежеllОГО ВIІКОрllСТВННЯ - ішкеНСРllllП KopllnOp мереж кому ІІі каці n, 
JUUI оБСЛуговуввння ",anHOBOfO комплексу по вул.БУПЬОllllого,14, в 1\1. БроваРІІ. ЗгіПllО 3 Mallol'tl 
земnеКОРllC'l}'ВВННЯ, що Є HeBin'CMHOIO 'laCТIIHOIO цього Договору тв повіПКIІ ВlllIDllоі ІіроваРСЬКllМ міСЬКIІМ 
Віоіпо .... :lе .... en .. Н.1Х ресурсів віп 05.08.2008 року за 14'904-3/13-3/1051 тв зсмелЬІIО-КDJШСТРОВОЇ поку .... ентвціі 
Броварс"кого міського відпіпу земелЬНIІХ ресурсів ця земел .. на пілянка рахується В землкх ПРОМI.cnовості в 
.leжDX БРОВlРС"КОЇ міської радІІ. ", 

. КадаСТРОВIІА номер земел"ної дinЯНКІІ32 10600000:00:043 : ()06'~ 

2. Об'єкт ореНДІІ 

2.1.8 оренду передаєтьCJI земельна діпянка заran"но,о мощеlО 2,0073га • 
2.2.На земел"ніА дinинці розміщені об'ЄКТIІ нерухомого маАно, які ЯВЛЯ'ОТЬСИ власністю оренnaри. 
2.3.НормаТlІвна грошова оцінка земельноі lIЇЛJJНКIІ згідно довіПКI' Броварського міського відпіпу 

зе.fen .. НlfХ ресурсів від 05.08.2008 року за 14'904-3/13-3/1051 стаНОВІІТЬ: 
-1 226 623 (OДI.I\II\IInLROII BDicтl двanцпть шІсть ТIICnЧ шІстсот lIDOn.Q~L ТPII) ГPIIBeHIo. - _ 

2.5. Земел"на діпинко, ика передається в оренду, не моє таКIІХ неДОЛІКІВ, що можyn. переШКОДІIТI. 11 
ефеКТІfвно .... у ВИКОРИСТІННІО. .,. 

2.5. При з •• іні ( реорганізації) ОРЕНДАРЯ ДОГОВІР ореНдІІ не збеРІгає Ч)fНIIIСТ". 

3. Строк діі договору 

3.1. Договір yкnaдeHO на 5 (п'пть) років, тepMillOM по 25.07.2013 року. ~іCnЯ закіtl'tеl"IЯ cтpo~ ДOГOBO~y 
ореtuшр Має переважне право ПОlІовлення Пого ІІа НОВІІ" строк. У цьому рІЗІ оренпвр ПОВI.,нен не ПІзнІше НІЖ 
311 2 аlіспцl ДО закінчення строку дії договору nOBilIOMflT11 nllCItMOBO орендодавця про HDfoIlp ПРОДОВЖlmf "ого 
ailO. ПРІІ DШСОРllСТОlші ЗСl\leJlLllОУ дlnП11К11 ІІС 3В uinLODIII\I ПРI131.0чеlll.ПІ\І opelllIap DТРОЧОЄ псрсваЖllе 

право ІІа ПОIIОDЛСIIIIП BOfODOpy ОРСІІДІІ. 
4. ОРСІІДШІ плота 

7а" I~ TllDllOi грошовоУ oulllKll1 еклanоє: 4.) РІЧІІО ореllДllП плота CТnIIODIITL 7а DIA ІІОРІ\ІО ., • 
• ч Dlell\lCOT шlстДсспт ТРІІ) ГР"ВНІ 61 КОПlПка, 

- 85 863,61 ( вlеll\lДеепт П))ПТL Тllеп • • НКІІ державної або Kot.fYJlon .. tIOЇ власності 
4.2 Об • ної nлаТl1 за зеl'trenЬНI ДІЛИ 

• • ЧllслеllНИ РОЗМІРУ opetllI ф' . lТів індеКСІІціі ВflЗllачеtllfХ заКОllодаВСТВОl'tf, 
ЦIRсНJОЄІ'ЬСИ з урахуванням їх ціл .. ового ПРllЗJlачеllНЯ та кое ЩІЄІ • ' б' 
311311тверджеНІІМИ Кабінетом Міністрів YкpaiНlI формам .. , що ЗВПОВНІОІОТ .. СИ ПІД час yкnanallНJI а о ЗМІНІІ умов 

A
o
ro80PY ореllДlf Чlf продовження Пого дії; , ІІП П IIПIIПТТА рlшеllllП Diд 25.07.2008 року ЩОl\lіСПЧIIО 

4.3.0pelllIIIO плато DІІОСІІТLСП ПОЧllllаlО ІІІ з Д Р ПІІІІХ за OCТnIIllII\I колеllпаРIIIIl\1 ДІІСІ\І ЗDIТlIОГО 
(PIOIIIIMII Часткаl\lll np0ТnГOI\I 30 ImлеllДОРllllХ ДІІ Ів, ІІОСТУ УДІ( У КllївськіА областІ 1\1. КIІІ:ва МФО 821018 
податкового) I\lіспця WЛЯХОI\I псрсраХУDОllllП 110 раХУllОК IKnЦIТ 13050500 _ ОРСIIПО землІ. 
код 23571923 р/р 33210812700005 - БРОDарське ВДК. КОД ":.::~~, маТІ І оформляється віпповіДIІІI"'11 аКТОМII. 

4.4. Переда'IВ продукціі та надання послуг в ра:,унок ор 
4.5. РОЗl\lір ореllДІІОУ ПЛОТІ І переглпдаtТLСП У розі: 
4.5. J. змінн умов господаРIОВDНlIЯ, передба'lеНlIХ договором; 



4.5.2. зміllll розмірів зсмельного подаn")" піДВllщення цін, таРllфів. зміНIІ коефіціСllТіь . 
ВllЗllа'IСНIIХ законодавством. ЗміНlоваТl1 opeHAllY мату за зсмельні діЛЯflКIІ після ЗlтвсрджеllllR 'ІОВІІ Itt.lr~tlljji 
після зміНIІ IlормаТllВllоі грошовоі ouillKl1 м. БроваРII. У випадку відмов" ОРЕНДАРЯ змі"'tТlf оре'l: cтa80"~ 

• .' ....... /І; ДОГОВІР ореНДІІ зсмелыlіi ділЯIІКIІ може БУТ11 РОЗlрван"П БроваРСЬКОIО MICIoKOIO PВJ1010 D O.l1llOCТo . ~i1) 
порядку. PO .. ,,~ 

4.5.3. 8 інших 8НПадках, передбвчеJll1Х заКОIIОМ; . 
4.5.4. У розі ІІС8нссеllJlЯ ОРСНДllоі маТIІ У СТРОКІІ, ВllЗllа'lсні ЦІІМ договором, пе"я Hapa~oDYCТLCII 

'п - ') . "ІС\ податкового борry (ВIUIІО'ІОІОЧІІ суму штрафllllХ санкц, зо ІХ IIВЯВНОСТI ІЗ розрахунку 120 віДСОТІ\і .. 11} 
обліКОВОі стаВКl1 НоціОIlМЬНОГО банку УкраіНII, AilO'loi ІІа день ВllНllКlІеlillЯ таКОГО податкового бор~ Р~ч"", 
ДСІІЬ Пого (Пого 'ІОСТІІІШ) поrвшеlfllЯ, залежно від тоro, яка з ВCnIl'IIJН таКIІХ ставок С біЛLtUОIО. 11 'II:~ ііі 
калеllдаРIШП день прострочення у Пого сплаті. ""~ 

5.5.5. ОреНДIІО плота СПРІІВЛЯСТЬСЯ також і У Вllпадках, якщо ОРЕНДАР з поважних пр",,,,,, TII""at 
lІе BtlKOPllCТOBYE земелы�уy ділянку за цим Договором. ~ 

S. УІ\ІОВІІ ВІІІСОРІІСТRІІІІП :Jс~Iслы�оіi діЛПIІІСl1 

5.1. ЗемелЬІІа ділянка псредається в ОРСІІДУ для обслуговування ManlloBoro Ісомплексу; 
5.2. Цільове ПРІlЗllа'Іення зсмельної діЛЯНКIІ - землі ПРОМlІсловості. 
5.3. ОРЕНДАР lІе має права без оформлення у BcтaHoonellOMY заКОllодавстпом ПОРЯJ1Ку ]MiHIOQт 

цільове ПРIІЗllа'lеIlIIЯ земcnьної ділянк". ' 

6. УМОВІІ і СТРОЮІ ПСРедR'lі :Jс~lелы�оіi діЛПlllСl1 ВОРСІІДУ 

• 
б.l. Передача земельноі ділянки в оренду здіПСНІОЄТЬСЯ без розроблення проекту іТ відведення. 

б.2.lllші УМОВІІ передачі земельної діЛЯНКIІ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР nPlІП\ll(1 
оренду земельну ділянку вілЬНУ від будь-яких маПНОВIІХ прав і претензіП третіх осіб. про ЯКІІХ В MO\lM 

УIUlад8НIIЯ Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР не МОГЛІІ знаТIІ. 
б.3. Передача земельноі ділянк" орендарю здіЯснюється після державної реєстрації цьоro Договору 
за апом ПРllАмання - передачі. 
б.4. IIООСllові ет.25 ЗаКОНУ YKpoll1ll "Про оренду :ІСАІлі" від Об. J О. J 998р .N!J 61-ХІУореН4:1р ~ 

П'ПТllдеНIIІІО eтpOI( піc:nя ДСРЖОВllоl реєетроціі договору opellДll зеАlenы�оіi дinПlllС1І ДСРЖDВllоі або 
коl\IуIIолы�оіi ВЛОСllоеті з060В'П:lОIIІІО НОДОТІІ 1C0nil0 договору відповідІІОМУ оргаllУ деРЖПDIlОТ ПОIlDТІ\'UИ 
c:nужбll. 

7. УМО"І повеРllеНllП земельної діJlПНКl1 

7.1. Після пр"пинення діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну ділянку уmиі.1'І 
гіршому порівняно з ТИМ, у якому він одержав іТ в оренду. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі погіршення КОР"СНІІХ вnocTIIBocтen орендованоі земельної діпЯНКlІ, nOl'R]III1J 

із змі"ОlО іТ стану, має право на відшкодування збllтків у розмірі, ВlІзначеному сторонам ••. Якщо CТOPOHa\lll" 
досягнуто ЗГОДИ про розмір відшкодуваннязбlrrків, спір розв'язується у судовому порядку. 

7.2. ЗдіRснені орендарем без ЗГОДІІ opeНAoABBLUI ВllтраТ.1 на поліпшення орендованої зе~lелLllоі ДiJWtII 
які неМОЖnllВО BїдoкpeMlmi без заподіяння шкоди ціП ділянці, не підnяГВlOТЬ відшкодуваННIО. 

7.3. Поліпшення стану земельноі діляНКІІ, проведені ОРЕНДАРЕМ ЗD ПІІСЬАІ080Ю зroJ1Dll ~ 
ОРЕНДОДАВЦЕМ зе~fлі, не підnягають віДШКОДУВВННJО. Умови, оБСЯГl1 j СТРОКІІ відшкодуваННІ opclf!JF' 
Вlітрат за проведені НІІМ поnіпшеНIfЯ стану земельної ДЇnЯIfКИ ВИЗНОЧВІОТЬСП oкpeMOIO YГOAOIO сторін. 

7.4. Орендар має право на відшкодування збllтків, заподіяних унаслідок невиконання opellJloaa'-
зобоо'язань, передбачених цим доroвором. 

ЗбllТКОМl1 ВВОЖDІОТЬСП: ~ 

7.5. фаКТІІчні ВТРаТІІ, ЯКИХ ОРЕНДАР зазнав у зв'язку 3 невиконаlШЯМ або ненanеЖНIІМ BIIKOH~HH'aI) .' 
договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також B~IТPOTII, які ОРЕНДАР здіПСНllВ або ПОВІІнен здіПСНIIТ~1 для BIДНoВJICII 
СВОГО порушеного права; 1 

7.б. ДОХОДIІ,які ОРЕНДАР мІг бll реально OТPllMaTl1 в разі налеЖllОГО Вllконання ОРЕНДОДАВЦЕМ>J!; 
договору. 

7.7. Розмір фаКТІIЧНI1Х Вllтрат орендаря ВllЗначається на підставі документально підтверджеllllХ дallll( 

8. ОбмежеllllИ (ОБТИЖСIIНП) щодо ВІІКОРІІСТRІІНИ 
зе~lеJlЬНОЇ діJlПНIСl1 

8.1. На орендоваltу земельну ділянку встановлено обмеження МОЩеlО О, І S09ra _ іllЖеllеРJllln .. -OPV 
мереж KOMYlliKauin. 
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• ІІШІ права то обов 'В](С(( cт~piil 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ I'Dpalf1YC, ЩО зсмслы�аa ділllfка є n . . 
зв60РОІІОІ0 (арсштом), заCТDаОIО ІІС псрсбуаає і аі" " У .oro вnaclloc:rl, ІІІКОМУ illWOMY ІІС віДЧУЖСllа, під 
IllUIDBaТlI іllші прааа, аllЗlfа'IСllі UIIM IIOroDOpOM. ,ає заКО11ІІ1 ПОDllоваЖСtlll1 псрсдаоаТlI wo ділlllКУ D opellДY, 

9.I.ПРDВІОРСIIДОДІВЦН: 

9.1.1 ncpeaipml цinЬ~BC BIIKOPIICТDHIfI зсмслы�оіi ділlllКll' 
9.1.2. ДОС1рОКОВО РОЗlрааТ11 цсП ДоroDір , 

ДОJ'Oваро".: У ВIIПадках, псредба"СНIIХ ЧІІІІІІІІМ заКОflодавc:raом та QIIM 

9.1.3. зr.111111Т11 РОЗ"lір ОРСlfдllоі маТl1 У ВllПОДках n б 
OAHacтopOllllLOMY порядку бсз зroДl1 ОРЕНДАР,Я' ,сред очеllllХ '111І11І11,,1 заКОIlОДВОстаом, D ТОМУ Чllcnі D 

9.1.4. DIIMal'DTII аід ОРЕНДАР'я CDOC'laCIIO~O DIІСССllflЯ " 
І 5 • ОРЕ' opellIIIfOI маТII; 9 ••• BIIMDI'DТlI ВІД НДАР'я Вlдшкодуваlllll СУ"ІІІ О е", ._ 

&рооорської міськоі радІ' про IfDдDIIHI а ОРСlfдУ ЗСМсл""оі ділІІІ:' IIIIIlOI, MOТlI З lасу npllnHR1Т1 РІШСІІІIR СССІІ 
9.2.00ав'язк" ОРСІІДОППВЦЯ: І до ПIППlIСОШIЯ ЦЬОГО ДоroвоРУ; 
9.2.1. персдваатllзсr.rслыІy ділІНКУ ПО акту, 
9.3. Права ОРІШДОРЯ: 
9.3.1. OТPIIr.raTII ПО вкту зем~""r піПІНКУ У КОРllстуоаНIfI; 
9.3.2. ПОIІОВЛI~ваТII. ДОГОВІР ПІСЛІ зокіН'lеtllll строку ПОГО діі D разі BincYТIIOc:ri ПРСТСllзіП, ЩОДО 

:lо60в'lзаIlЬ на ПРОТЯЗІ терr.rшу ореНДІ І, 

9.4. 060в'ЯЗКІІ ореIIПОРН: 
• 9.4.I.HaдaвaТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnIlDість зпіПСlfюваТІІ KOIIТPOnL за ВIIКОРIICТDllfIЯr.r цієі зеr.renыlіi 

lIU1J1fIKII; 
9.4.2.ВIIКОРIIСТОВУВПТlI ЗСI\ІСЛIo"У пlпЯIІІСУ зо ціnЬОВ111\І ПРІІЗІІО'ІСІІІІНІЩ 
9.4.3. своєчасно смачуваТІІ орендну плату; 
9.4.4. не допускаТIІ хімі'IIfОГО ЧІ' будь-якого illWOГO звбрупнеllНR земля' 
9.4.5. піДЧJ1IмуваТl1 іТ в належному санітарному CТDHi; , 
9.4.6. Пі~Я зокіffЧенНJI терміну діі Договору ореНДІІ повернynl земельну пілянку ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

нanежноr.ry стаНІ по aК'l)'. 

" 
10. РІІЗІІК ВllПnДкового ЗІІІІЩСІІІІВ або ПОWКОДЖСНІІJI 

об'СlСІ'а ОрСllДl1 ЧІІ "ого чаСТIШl1 

10.1. РII3I'К а •• падкового ЗНllщеllНЯ або поwкодження об'єtml opellДll ЧІІ Пого чаc:rиш. несе ОРЕНДАР. 

11. Зl\lіllll УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПРIIПlIIIСIIIIJI "ого діі 

11.1. Зміна умов Договору здіАСНЮIОТЬСЯ У ПlІсьмовіП формі за взаємною ЗГОДОІО сторін. 
Уразі недосягнеННJlЗГОДl'l щодо зміНІ' УМОВ ДОГОВОРУ спір розв'язуються У судовому порядку. 

11.2. ДіУ IIOroBOpy ПР"ПIIIIЯЮТЬСЯ у разІ: 
1 1.2.I.закінченНJI строку, на якиП Пого було укладено; 
1 1.2.2.nPlщбання ОРЕНДАРЕМ земельної ділянки у власність; 
І 1.2.3. примусового відчуження земельної ділянки з МОТІlвіо суспільної необхідності відповідно 12 

9'.1473cr.Iслы�огоo кодексу УКРОЇШІ; 
11.2.4. Договір припиняється також а іНШІІХ ВIIПВДК8Х, передбачеllllХ законом. 
11.3. Діі договору ПРIIПIlfIЯIОТЬСЯ wnяхоаl Пого розlРВОflllЯ за: 
11.3.1. взасмною ЗГОДОІО сторін; 
І 1.3.2. рішення". суду аідповідно до 'ІІІННОГО заКОllодввства Украіни. 
І І .4. Розірвання Договору а односторонньому порядку допускається; 

YMOBOIO розірвання Договору в односторонньому ПОРЯДКУЄ НСВlІконання Орендврем п.4.3, 0.9.4.2, 
n.9.4.3. 

11.5. Перехід права власностї на Manllo орендаря на іншу IОР.IДIІЧlty або фіЗIІ'"ty особу, а тaK~ 
)JeoРl'lllізвція 10РIIД.lчноі· особll-орендаря є підстаВОIО для розірвання договору. 

12. відповідалы�ість сторіІІ зп ІІСВІІКОІIRІІІІВ або 
IlснаЛСЖІІС BIIICOllnllHB ДОГОВОРУ 

12.1. За неВlІконання або ненanежне виконання договору СТОРОНІІ несуть відповідальність відповідно до 
31kollY та цього догоаору. 



. 
12.2.CтopOIIO, акв ПОРУШllnВ зобоо'JI3ВННЯ, ЗDільняється оі.а ві.апові.аanыlсті,' якщо 

ПОРУШСІІІUI cтanося ІІС З 11 ВІІНІІ. 80" • .:111ft), І 

13. ПРlllсіlщсві ПОЛОЖСІІІІR І 

IЗ.1.Цеп Договір IlобllРОЄ '1IIІІНОсті після пі.аПllсаНIІЯ сторона~tII та "ого .аеРЖDВllоі рес " ' 
ЦСП Договір yкnaдeHo у трьох nplIMipНlIKax, що МВІОТЬ о.анвкову ЮР1І411'ІІІу CТpaUII І 

'П О" о І:ІIJJ\' ЗIIDXОДIIТLСJl В орендодавця, другltП - D ОРСllдаря, '11'СТІ - D оргаlll, ЯКІІ ПРОDІD .аСРЖDRIlУ ре оо Оз"" 
rt1pащro 

Нсвlд'СI\IІІI11ШI 'IOCТIIIIOI\III договору є: 

> кадаСТРОDIІП nnall земenыfіi ділЯIІКIІ з відображеНIІЯМ оБМСЖСllЬ (обтяжеIlЬ) у і . 
• • 18"~~ BCТDlloвnellllx cepDIТYТI~; • 

> акт про DCТDIIОВnСIIНЯ 110 MicueBocтi та пого.аЖСШIЯ зОвllіш .... ої мсжі ']смеЛhllоі ~'ІЛ 
.. ~II~" > акт ПРII"ому-пере.авчі зсмenы�оїї .аіnЯIІКl'; 

15. РСJCвіЗllТIІ сторі .. 

Орендодавець' 
Броворсько I\liCLICD рада 

Ореllдар 
тов ссДаРШlЦьке РБУ •• 

а особі tJUКОІІУЮЧOZО 06OВNR31t11 АІ;СЬКOZО 
голOtJU - секретаря БРOtJарськоr AI;CbKOr рад" 
CnllO:llt«o /ZОРЛ BnCIIR60'II'l!l 

МісuезнаХОllЖення lоридltчноі особи 

_---=~_....;:;.. __ / LB.CaIlO"tHo / 

М.П. 

.' 

в особі директоро 

Кnд,,«nлеllна ЛІІІ«ОДІІ М"«ОЛtll;Оtlu". 

МіСUСЗНDXо.ажеtlНЯ 10РIl.аIlЧIІОЇ ос0611 

IОР'IДIIЧIID адреса: 
07400, М. Броварн, 
вуn. Бу.аьонного, J 4, 

і.аеlfТllфікаuіПНlln І\0.а 00858480 

Договір зареєстровано у КиіDськіА регіонanьніА філіТ ДержаDНОГО піДПРllЄМСТDа "Цеtl1Pуасpl'
зеМ~~JtQ,ГD кaдB~y П~ІІ де:~OZ?'му комітеті Y!(JK 8)'1111 по земenьним ресурсам" про що у ДержавнО!' .'" 
земCJ1Ь Dчинено звпltс ВІД " ";'" /-/ ,.., 201:) J? ... r..... . (/ " ,., І!:. 
.:,' ? Ц ~ р. З8 ",!! '" YL "1L 
;.,' • о , 

•• 4. /~ 
, ОО 

мп 

• о • 

, . :-: ". 
І о. , 

ОО 

~ ~~ -,-' -~ с ,,'.7L . -- с:.-- с- ---- ~ в CIUI"'"" 
"",~.:>::::;"'/~L~·-c;;;..-_---____ -/.C;~~ ~ аСlора ОnеКСВlll1Р а 



АКТ 
ПРИЙОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"" cepl1lf Jl2008 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: БроваРСLI(а ~liCЬKa рада, D особі 

ВIIКОIIУIОЧОГО оБОВ»ПЗI(11 ~liCLI(oro ГОЛОВІІ - сеl(ретарп Броварсы�оіi 

~Iicы�оіi раДl1 СаПО)J(КО Ігори ВаСIІЛЬОВllча, що діє на підставі Закону 

Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", довіреності від 

25.01.2008 року ~!!2-15/149 з однієї сторони, та TOBapllCТBO з 

обмех(еНОIО відповідальніСТIО «ДаРНllцьке ре~Iоllтно-будівелыle 

управління», в особі ДІІректора Кадькалеllка МІІКОЛІІ 

МllколаЙОВllча з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міСЬІса рада передала, а TOBapllCTBO з об~lежеllОIО 

вїдповідальніСТIО «ДаРНllцьке pemohtho-будівелы�еe управління», . 
прийняло земельну ді1ІЯ~КУ площею 2,ОО73га для обслуговування 

майнового комплексу - землі промисловості по вул. БУДЬОННОГО,14 в 

м. Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 25.07.2008 року 

за Н!807-40-05 на умовах оренди на 5 (п»пть) років, терміном до 

25.07.2013 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварсь«а АІ;сь«а рада 
ЮРидична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 

.. В~!(онуючиЙ обов»язки міського .• t'\,. ~~. , .• 
; ro~о~и,~ І-=:-. секретар Броварсько! 
~~~!(Oї.p' 
~\~' \ . .;. 
\~·ЇJ·~. .~,:: • 
\ i'~;:~\ і ·''~~..,J.l.B.Ca,,03Ic<<O / 
\',/ . 
'МП-.=. / :~ .. л' 

:/ .... '.1 
J; .~ •• ~., 

'; -~\ ~.: •. ' 
"d~oc.'~'. ,-.І 

--' . 

ПРJi1ЙНЯло: 

тов (<ДаРНІІць«е РВУ>, 
Юридична адреса: 

вул. Будьонного,14, 

м.Бровари/ 
Д~P.~~~~"'. / 

І' • .; :,;' ~:-. #~, ~ '<'. f, :.:J- / ; 
І. '.. '. .' 

~{I~~~;' ~ ~~.;.~ . /м.м.Кадь«алеll«О / .... а4 • • , 
~ \ . 

І ;. . \II~: .' ~ j 
,\~.\.. •• \.'1 .'. 
\ . '!, 'I,~,I' '~~~;.4~Г· .;. J 
.,.\: ~М{I (:іа !!~Bнom печаТКII) 
, .. ' . - "".-- .' ./ 
'~,;" I'l~:' -.... е,' .; .~ 



АКТ 
про вСТІІНОВЛСllНЯ на Місцевості та поn • 

А1Кення 30ВНІшньоl межі зеl\lenь .. оl дinП'IКИ 
c1r\ . ~ 

TQtz, ~ JN~kU&\-\ф,>& Р Б ';1 . .. 
"'JU-" U.J:..<. ~~ut 200.1 р. 

м.БроьаРIІ 

МИ нихсчепїДПисаиї пред-.. - ТОВ Т • . 
• . '. ~"-"'ПА » СРМІН» ДІЮЧН на підставі ліЩ~1І1ії ЩІ 

виконання роБІТ в ПРИСУТНОСТІ землевласника (зеМJIСКОРНС'І'Увача); 

т о ~ ь CtJ Cl-\" kc.,~U!.sCr. '<~ \.1 ь 'j ., 
пред~ннкаВИКОНКОМУ __________ ~l1~о~р~д~і~ЄНа~~О~т.~.в~.~ ________________ ___ 

та суМЇХ[IIИХ земnевnасників (зеМnСКОРИС1Увачїв): 
--------------------------

що пред'явили свої повноваження, провепи встановлення на місцевості та пого.n;.~сtlllи 
зовнішньої межі земельної дimппcи ., 

1 О (S " 'Б> Q~КЧ .. L'ЬР \,>, Р Б Lj 

Ніяких претензій ПрИ встановленні зовнішньої мехсі не заявлено. Межі rIОI·Одж~lі і II~ 
викликають спірних питань. Межові знаки, JJХИМИ закрімена земельна ділянка D KiJILKUC'I'i 

~ <; ПП. показані предста&ВJПCОМ ТОВ»Тєрмін» на місцевості та передані .. 3 
зберігання землевласнику (землекористувачу). Розміри та місцезнахОД1КеНIІЯ '3емелыІїї 
дїJ1JlНIСИ показані на абрисі на звороті двиого 

ПлощадUmнки,наданоі~:~~~~~~~о~~~~~~~~~~~~~~~~ __ ~~~~ 
згідно земельно-кадастрової документації с ra . 

.... 
Цеі1 акт є підставою ДJUI прИЙИJ1'mI рішення 

оформленням документів, що посвідчують ПРІІІВ~ IІJtЩОlC'Q 
:ОП1!1СТVВІ1111Н110 З JlаступtlllМ 

Акт скn~ений в 2-х примірниках. ' .1ОІІ1I\)J\""~..-!.\\ІІIІ"""'jIL" 

Представник землевласника 

(землекористувача) 

Представник ТОВ » 

Представник виконкому 

Представник суміжних • 
землевласників (землекористуваЧІВ) -/-&o:--m 

~. t\~\CI -с:і\ 'I.. •• :oA...~ 

~~~~~~~~~ __ ...J nf"" ~~~ц.\~\.,,(\..~1·1 

TCi~ 
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АБРИС ЗЕМЕЛЬноl ДIJUIIIКИ 
--------------------~~------------------
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,9 1.00 
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6. ~\Д ~ Ао И [llп' .. х ~ VJ.. ~ с" CV\."" 
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9. 2»іА Ц .. О 1\ To~ ~П ~~i,.~Q~\.,~ 
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КАДАСТРОВИй ПЛАН 
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оПИС МЕЖ 

,А.&ІІ & ·пlП Ско5л.в о. І. 
,& .аа В ·С.IІТ.ЦIоК. С.ID. 

.н;~:rAI~ звмвльних рвсурс І В 
~~~~:....-__ I.В.ГаЕВСЬКИfl 

,8.&11 Г ·сп -DСНDВА-СОЛСИID". • 
,Г .аа .11 ·ТО •• Р"СТ.О 3 О&М&ІІІ&НОID .1 АПО81 АВЛIoН І ста IА8ТО ·Лласl - .... ~OBH І 
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,І.аа З ·Пр .... тН. n І АРИЕМСТ80 -ХІ мплвст" , І НNНВРНИfl КОРИАОР мврв. комун І кац І fI 
І 3 .аа И ·ПilМ.8ТНI n І АПРИЕМСТВО ІХ І мпл.ст І. зг І АНО Укра t НСЬКОГО К.ІІвсифl квторв п2 
І" .аа А ·ТОВ &n '"kомфорт". ' 

w 

і 

= .. 
" • 

~ ВDАОПРD~IА,квнвлI3ВЦIЯ 

1 __ -1 Л8П 0.4 кв 

АврtfИЦIoК& р&у •• 

~~-І-~!!!~~~~fЯа~:u ... ~ .. gРI'lІари, 8У.ll. &УАIоОННОГО, 14, - МвcwтaII 1:Е!ООО 
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KlliBCЬКD 06nacn.. allcтo GРОDПРІІ ':i'1i:'~~I'\:'" :.: 
Доl Т1lсп,.1 ДІВ'НТОга POley, 1-~'Pl!lln аllсяця, дaaalIRТL CLoalOro Чllcnа . : ." І:: .' 

, , ~I •• ,.. ,_ • е. '"' : • і.' ',. .. ,. 

OPEHДOДADEЦ~: Gpo~apCLICR. allc~1CR pnДI КllТвськоі 06~aCТI. ~рItДIIЧIІІ аарсса: Кllівська o~ac:rh .... 
БРОllРII, lул.Га~РIllв.1S, IдСlmlФllCDЦIПllllП код 26376375 в ос061 ВllкоtlУЮЧОro 060l'І3КІІ .. lcltKoro ronОВl1 _ 
сскретарк мlськоl PDIIII Сапои.'КО Ігора 8аСIIЛЬОВII'II, зарecc:rpоваllllП за аарссою: Кllівсltка 06nBc:rL, .. Ic:ro 
БРОllРII, ІУЛІІQR МП~.~,ськоro, БУДllІІОК Н! 59, ЩО діє ІІІ nlдc:raBI 3aKOIIY YKpailll1 "Про .. ісцсвс 
cIMOBpRдy8alllll І УКРlШI РОЗПОРІДЖСІІІІІ Броварськоі .. іськоі радll від 24.07.2008 року Н!128 3 oalloro боку, 
та ----,---
ОРЕНДАР: TOBapllCТВo з 06аll'.кIШОIО nщпоnlДnЛLlllСТIО "ДеКІ _ IIIBcn», IOPIIДII'IIII аарсса: 07400, 
КllilCЬКn обnвсть, М. БРОlаРIt, вул. ЧСРlllхівсltкого, БУдllІІОК Н! 19 _ А, KBapnlpa Н!! 56, ідСlmlФlкаціПllllП код о ••• : 

34702401 (C8IдOЦТIO про дсржаВllУ pccc:rpBllilo 10PIIДII'llloi особll, зарСI:c:rpова.IС ВIIКО.lаВ'III" KOMIтc:ro .. 
БРОllрсltКОЇ .. Ісltкоі paдll КllіВСltкої обnаc:rі від 20.11.2006 року Н! 13551020000002009) в особі ДllpCln'Opa 
lianlYТ РоаlПllа CcprlnOnll'II, 3BpCCc:rpOBB.IIIA зв аарссою: КI'lївська 06nac:rL, .. ic:ro БроваРІІ, ВУЛІЩR 
ЧСРlllхіlСЬКОro, БУДlltfок Н!! 19 - в, КВnРТllра Н! 56, іКIlП діІ: •• а nlдc:raBi Статуту зарс:сc:rp08аltоro 20.11.2006 о 
року DIІКОlflВЧII.. Ko .. iтc:ro.. БроваРСLКОЇ міс •• кої Plдll КIІЇвсІоКО'( області, протоколу заraпL.IШС зборів \ . 
ЗВСllОВlшкlD ТОВ есДска - 1.IBCC'n) Н!! І віл 28.11.2006 року та протокоnу заraпlt.IllХ зборів ЗlraпltШIХ зборlв 
ЗаСllОІlІІlкіD ТОВ есДскв - 1.IBCC'n) Н! 2 від 26.03.2009 року дапі -"ОРЕНДАР", попсрcnltltО ОЗ.lвПО"ЛСllі з 
ІIIМОI11 .. " ЦlllілltllОГО Зlко.'одввc:rва щоло .lcдiAc.loc:ri ПРlВО'Шtlі8, псре6УВІIО'1ІІ ПР" здоровому РО:lУlllі, RСllіП 
паМ'lті та діlОЧl1 добровіль •• о бсз буДIo - JlКОro npll"YWC.IIIR, АК фі3l1Ч.IОro так і .. орап".IОro, обі3.lа.lі 3 
загвnы�ІІшш BIIMoгalllll, додсржа.ШR АКІІХ І: нсобхіДНII" дnя 'ш.,ності ПРВВО'ІІШУ, :lгіД.IО :І вілІоШІ" 
IОЛСІIIІІЛСIІНІ .. котрс lіДПОlідає внутріШllіА волі У'IВС.lІІків цього право'ншу, .. aIO'11I •• а 111сті рсап .... с 
1f1C'ПUIIІR npaBOIIIX наспідків з друroї старо ..... yкnaпll цсП Доroвір про .Iac:ryn.lc: -----.---!---- 1. ПРCnАlетдоговору --____________ _ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до ріШСНIІА сесії Броварсltкої міСltКОЇ рад.1 Кllівсltкоі o6nac:ri від 10 
ЛllСТОПnДП 1008 року .N!! 918 - 49 - 05 та від 19 сІЧІІЯ 1009 року .N!! 1013 - 55 - 05 .IDllDЄ, а ОРЕНДАР 
npllRlllac в c:rpOKOBC nлаТIІС Kop"c:ryBa ..... ЗСМCnЬ.IУ діЛRНКУ пnощсю О, 0499 rn, :J .ІІІХ 0,0111 rn :JСl\шl 
06аlежсllОга UIIКОРIICТnIШЯ - іIIЖС.IСРIIllП KOPIIДOP АІСРСЖ КОАIУlllкnцІП ДnA будіОШЩТВІ та 
обcnуroауваllНR квфС схід •• ої КУХ.lі - зсмлі комсрціП •• оro ВIІКОР.Ic:ra.I.IЯ по ВУЛlщі КlІївськіА в раПО.lі 
розмlЩСННІ авто гаражного коопсраТIІВУ сс30РЯIШП)) IIlic:ra БроваРІІ, КJIЇBCltKOЇ облаc:rі. -------
згідно довіДКIІ IlІдиtlОЇ відділом зсмелЬ"'IХ ресурсів у Mic:ri Броварах Кllївсltкоі області від 18 ЛlOТOго 2009 .. 
року ЗІ Н! 04 - З/IЗ- З/442 про ТС, що згідно CТ8Т1Ic:rIl'IHOЇ звітності (форма 6 - ЗСІІІ) зсмcnlt.lв.діЛRIІІСI! '. 
nлощсю 0,0499 га по ІУЛlщі КlІївськіП в раПоні АГК ес30РА.fIIА)) ~ місті Бровпра.~ Кllівськоі 06nac:r1 - :lСIІIЛl ~'. 
KOMCpцїRHOro ВІІКОРІІСТВННJI. • 
КnдаСТРОDllП IIОI\IСР ЗСl\lелЬ.lоі ДЦЯІІКІІ: 3110600000:00:001 :0003 ------------
ОПlIС меж: від А до Б - ЗСllші РСЗСРВНІІХ TcpllТopin м. Бровар..; ----------------

від Б ДО В - Зlllші заranltНОГО Kop"c:ryBaHH. (ВУЛІІUJI КIІЇВСltка); -.---.-------
від в ДО г - ЗСllші РСЗСРВШІХ ТСРllторіП ІІІ. БРОВВРІІ; 
від Г ДО А - Зlllші автогаражtlого коопсраТlIВУ сс30РА.IllП». 

__________ 2. Об'єкт ОРСІІДІІ -----------------

~ .. 
,ОО 

~ ; 

2.1.В ОрСНДУ персдвєтьск зсмcnьнп ділянка загальною nnОЩСIО 0,0499 (ІІУЛL ulnllX ЧОnlРllСТП ДСD'ЯІІОСТО і:: 
дсв'Я11одееRТ1mIСПЧIІІIХ) rn. ---- ••• ..,. . '. 
2.2'на земсшьніП ділRнці відсутні об'ЄКТII HepYXOlIlOro маПна в також IH~I об ЄКnI IІІфРl~УКТУРII. • • 
2.З.НОРlllаnlвна грошова оцінкв зсмcnы�оіi ділlllКl1 ЗгіД.I~ ВIІТЯ!)' З техНI'lноі ДOКYMcнтaQl1 BIIДD.IOro ВІДДІЛОІІІ -
ЗСМСШЬІІІІХ ссурсів У місті Броварах КlІївськоі 06nac:rl вІд 18 ЛlOТOro 2009 року за Н! 04-3/13-3/440 ІІа • 
псріод 6yдfuIIIIцтan CТnIIOBII11o: 35561(ТРIIДЦИТЬ п'нть Т1IСЯЧ п'nтсот шlстдсснт ОДІІУ) грllВІІІО оо '.' 
ICOnlnOK . ' - іі .дд.' 
Н ова оцінка земcnьної дlЛJlНКIІ ЗГІДІІО Вlm!)"З ТCXIII'IHOI ДOКYMeНТIUU BllДDllOro ВІ шом. 
OPlIlDТllBHa гр~ш І і Броварах КІІЇВСЬКОЇ області від 18 ЛІОТОГО 2009 року за Н! 04-3/13-3/4411 

ЗСМСШЬІІІІХ реСУРСІВ У ІІІ ст ) і ОО пIПОК:І .llml :lвтвсрреННIІ 
СТ8110ВIIТЬ' 177804 (сто clAIДcenт сІ" Т1IСП'1 оlсіАIСОТ ЧОТllрll rp11B11 ІСО - •• .. 
А • - • - PIIAIIRТГI D сксплувтаціlО звкіН'IСНОГD будlвшщтва об'єкту, згідНО IIДOIIIOc:тen .: 
кту дсржаВНОI КОМІСІІ про n • 

• • НІ' 180 BIIДDlliA 26 бсрез.IR 2009 року БроварсltКОIО ІІІІС"КО.О paдOIO. • --:., 
BllкnaдCHIIX в ДO~IДЦI -, ВОРСІІДУ ІІС має таlЩХ tlедоліків, що 1ІІ0жуп. ncpCWKOДlITII 11 -
2.4. Земcnьна ДIЛRIIКв. кка ПСРсдвЄ1'ЬCJl ,:......:.~' __ -:--______________ --:--:-

Iф.еtmIВНОМУ IIIKO~IICТВHIIIO. -- о "ко 04":' 1 іІі 0'- 3/51 BllдallOro БРОDаРСЬКШ,1 міСЬКIІМ відділОІІІ .. 
ЗГІДНО BIICIIOBКY ВІД 18 ЛІОТОГО 2009 Р ку -IICТВIIHR ЗСIІІCnЬ.IОЇ діЛRНКIІ по ВУЛlщі KIIЇBCIoKin в panolli АГК 
зсмenЬНllХ рссурсів «Про обмежеНllR ІІВ ВІІКОР іланка ПОВШlна BIIKOPIICТOBYBBТlICJ. 3 дотрlllllВIШRIІІ оБОВ'Rзків '.~ 
(с30РlllиR» ТОВ «ДCK~ - !IІВСст) - 3cMcnыI~ ДобlllежС.11t ПРІВ ІШ ЗСІІІЛЮ BCТВ.'OВnC'IIIX У СТ.СТ. 96,103,111, . 
ЗІМЛСКОРIIСТУlа~в. ЗМІСТУ добросусlдc:rз вв У аї.1ІІ «Про охорону зеlllCnЬ», законодавства про ОХОРО.ІУ • 
3CMMbHOro кодексу УкрвіНІІ., ст 35. акону кp~_~.:... ________________ _ 
наВКОЛIІШНЬОГО npllpOДlIOГO серед08l1ЩВ. - __ _ 

• 11 зміна qlnIooBOro ПРIIЗllа'IС.ШI. • • 
ежеIlНJI:\:,.-•. , - • собllllсcyn.lОРІІДІІЧНУ lідповlдалЬНIСТЬ :lnдllO 3IIKOIlY. 

-Ч~~~iN.і : .. ~: .. ""'" .,ІНИ' О _ "":"".: .... : .. : .. :. 
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2.S. ЗгіДlIО ВІІСІІОВКУ про обмежСIIН. та обтRЖСIIII. KopIIC'l)'BaIIH. зсмcJlы�оІоo .аіЛ.IIКОIО Bllдalloro 16 ЛIQт 
2009 РОКУ за N! 110 Ynpaвnillll.I'I містобv.ауваllll. та Bpxiтeктypll, пого.ажуЄ офОР"'ЛСНIIIІ KOPIICТ\'ha orn "" б • б • 1111_ 
ВIІЩСВКD3DI10Ю зсмcJlы�оІоo .аіЛ.НКОIО МОЩС. О, 0499 га - ДП. y.aIBIIIIWBa та О cnyrOBYBa1lt11l кафІ: с,'I" . ~~ 
КYXIII: •• • --- -----------.-
- зсмcJlы�аa .аіЛ.llка МОЩСІО 0,0122 га • в мс-,ках іllЖСllСРllОГО КОр"Дору комунікаціП "'СDСЖ; ------------::.~ 
- зсl'lепы�аa .аіл.нко в межах ЧСрВОlllІХ ліllіR вул. КІІТВСЬКОТ; -----:~------------------
- cтвoplml та забезПСЧlml УМОВІІ вілы�ого .аОC'l)'ПУ .ао прокnадаНII. HOB~'X PCY.OI':""YKQII та I:I\СnЛуатаllіі 
іСIІУIО'IIIХ іНЖСIІСРllllХ МСРеж та СПОРУд ЩО Зllахо~IІТЬС. в межах ЗО:-llаllСllОI ~pllТOplI. ----------------__ _ 
2.6. ПРllзмlllі (рсорrallізаціТ) ОРЕНДАРЯ ДОГОВІР OPCIIJ1I1I1C зБСРlгає 1IIІІIIIIсть.---------________ _ 

3. Строк.аli .аоговорУ , • . --_____ 
3.1. Доroвlр yкnaдCHO на S (п'ять) років, терміном .ао 27 БСРОllЯ 2014 року. ПІ~. заК11І11С1ІІ11І стро .. ) 
.aOroBOpy ОРСllдар має ПСРСВ~НС првво ПОIІОВnСIIIIIІ Пого нв IIOBI~" строк. У цьо"'у РnЗl ОРСllдар ПОВІІІІІ:ІІ ІІІ: 
піЗlllwс lІіж за 2 I\Іlсяцl .ао звк111ЧСН111І строку .аіі .аоговоРУ ПОВI.аОМIIТII ПІІСЬ"'ОВО 0pcH.aoдanqlI прп Ilа .. ір 
ПРОДОВЖlml Roro дilO. ПРІІ BllKopllCТnllll1 зuIслы�отT .аIЛЯI'КI' ІІС зп цlnЬОВllАI ПРI13ICn'IIШIlПl\1 ОРl!lІяар 
ВтрОЧОЄ псрсвоаСIІІ~ ПРОВО 1.8 ПОIIОВnСIІІIЯ ДОГОВОРУ 0PCIIJ1II. --------------:-------------------
ПапОЖСIIН. ULoro ДоroвоРУ про ПСРСВ8ЖIІС ПРВВ~ ОРЕНДАРЯ ІІС заСТОСОВУЄТЬСIІ. У рnЗl: -------------------
- ВllКОРllстанні зсмcnьноТ діЛ.IIКII НС зв цілЬОВII~І ПР"ЗllаIIСIIН.М; :---------------------------
- ПОРУWСІІІІІІ терміllів сплатІ І opCИJllloT nлаТIІ; - -------------------------------------
- ДОПУЩСІІІІІІ поrlРWСllНIІ cтallY зсмcnыІїї діЛ.IІКIІ. ---------------------------------------------------

4. ОРСІІ.І1110 nлптп ---------_ 
4.1 ЗrlДlIО довіДКl1 про В113118ЧСНII. OpcIIJ1HoT nлатll 3В зсмcnьну діЛIІI'КУ, ВII.аВIIОЇ Броварською 

MICLKOIO paдOIO від 26.03.2009 'РОКУ за Н! 180: - .--------------------------
РІ'ІІІП ОРСІІ.І1110 nлотn CТnIlOBIIТЬ 1 О % вш II0pI\IOnlBlloT ГРDшовоі оціllКl1 і склпдас: ---

_ 355б (ТPII ТlIСП'11 П'ПТСОТ п'ятдссят шІсть) ГPIIBCIIIo 1 О IсопlПок - ІІа псріо.а бу.аIВIІІЩТВП; -._._-
Рі,шо OPCII.l1IIO плпта CТnIIOBIIТЬ 10 % вш IIОРАIОТllВllоі грошовоТ оцlШСl1 І СI(JIодас: -'--

_ !,!lIg (сіl\lllnДЦЯТЬ ПIСЯЧ сlАIСОТ вlсDI.І1ССЯТ) ГPIIBCIIL 40 KonlnOIC - з .аОТII ЗОТВСРДЖСIIllП Atny 
JlCP1b'nBI.oi КDAlicli про ПРIIПIIIlТ11l в CKcnnynтaullO З81сіllЧСllОГО будlВllllцntП 06'CICТY. -----

4.2. ОБЧIICnСНН. розміру орсндноі nЛВТIІ зв зсмcnы�іi .аіл.НКII державної або комунальної Вn8cllocтi 
3JlinCHIOr:rLC. з урахуваННІІМ Тх цІльового ПРllзна'IСННIІ та косф і цієнті в ill.aeKcauii·, 8113118'lellll:< 
закОIlОдDВСТВОМ, З8 затвеРJ11lССНlfМl1 Квбінетом Міністрів УкраїНIІ форма~lІІ, ЩО заПОВНIОIOТLСIІ під 'ІВС 
yкnaдallНR або зміНIІ умов дorOBOpy OpellJ111 ЧІІ продовхсеllН. Аого діі. ----о ------------------

4.3. OPCIIJ1III1 плота ,ВII~СIIТЬСЯ ПОЧlll1810ЧІІ З ДІІЯ ПРIIПIIЯТТП рlШСllllЯ BЇJ1 20 Лllстопnда 2008 POh1' 
ЩОАlіСЯЧllО ріВlllll\ll1 ЧОСТК8~111 ПРОТПГОl\1 30 КIIJICIIДOPIIIIX .aIIIB, ІІПСТУПІІІІХ зо ОCТnlшіАI КUЛСllдаРlІІl\І 
.aIICl\1 звїnIОГО (податкового) I\llсяцn ШЛЯХОl\1 ПСРСРІІХУВОJІНЯ 110 РПХУНОК УДК У 1(llівсы�іпn областІ )1. 
КІІІ:ВО МФО 821018 КD.a23571923 р/р 33210812700005 - GровпрсlоКС ВДК. Ко.а клаСllфlкпціі 13050200-
0PCIIJlD JСl\шl. 

4.4. Передача продукціТта Ilaдal.H. nocnyr в рахунок opell.l1HoT nлаПI оформлJfЄТЬСIІ ві.апові.аНIIМIІ акта\lІІ. 
4.5. Р031\lір opell.l1110i nЛОПI псрсглпдаEТLСЯ урпзІ: -------' -------------
4.S.I. зміНl1 умов господаРlоваllНR, перс:.абачеіlllХ .аоговором; ----------------

4.s.2. зміllll розмірів земcnьноro подa:rкy ... піДВlfЩСIIН. цін, таРllфів, змін .. коефіцієнтів індексації, 
ВІІЗН8ЧСНІІХ закОНОдDВСТВОI'I, затВСРДЖСННIІ НОВІІХ ставок та зміНIІ нормаТIІВНОЇ грошовоі' оціНКIІ земель ... 
БроваРII. У випадку віДМОВl1 GРЕНДАРЯ зміНlmf орсндну плату, договір ореНД.1 земcnьної .аіЛRНЮI може 
БУТ11 розірваlll!А Броварською міською paдOIO в ОДНОСТОРОНІІЬОМУ пор.дку. _____ _ 

4.S.3. в ІНШІІХ випадках, перс:.абачених законом; __________________ _ 

4.S.4. У разі HCIHCCCIIНR орендноТ nлаПI У стрОКІІ, 1113Н811111і ЦИМ ДorOBopOM, пеll. норахОВУЕТЬСI на 
~MY податкового боргу (IКnIОЧОIОЧII СУІ'ІУ штрафНIІХ caHKQin за Тх IIDIIвності) із розрахунку 120 відсотків 
РІЧНІІХ обл' м Н' ІХОВОІ стаВКl1 аЦIОllальноro банку УкраТІІІІ, діючоТ на день BllHllKHellllR тaKoro податкового 
бор~ або Ilа.аень noro (Roro чаСТІIНII) погашснн., звnехсно від Toro, Іка з ІCnIIЧIIН таких стаВОК Є більшою, 
3ІIСОЖIIIIА КВnCндapHlln день прострочеllН. у noro СnЛ .... ·1 

S S.s О .. , • ------------
• • pell.l1l1a плата c!'pBВnRr:rLCН таКОЖ і У ВIIПВДIСах, .КЩО ОРЕНДАР з ПОВ8ЖНIIХ Прll'lllll ТIIМ'lасово 

не BIIKOPIICТOBYE земcnыІy ДІЛІІІІКУ за QII~I Договором. _ • 
• 5 •• УІ\ІОВІІ ВШСОРІІСТОІШП ЗСI\IСЛIoIIОТ дInПIIКII. • __ .-

S 1. 3смcnы�аa ДIЛ.IIКО псредаєn.сн в о б • • оо • S 2 ЦІп pell.l1Y ДnI УДІВІІІІЦТВО та обcnуroВУВІНН. кафе СХІДНОІ КУ:СНІ. 
53' ОРЕЬОНВДАе ПРрll3Н8ченн. зеr.tепьної діn.НКII- ЗС~lЛі ICOMepqinHoro ІIIКОР.lстаНII. ------
• • Ilе має права без офОРМЛСIШR у '. 

цільовс ПРІІЗІІВЧСІІІІ. зсмcnьноТ дІпІНКIІ. ___ BcтaHOВnCllOMY заКОНОДІВСТВОМ ПОРІІДКУ ЗМlнюватl1 

б У -----------
6 1 П • м І\!ОВІІІ CТPOICII псрсдо'IIзсl\lenы�оіi дinПlllClI в 01'СII.І1У -

• •• срсдаЧІ ЗСМCnЬНОI ДІЛ.ІІКІІ І оренду здіRСIIЮt:тЬС • 1:_ ._ • _ 
ПІДставою дп. Bllroтoвnelll •• проеany від м ~ З РОЗРОWІ&!НІІRМ проекту 11 ВІдведеНІІІІ. 
НaдlllНIІ дозволу ІІа виroтoвnснн. прое~~СIIН. земcnыІІ� ДІЛОІІКІІ є piwellll. БроварськоТ міськоТ POДII про 
~. • •• ", DIДBc:.aellll. зсr.tепыlтT діл.ШСI __ 
".2. IIIWI YI'IOBII псрс:.аачі земcnьиот діЛ.НЮI І. ---- -

nplfAr.tat ВОРСІІДУ зсмcnыІy ДЇЛІІІ'КУ вільн lід б в opellДY: ОРЕНДОДАВЕЦЬ персдає, а ОРЕНДАР 
МОМСІІТ YКnВдDIII'. Договору OP.EHДOДA~EЦb Y:-~~~~laAIIOBIIX ПРІВ і претеllзіП третіх осіб, про ІІКІІХ в 

6.3. Псредаlll зсмcnы�оіi ДІЛRІІКІІ 0PCIIдD 10 in ДАР II~ моrЛIІ ЗНІТ.І. ---------
за актом ПРllfiМIIIII. _ псредачі. р _ 3д СНIОЄТЬс. ПICn. держввно'j реєстраціТ цього договору 

б.4. 110 ОСI.овl cт.2S 3aKOIIY Ук 8illll "О ----------- ---
П'ППIДСIІІIІІR СТРОІС піспя ДСРЖОВllоі ~eccтp &0 °PClrдy ЗСl\lлl" від Об.l0.1998р .Nhlбl-ХIVОРСIIДnР У 
Iсоl\IylIолы�отT ВnOCllocтl зобов'ПЗОIIІІR 11 оц договору ОРСllдl1 зеl\.enlollоі дlnП11К11 ДСРЖОВllоі aa~ 
ПОДIІТlсовоі служ611. ад8ТІІ KonilO договору BlдnOBIдIIOl\IY opГnIlY дсрЖПВllОI 

------ ---......... 



" 
". ' 7. Уlllо'ВII 'П~В~РІІС~ІІІП зеIlIМ~IIОТ ~~nlllCll . . . •..•.. ' '. ". ';)_.'.:: . 

7.1. ПіCIUI Пр"ПIІІ'СН'11 діі Доraвору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ 3C"MLIIY дlnlїIКУ У стаІІІ но 
riршо",у порlВlllllО 3111"1, У I~O.IY 1I11 одержав ті в сфСIЩУ. • • . І ~.':....::... 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ У раl ПОПР.ШСІІІІІ KOPIICHIIX ВnICТIIBOC:n:n ореllдОВlllоі зеlllмыlіi дlnlllКIІ. ПОВ'і~IІII1tХ 1з 
з.,111010 іТ C'ПUІУ, "ІС пра~о ,~~ 1~~""K~ДYlalllll з61ІТкІв у роз .. lрl, 111311аЧС110 .. У СТОРОllа"lІІ. Якщо cтopOliaмllllC 
ДОClПIr"' 3~ДII про pD3r.llp вfДШКОДУВІIШІ з6lпків, спІр P031'I3)'CТ~:1 У СУДОІО"У ПОРІДКУ. . __ _ 
7.2. 3ДlПСІІСІІІ °DCltдapc .. 6&::1 зraДl1 0PCIIIIOдaIWl BltтpAТII ІІа поnlпшеlllll ОРСІІД081110і зсr.IМlоllоі дlnlllКIІ; Ікl 
IIС"ОЖnIlIО вlдокрсr.llml 6ез заподіlllllll ШКОД" ціП ДЇnI'щі. ІІС nlДnlralOТlo віДUIКОДУІIШЩО. • •• 
7.З. ПonlПШСlІІlІ стаllУ 3C"Mlolloi ainlllKII. ПР08едСІІІ ОРЕНДАРЕМ 31 nIlCh .. OBOIO 3ГОДОІ0 3 
OPEHДOДABЦE~ земnl, "~ nfДnlralOТh IIДWКОДУВІІЩIIO. У"ОВІІ. 06СІГІІ І СТРОКІІ віДШКОДУІІlІlІІ OPCIIIIIPIO 
IIПРат 31 ПРОlедСl1І ІІІІМ ПОnSПWСIШІ стаll'! 3C"Mlolloi діЛІІІІ"" 1"311IЧlкm.c:1І OKPCMOIO yraaolO сторі". _ 
7.4. oРСIlДОР МІС ПрllО ІІа lіДIUКОДУВIІЩIІ ЮlІткfо, 3DподllЩIХ Уllаслідок IICBIIKOIIIIIIII ОРСIIдОДIВЦС" 
30601'.311'10, псред61'IСIІІIХ QIIM aoгonopo... _ 
361mm,,1II DDІЖІІОТLСП: -- ___ _ 

7.5. ФIКТІ"",1 втраТІ', ІКІІХ ОРЕІІДАР 3DIIIB У зв'І3КУ 3 ІІСВІІКОІІІІІІІІІМ а60 IІСIІВnСЖIІIІ"І BIIKOllalllllM УМОВ 
ДОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ а також ВIIТРАТІI, Ікі ОРЕНДАР здіfiСlІІlВ а60 ПОВІІІІСІІ здіnСlІІlТ1І Дnl 
lіДIІОВnСШIІ СВОГО ПОРУШСІІО~ прова; ____ ,..;.:..-______________ _ 

7.б. ДОХОДІІ, Ікl'ОРЕНДАР .. Іг бll pCВnhllO Dтpll .. ml о pDf IІIInСЖIІОГО 811KOIIOIIIII ОРЕНДОДАВЦЕМ УМОВ 
ДОГОВОРУ· ------------_______________ _ __ 

7.7. Розмір фаКТІI'IІІI1Х BltтpaT 0PCIIДDPI ВІІ3111ЧІСТloСІ ІІа пІдстапі ДOКY"Cltтan""o підтаСРДЖСlІlІХ дalllIX. __ 
------ 8. 06111СЖ&ШIIП (о6тIlЖIШIIІІ) ЩОДО BllкopllCТnllllll 3CIIIMLlloi IІIлРIІІСII 

8.1. На ОРСIIДОIDlIУ ЗС"Cn"llу alnlllKY ІІС BcтallOВnCIlO 06 .. С'.кСIІ". оБТІІЖСIІ" та ІІІШІІХ ПрІI третіХ осі6. __ 
8.2. Псреда'll ВОРСІІДУ ЗСМCn""0Ї ainlllKII ІІС є підстаВОЮ Дnl пр"пlltlСIІIІIІ а60 311І111І1 06111СЖСllІо ІІа ЦІО 
'ІІСТІ"'У діnlllКIІ. -----____ • _ 

9. IlІшІ ПРАВІ та 060в'р31с11 сторІІІ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ raplltтyE, що ЗСМCnIoIlI діЛІlІка є У nого anlСllості, lІіКОІІІУ іllШОІІІУ ІІС віД'IУЖСllо. пІд 
31БОРОІІ0ІО (apeJl1:"OM~" заcтnвоlO ІІС п~рсБУІІІС і віlf має ЗІІКОllllі ПОВlfоважеlflf1 передаВІІТlI 11І0 дїnHIIKY І 
ОРСІІДУ, IIIIдDBITII ІНШІ ПРІВо. ВІІ31111чеlll Ц"ІІІ ДОГОВОРОІІІ. _ •• __ 
9.1.ПраDа орСllДодаDЦР: --------_______ _ 
9.1.1 персвіРІТIІ цїnhOBC BIIKoplICТnllll1 ,er.tCnlolloi дlлIIlКlI; ______ _ 
9.1.2. достроково po,ipIIТlI цсП Договір У ВllпадКlх. псред6а'lеНIІХ Чllllllllr.t 30KOIIOДIIICТBOr.t та ЦІІ". 

Доroвором; • ----------- • __ :-
9.1.З. з .. IIІІIТlI розмір ОРСllДllоі МАТІ' У 8l1Падках. псредбаЧСllІІХ 'ІІІНІІІІМ 3I1KOIIOIIOBCТBOM, В ТОМУ ЧІІСЛІ В 

ОДНОСТОРОIllІ"ОМУ ПОРIДКУ без 3ГОДІІ ОРЕНДАРЯ; ---_ _ __ 
9.1.4. 811.,аrпТllвід ОРЕНДАРЯ C80E'IВCIIOro внесеННІ opelfAlloi8 MDТII: • • •• ----:. 

9.1.S.BIIMвnmt від ОРЕНДАРЯ віДШКОДУВОННІ cyr.1II opCllд~oi МВ:11 , чосу npllnlllТТl pl~elllll СССІІ 
БРОВllРСЬКОЇ міськоі радll про f!lдaHIII В оренду ЗСМСЛloноі дlлllllКIІ до nIДnIlCII'111 ЦЬОГО Договору, 

9.1. 060в'П3КII ОР'ШДОдDDЦП: 
9.2.1. передавllТlt зеМСЛhНУ дїЛІН~ по ІКТУ. -

9.3. ПраDО ОРСІІДПРП: 
9 З І ОТРIIМDТИ по акту земcnloнt ДЇЛІІІКУ У KOP"C'l)'BIIIHI; - • 
9:ЗЇ ПОНОВЛІОІІІТІІ договір піМІ зокіН'IСШIІ строку nого діі в Р5Іі liдcynlOcтi ПРСТСll3іП, щодо з060В 1311110, 

но ПРOТlзі терміну ореНДІІ. --.-
-----------•• --.- 9 .... ООов'ПЗI(11 ОРСtlдарн: 
"9 4 І ОРЕНДОДАВЦІО MOllиIl1BiCТh здіnСtIIОІВТIІ контролlo ЗІ BIIKopllcтntllllM цієі 3CMMIolloi ••• IIВДОВО111 
дїЛIIІІCl" ----------

9.4:1.ВIIКОQlІстовуваТII ЗС"ІСЛLІІУ дlлНIІІСУ 31 ЦIл __ ЬО_D_I_I"_I_П:.,РI_13_1_lа_'I_С_IІІ_IЯ_"_I_; __________ _ 
9 4.3 евоєчаСllО сп.nа'lУDаТIІ ОРСІІДІІУ n.na'l)'; 
9:4.4: не ДОnYСКВТIІ хіміЧIІОГО ЧІІ БУДh-~КОГО іншого ~о6РУДllе11НI зе"IЛR; ._ 
9'4 5 • и ті в нanсжному СІНІТВРНОМУ стаlllі 
9.~.6.П~f:~I::.с~:'еННI терміну діі ДОГОІОРУ ОрСllД1І повсрнутllзсмелыІy ДЇЛІІІКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ ~ 

IIМежному СТІІІі по акту. - СІШ;;; ПОШІ(ОДЖСІІІІН OO'Cln1l ОрСllДl1 'ІІІ noro 'lаСТІIІШI---
-10. '11311К ВIІППДICODОГО 31111Щб ШКОДЖСІІНІІ об'єtn'D ореНДІІ ЧІІ nого 'ІОСТІІШІІІССС ОРЕНДАР. 10.1. Pl1311K 811ПВДКОВОГО 31111щеllllR а О по ІТ ....:. _____________ _ 

1 3 І ДоroDОру І ПР"ПШIІШIIП noro д 
---,- 1. "І 1111 У"ІОВ Bln фОР"lі зо B30CMHOIO 3ГОДОІ0 сторІІІ. _ 

11 1 3 • Договору здlПСIІІОIОТЬСIІ У ПlIСIо"IО 
• • МІна УМ08 • ору спІр роза"13УIОТЬСI у судовому ПОРВд"'У. 

У раї IleдOCJInlCHll1 ЗГОДІІ щодо 3МІІІІІ умов доroв:.:::......:...:.. __ =--_____________ _ 
11 2. Діі договору пршіШIПIОТLСП У рвзl: _ __ 

. l ' КУ ІІа IKlln noгo було yкnaдclloi • 
11.2 • .заКlllчеlllll стро , і ілRНКIІ У маСІІІсть' • 
11.2.2.ПРllдбаlllll ОРЕНДАРЕМ земелlollО МдділlllКlI з MoтtlBil ~успїn,,"ої "еобхіДІІОсті віДПОlідно А2 
11.2.З. np"MycoBoro вlдчужеIlIНI.:З:С:М:М:Iо:":0:..1 ==-"---rr _~ _________ . __ _ 

ст.147 3С"IСЛLIIОГО KOJICI(CY УКПВТllllі кож в Їllшш~.вIlПВд~11Х, перед6очеШІХ 3I1KOIIOM. - . 
11.2.4. ДоговІр ПР"ПIllIIЄТЬСR та nlO"1 пого розlРDВlllІІ1 3В: _________ _ 
11.3. Діі доroDОРУ ПРIІПШIПIDТLСП ш.n ___ _ ________ _ 

10 --;';;';ого ~nKOlloдalCТ8a УКРОїШI. ---.----,----

Q,1U6~IШ.Оltt911о0~IIУ порядку допускаЄfьса; - - 9 4 3 
по адКУС ІІСВІІКОІІВІІІІ. 0pcltдaper.t ~.4.3, n.9.4.2.! п. '.: • 

РдаРI 110 ІІІ;{ IОРIІДIІЧIІ~:.аб~;ФI~I'~'I'IУ ос06у, 11 також r.tOnIIO оре" _. . - .. 'J .. A.-4 .. \Л .. ~I •• :.. 

11I{)11J~~r.gaI)1 є niдCТВBOIO Дnl ~0)й, .' ~~: ~tt~:~~ J . '.l~U .' 
~ ":.:.,- :- --

УМ 
11.4 



_ 12. вlдпооlдnлы�Іс:ть сторІІІ 3О ІІСОІІКОІІОІІІІЯ а60 _____ _ 

12 І IIСlІмеа.'IС DІІКОІІОІІІІЯ AorODOpy, ----__ _ 
• • За IleBllKOllallll1l або IlellMcanle BllKOllallll1l договору CТOPOIIII HCcyrь відповідмьtlість відповіЛІ 

заКОJlУ та ЦLОГО договору. _ •• _________________________ 10 .10 

12.2.СтоРОJlа, яка ПОРУШllJlа зобов'lІзаllllll, звіЛLllІЄПоСІ від відповіАмы�ості,' ІКШО ВОtlо ДОВсде щ:.-.. 
поруwеНJlIІ C'ПUIОСІІ Ilе 3 іТ ВІІІІІ\. • _____________ .:. __ ._~~ 

123 МІІ: ПредCТnВlІІlКl1 0PCIIДDPII та ОРСllдодаВЦІ особllСТІIМIІ піДПllсаМl1 під ЦІІМ ДОГОВОРО"'. В1nС\IІІ 
стверджує",о ОДІІН ОДІІОМУ та повіДО.IJIІЄМО усіх звіlпсреСОВВllllХ в ТОМУ осіб, ШО: ------------_______ ••• : 
• ПредCТnВIШКl1 діЮТL в МCЖDх своїх ПОВІІОВВЖСНЬ; - ----------------______ • ___ _ 
• в Mo",ellT підПIІСВllІІ1І ЦLОГО договору МІІ усвlДОМЛIОЄМО 311а'IСIIIIІ своїх діП і МОіКсмо кеРУIІRТIІIЩ,.." 
• розуміємо ПРІІРОДУ ЦLОГО праВОЧIІJlУ, свої првва та 060в'ІЗКІІ за ЦІІМ договором; -----------___ •• :_ •• 
• Прll узгоджеНllі УМОВ ЦLОГО договору та УКlIIlAСШlі договору BiAcyrllin 6удь - ІКIIП 06МОІІ 'ІІІ і"Ше 
ПРІІХОВУВВНІІІІ фактІв, IІкl б ММІІ ICТOТlle зна'lеШIІ та БУЛIІ свідомо ПРIІХОВВllі НІІМІІ, ІК У'IaСlІІlкаМIt ПРОВО'!"'І),. 
• договір YКJ1l1дaЄТLclI ІІа BllriAlIIlX Дnl У'lаСlllікlв ПРОВО'ІІШУ УМОВОХ і ІІС С рсзультатом ВПЛItDУ ТltіКкоі 
оБCТnВIІІШ; ПРВВО'ІІІН В'IІІIIIЄТLСІ 3 IІВllром СТВОРСШІІ BiAnOBiAllllX праВОВІІХ наслідків, не с ФіКТ.IDЩIМ; 
• цеП праВО'1ІІ11 не npllXOBYE іllШllП праВО'IIІІI.(НС с УДОВ81I11М); --------------------------•••• _. 
• у сторін віДСУТllі заПСРС'IСllllі ШОДО КО)lСІІОЇ з УМОО цього прово'шну; -------------__ 
• МІІ вonодісмо YKpaїllCLKOIO "'ОВОІО, ШО дає нам MO)lCnIlBicтIo ПрО'IIfТnТIІ цсП договір і провIІлыlo 1P01Y\liт" 
Аого CYТllicтIo та правові "вспіДКIІ. - --- ------------------------------------.----------.-_ .• 
• МІІ ІІС ВІІЗlll1llі недіСЗДОТlIІІ"'" 'ІІІ 06МСЖСІІО діЄЗДВТIIІІМIІ; ----------------------------------__ • 

• • YКnllдeHHI ДОГОВОРУ відповідає ІІОШІІМ Інтерссам; -------:--~---------------------------------•• 
• ВОЛСВІІІІМСННІ Є вілы�ІІ.'' і усвlДОМЛСllІІМ і відповідає IlашіП внутрішніП волі; -----------------------_ 
• УМОВІІ ДОГОВОРУ зрозумілі і вlдповідDIОТЬ реапь .. іП домовленості сторін; --------------------.-. 
• договір не ПР"ХОВУЄ іншого праВО'IIIНУ і СПРЯМОВВНІІІ! на реапьне настаННІ наслідків, Ікі обумовлені )' 
ІІLОМУ. - ------------------------------------

----~- І 13. Прш,l,щсві ПОЛОЖС'ІІІЯ -------
І З .1,цсl! Договір нобllраЕ Ч'IННОсті піспl підПlIСОННІ cтopOliaMl1 та Пого державно'j реєстрації. 

ЦеП договір УМІЩено у ЧОТІIРЬОХ npllMipHIIKax, шо Matoть однакову 10PIIAII'IHY СИЛУ, один 1 11\'" 

ЗIIDXОДIIТItCR В ореlідОД18ЦН, APYnln - в орендаря, третіП - D органі, якиП провів держовну реєстроцію, а 
четвеpтllП в Ilотвріуса Бровврськоro міського нотвріапьного округу ПІІСВНОГО В.Г. 3В IlApeCOIO: КIlї'вс",,'1 
облвсть, місто БРОВВРІІ, 8УЛІІЦR Гвrapilla, б. 10 кв. зо. ----------------------------
HCBIд'OIIIII"111 ЧIІCnIIIП"111 AoroBopy с: 
). КDдaC1pOBlln nлвн зеМCnLllоі ділRНКI' 3 відо6раженНІІМ обмежень (обтяжень) У іТ BIIKOPIICТDHHi та 

ВCТDНОВЛСНІІХ eepBi'I)'ТiB; ----- • •• --------------
> акт про встановлеІІНІ нв місцевості та погоджеННІ зовнішньої МC)lсі земельної ділlНКII; -------
). акт ПРIlПому-передачі земельної ділянки. ---------------------------

15. PeKBbllTl1 сторі .. 

ПРІІВІІТІІІ ІПІІСRІІІІП B.~.I 

Орендар 

,IIOro 
іл" 



]і DIІТЯry: • 
дата DIIдDЧ1: 

BIIТJIГ Ilодав: 

НаДl1110 110 ЗВПІІТ: 

номер праDОЧИllУ: 

ВІІТЯГ З Державного pe~~тpy праьочинів 

7139214 
27.03.2009 14:13 
Приватний нотаріус Писаний В.Г., Броварський 
міський 

запит про надання витягу з Державного реєстру 
правочинів від 27.03.2008, ~ б/н, Писаний В.Г. 

ППРПМСТРl13ППІІ'l)' 

3383783 

за oКD3I1IIIIMII параметрам,J.1 запиту в Державному реестрі правоtїJlнів 3l1аПдсно: 

номер прввочину: 

НafiменуванНJI 

npDDОЧ1IНУ: 

ТІІП документа: 

Відомості про 
докумевт: 

Предмет право чину: 

Орендодавець: 

Орендар: 

3ППІІС 1 

ЗЗ8З78З 

~оЖ'овір оренди О, 

рановиий ~оку.иенш правОЧИВУ 
Дата нотаріального посвідчення: 27.03.2009, Номер у 
реєстрі нотаріальних дій: 896, Документ посвідчено: 
КИївська обл., Приватний нотаріус Писаний В.Г., 
Бланки: ВМС 441689, ВМС 441690, ВМС 441691, ВМС 
441692, ВМС 441693, ВМС 441694 

земельна ділянка, кадастровий номер: 
321060000Q:OO:001:0003, площа: О, 0499 га, з них 
0,0122 г~ землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій для ' 
будівництва та обслуговування кафе східної кухні -
землі комерційного використання по вулиці КИївській 
в районі розміщення aBToгapa~oгo кооперативу 
«зоряний» міста Бров~ри,оКИївської області 

Броварська міська рада КИївської області, єдрпоу: 
26376375, юридична особа, Адреса: КИївська область, 
~. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Товариство з обмеженою відповідальністю Дека -
Інвест, ЄДРПОУ: 34702401, юридична особа, Адреса: 
КИївська область, м. Бровари, вул. Черняхівського, 
будинок ~ 19 - А, квартира ~ 56 

.. .. 
о ОО 

·0 

CIJ!Op. 1 з 2 



КАДДСТровий ПЛАН 
З210600000:00:0D1:000~ 

.... 
ОПИС МЕЖ 

ВІА А Аа Б -звмлІ 
ВІА & Аа В -звмлІ 
ВІА В Аа Г -звмлІ 
ВІА Г Аа А -ЗвмлІ 

рвзврвних тврито~IR м.Бровари. 
заг.корист. (вуЛ.Ки'вська). 
рвзврвних твриторlи м.Бровари. 
aBTOгapaJIIНoгo кооперативу ·ЗОРІІНИИ". 

"Авка-Інввст· • 

овари,вуn.киrвська 

НА УМОВАХ ОРЕНДИ 

Б 

Шоку" 

І: 5DO 

ТОВ 8ЕКСПЕРТНО

UEНТP' 



АКТ 
ПРО вставовлеПDD ва І.ісцевот, DОГОДЖеППIО та D . 

З0впіmПЬОі І ....... .; .. • ередаlJ)' ва з6еРlmвпSl 
-- зеИC!JIЬПОl ДWШКD 

тов « ДЕКА - ІНВЕСТ \' -
D межах .АІ. БроваРІ' І<нівськоі обпасті 

2009 р. 

Ми, що sижче підписалиСJl, представник тов n Експертно-консупьтацirПlИЙ центр" 

ДUОЧ11 ва підставі ліцензії ва ВИКОllаRWI робіт ...................................... .. ill:JlC. О.'Іаrюк С.В. 

в присутності представника землевпаСВИIrа ( землекористуи~~а)' тов « ДЕКА-ІНВЕСТ» 

npеrrставниха міської ради: ............................ ................ лО'Р~,·єн.,О Т. В " ............•..•.•..•.•...•. u" .. 

представиика Biддiny зеr.leJIЬИИХ рссурсів у М. Броварах ............................ ШОА.JIН Jv'A. . .. 
сyмiжюtx зсмлевпвсИИКЇВ ( земпекористувачів ):аrl1nогара:ж:m,ri кооператив « 30рянші » 

ЩО пред'вили свої поввоважеВШІ по вставов.rlеввю на иісцепості та погодженню 
зо~оїме3dземеnьвоід~ LТІ~О~В~«~р~~~·~t-~ІJl~Н~Е~С~Т~»~ _____________________________________ _ 
щознахо~сизаадресою: ~вМи~~.~К=u~~~с~ь~~=а.~Аш'·~Б~РQО~rI~ар~u~ __________________________ __ 

• І· • .... • •• 
Зазиачеm меЖІ ва Мlсцевосn проходять ПО парка,,)'. ]lAfO,tн'U ЛlНlі 

ніяких претевзій при встановленні зовиimньоі tfrежі не ЗaJlВлено. lvlежі поroджені і ве 
DИКJIИI(8ЮТЬ спірввх ПИТ8ВЬ. Розміри та місцезНDXод;кеннn І\lежсвих зваІСів зе~tlельної 
дiJшпm показані ва абрисі на зворо:n даного U:T)". . 
І1поща дiшппm, наданої ~1i~O~B~«~д~E.~'КA~-~lнв~E~C~T!...=»:..-__________ _ 
зriдио земельво-кадаС1рОВОЇ ДOкykeвтaцiї складає 0.0499 rn. 
Цей ап є підставою ДJUI ПРИЙНJlТl'и рimевви по фalCnІЧВО~1У користув~~~ 

оформnеВJIJIМ документів, що посвідчують право КОРИ~._~~~~;': .. 
Акт ClШ8Девий в 2-х примірниках. ~~~." ,~\~~ 

І'; ~~г"'\· ... , lu8cf'·""''''' і. "(\\.. .[."'1/;:. ;J~JI ~
~ \/10.. \~\ ~~!..J ,,~,. 

.1-'.0:::'''''''-'' ~~.... ІА ... ':,~ • І,. " 
ПредставВИJC землевлаСНИІСа 

(земnекористувача ) 

ПредсТ8ВВИJC ТОВ" Експертно-
консультаційний центр" 

Представвик міської ради 

ПредСТ8В1ПШІ суміжних 
землевласників (землекористувачів ) 

Начanьвик відділу земельних 
ресурсів у м. Броварах 

ТІ \\Іі:« "r;ttJ'~~1JпiЕ~Т~ 
.~:~~",~(,j~" 
~~. 

~,rсюlС С.В. 

Т.В. 



АБРИС 3El\-ІЕJIЬВОі ДІЛЯНКИ 

-------------------------------------, 

в 

... 

-• 

Опвсие2JС: 

I.Від А до Б зеJ.ШЇ резервних територій м. БроваРІf 

2. Від Б до В землі заг. корвет. ( вул. КиіБеьха ) . . 
. 

3. Від В до r землі резерввих територій М. БроваРIІ 

4. Від r до А землі автогаражвоro кооперативу « 30Р!Dfюї » 
• ОО 

,О І ., 

Абрис~: ............. !EJ..?~~ ........ 'IH~: o.~at:lOl .. ~.~. 



Вu.oиав: 

ПОГОДЖЕНО: 
В.О. иа.m,иикв. Bjдцiny 

ВИКОПіювання 
3 проекту детапьаоro плаву забудови 

АІ. БРОtlарu, 8J'Л. KBЇflCЬKa .Ї 
ТОВ « РКА - ІВВЕСТ ~ 

Оnасюк 

ресурсів у м. Броварах КиіівGi;ХС!~ 
.. М.А.Шокуи 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ ПЛОЩЕІО 
0,0499 га, 

ї 
М. БРОВВРІІ, ICIIЇВСЬКОЇ області 27 береЗllЯ 2009 року 

Броварська I\lіська рада КІІЇВСЬКОЇ області, дanі "ОРЕНДОДАВЕиь" , Передanа, а 

TOBapllCТBO з 061\1СЖСІІОІО відповідалы�іcтJоo <.дска - IIIBCC'n), дanі "ОРЕНДАР" 
ПРllііНЯВ - земельну ділянку 

площеlО О, 0499 га, :J ІІІІХ 0,0122 га землі обмежсного ВIIКО~IIСТВllfIЯ - інже'lеРШlfi 
КОРIІДОр' мереж комунікаціЯ для будівництва та обслуговування кафе східної KYXlli - землі 
комерЦ1ЙНОГО ВИКОРІIСТВltНя по вулиці Київські А в panOlli РОЗМlщеНllЯ авто гараЖIІОГО 
кооперативу <СЗОР~lІІfіі) міста Бровари, Київської області. 

ОРlшдодавсць 

Броварсы�аa MiCLlca рада 
в особі ВIIКОНYlОЧОГО обов'язки MicLKoro 
голови - секретар міськоі раДIІ 
СtlllО31СКtllzоря ВtlСlUlЬОtlllЧtl , 

OpellДap 

ТОВ «Дека - IIIBCC'n) 
в особі директора 
БаГl\lУТ РОlшша СсргіііОВII-lа 
ІОРIЩllчна адреса: 
Київська область. м. БроваРII. вул. 

ЧеРllяхівського, буд. Н!! 19 - А. кв. Н!! 56. 
ідентифіlсаціЙfШЙ код: 34702401 

Jlj~ЕЩ~fi~l1~ /Р.С. Багмут І 



..... 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

МІсто GpOllapII К"'ІІС6КО' 06лаСIІІI. 
CL,,,,atJI(Ilnrolo 'Il!p."R "ІІІ ""'CJlчl tJl!.'Rnrolo ро"". 

МІ', щО піДПlfСВJIJfCJI Ilижче: 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОВАРСЬІСА МІСЬКА РАдА Iсиівсы�оїї ОБЛАСТІ, 
IОРllДllЧllа особа за .заКОllодавст.DОМ УJ'раїIIИ, IОРJІДllЧllа адреса: Кllївська область, 
м.Брова~II, вул.ГагаРI~~а, 15, ідеllт!~.ФікаціnIlИЙ код 26376375, (свідоцтво про дер>кавну 
реєстрацоо IОРlf~IIЧIIОI особи c~pll. АОО Н!!094185, ВИДВllе держаВllllr-1 реєстраТОРО1-1 
вш(онавчоro KOMIT~. БроваРСЬ~ОI МІСЬКОЇ радll КlIЇВСької області В.О.КУЗІlєцовИftI, дата 
проведеlllШ державно І реєстраЦl1 ~8.04.2002 РОКУ, lІомер запJfСУ про державну реєстраціlО 
1355 120 0000 .002270) в осоБІ секретаря міської ради, ТІІмчасово здіЙСШОIОЧОГО 
ПОВІІоважеНІІJI МІСЬКОГО ГОЛОВJI, САПОЖКА ІГОРЯ ВАСИЛЬОВИЧА, ідеflТифікаційflИЙ 
номер за данИМ11 Державного реєстру фізичних осіб - плаТИJlків податків та і11Ш11Х 
обов'язкових платежів 28~6822275, зареєстрованllЙ за адреСО16: Кllївська область, 
t.1.Бровари, вул.Ммковського, буд.59, JlКJіЙ діє ІІВ підставі Закону YKpaїlll1 "Про r-Іісцеве 

У ... " ... 
самоврядування в КрШИ1, З ОДНІЄІ сторони, та ---____________________ _ 

ОРЕНДАР: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ссЯНАТ,А)), IОРИДІlчна особа за 
законодавством УкраїНІІ, IОРИДJlЧНВ адреса: 07400 Київська область, м.Бровари, 
вул.Гагарін&, буд. 14, ідеНТllфікаціЙНИіі І'ОД 33502035, (свідоцтво про державну реєстраціІо 
серії АОО N!!092739, В1щане державним реєстратором ВИ!g)Навчого комітету Броварської 
MiC~KOЇ ради Київської області В.О.Кузнєцовим, дата проведения державної реєстрації 
24.05.2005 року, номер про державну реєстрацію 1 355 102 0000 000743), в особі дире1СІОра 
ГОНЧАРОВОЇ ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ, ідеИТllфікаціІ'іиlfЙ номер за даними Державного 
реєстру фіЗИЧНІіХ осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів 2263517183, 
зареєстрованої за адреСОIО: КІІЇВСЬКIf1)бласть, м.БроваРII, вул.Островського, буд.24, яка діє 
на підставі нової редакції Статуту пп (<ЯНА ТА», зареєстрованої державним реєстратором 
ВllКОНавчоro комітету Броварської міської ради Київської області В.О.КузнєцовИftI, дата 
реєстрації 21.05.2008 року, номер ЗаПІlСУ 13551050002000743, надалі ir.leHoBaнi «Сторони)), 

\ 
dbo'lll до6ровіл"ІІ0 і IIepe6YBmO'1ll11p1l здОРОВОАIjI рОЗJh1U 11Іален;'; III1J1I~"'" р03JиdlО'1ll ЗllачеllllЯ 

СІІОУх діІ;' II0lleped",,0 ОЗllаlїолurЄllі ІІ0lllllріуСОЛl з "Р""l1сtIJ111l1(lІвіл"ІІ0Z0 законодllВСІІІВІІ, 11(0 

рezУЛІОІОІІІ" УІШllЬЄlІІl1Ї IllUJШ ІІраВОЧIUІ (ЗОНРI!AIIІ, з ВllAlOZllJllllщодо ІІєді,ЇClIОСІІІ; ІІраво'"ту), 
УЮllUlll І(ЄІЇ договір "ро ІІI1ЩЄIІІІвєдeJIЄ: 

l1рєдЛIЄnl)fоzовору . 
1. Орендодавець згідно з рішеннями Броварської міської ради КІІЇВСЬКОЇ області від 

25 ЛlШНЯ 2008 року N!! 807-40-05 ,,про ПРІшинення права КОРИСТУВВИШІ земельшІМИ 
ділянками, надВIПUI в оренду земельних дimmOK, надВИШІ дозволів на ВllГо~овленНJI 
технічної докумептації по оформленНІО права КОРІIСТУВанИJI зем~~ІМИ .. д~~и 
ЮрндичВІw і фізичним особам та BHeceHWI змін до РІшень БроваРСЬКОI МІСЬКОІ paдll , ВІД 
26 тотого 2009 року N!! 1068-56-05 "Про ПР11ШlНення права КОРИСТУВaRIIJI земельними 
дinвиквми, надання в оренду земельfIИX дimшОІС, надamш дозволів ва виrо:овлеНВJI 
технічної документації по оформленнlО права КОРІlстуаamш земельвпми Д1JIJIНICВftlИ· 
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lорIJДIІ'lIIIIJ\J і фіЗllЧlllВI осоБDМ та BHecellRJI зміll до рішеllЬ БРОВDРСЬКОЇ міської рщщ", від 
28 ТРDDІІЯ 2009 роху Ни 1131-63-05 "Про ПРIJПllJlеНllЯ права КОРІІстуванRJI земелЬflJlМl1 
діЛlIIКDМII, IIIlДВlIIUI В оренду. земenыJlx ДЇЛЯІІОК, ЗDтвердженВJI ТСХІlічної дохументації із 
зеr.шеУСТРОIО, надВlІIIJI в посn~не КОРllcтyDВВllЯ земелы�Jlхx ДЇЛИІІОК, продовжеlПlЯ термінів 
КОРllcтyDDllllЯ земелЬНllltIи ДШJIНКDJ\Ш, IIDДalll1Jl дозволів на виготовnеНl1JI техніЧllоі 
ДOК)'AlellТaцiї по оформлеlllflО ПРDDD КОР11стува1ll1Jr земenы�имl1� ДЇЛИНКDJ\ІІІ IОрllДlIЧllllA1 і 
фi.sII'llIIIМ особам та ВllесеlіllЯ зміll до рішень Броварської міської радІІ" ""дає, а ОреllДОР 
''Р",іАlnС в СТРОI(ове плаТJJе КОРllстуваllllЯ земслыІy ділПIllСУ ПnОЩСIО 0,0417 га ДJUI 
обcnyroВУВВlIВJI вБУДОВDlfО-ПРllБудоваllОГО IlеЖllТЛОВОГО ПРllміщеllВJI- землі комерціпllОГО 
BIIKopllcтaнll~, за одресОIО:. 1<:IIЇBeLICn оБЛDСТЬ, J\lісто БРОВDРІІ, буnіВDР HC3nn~Ellocтi 7 
(еіJ\I), (1IВДВnl - земельна ДІЛЯIІка). ------___ _ _ 

l(адаСТРОВllп lІомер земеЛЬІІОЇ діЛЯНЮI3210600000:00:028:0107. _________ _ 
2. В оре1ІДУ передається земелЬІІа ділянка загвJJы�оIоo пnощеlО 0,0417 ra. Землі 

KOMepЦЇnllOГO ВIIКОРIIСТDlIІIJr (довідка відділу земcnыJI.хx ресурсів у місті Броварах І(ІІЇВСЬКОЇ 
оБЛDсті від 12.03.2009 рОIСУ Н2 04-3/13-3/539). -----______________________ _ 

3. На земеЛЬJIій діmuщі розміщені об'СКТ11 Ilерухомоro маіы�l, а саме: вБУДОВDlIО
прпбудоваllе неЖlіТлове IJриміщеИ1IJ1, яке llВJJежить ОрендаРІО ІІа підставі рішеllНЯ 
господDрсы1огоo суду Київської області від 23 ЖОВТJIJI 2007 роху по справі Н!!6/497-07, 
зареєстрованого КомувanЬНIІМ підприсмством Броварської міської радИ «Броварське бlОРО 
теХІІічної іllвентаризації» згідно внтягу від 21.1 1.2007 роху, номер 16747091, 
реєстраціЙНІІЙ номер 13324121, номер заШІСУ 860 в КВllЗі 1/3. ---

4. Земельна ділянка передається в оренду без будівcnь та споруд. ----------
5. НОРlYJативна грошова оцінка земельної дїЛИI1Ю1 згідно витягу З теXllіЧlIОЇ 

дoкyr.leHтaцiї про нормаnmну грошову оцінху земельної дiзuппm відділу ЗClYlenь1111Х ресурсів у 
міСті Броварах від 12.03.2009 роху Ни 04-3/13-3/538 становить 270 889,ОР (двісті сїмдеСАТ тиси, 
BicїlYICOT вісїмдесп дев' пь) гривень ОО копійок. -- -

6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, Ilе має недоліків, що мохсуть 
перешкоджати ії ефеКnIВНОМУ ВИКdJ»lстанНІО. ---------------- ---------

Орендодавець свідчить, що згадана земельна ділянка на момент підписання цього 
Договору нікому іншому в оренду не здана, не продана, не подаровава, іншИМ способом 
ве відчужена, не заставлена, під заБОРОНОIО (арештом) не перебуває, судового спору щодо 
пеї, а також прав у третіх осіб JIК в межах, так і за межвlИ України не має, JIК внесок до 
статутного фонду IОРИДИЧШIХ осіб не внесена. Земельна ділянка знахоДlІТЬСИ у стані, 
повнісТJО придатному ДJIJI використання її за цільовим призначеНRJlJ\I. Обтяжень і 
обмежеІIЬ на підставі сервітутів немає. ----------

7. Інших особливостеіі об'єкта ореНДІІ, які MO)кyrL вплинynl на орендні віДUОСl1НИ 
оемає. --------------------------

Строк дІ! договору 

8. Договір уІслвдено CTPOKOl\IIIR 5 (п'ять) РОІСЇВ. -- ----
. ПісЛJI зшанченНJI СТРОІСУ дії цього Договору ОРЕНДАР ~a~ ~epeB~квe право 
поновлеВНJI ЙОГО на новий СТРОК. У цьому разі ОРЕНДАР ПО~ІІНен не ПlЗнuпе НІЖ за 2 (два) 
місяці до закіlІченНJI строку дії цього дОГОВОРУ ШІСЬМОВО ПОВІДОМИТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про 
HВlIIip продовЖІіТИ його діІО. -----------------------------------:----
ПоложеllНJI цього Договору про перевахше право ОРЕНДАРЯ не застосовуlOТЬСЯ у разl:--

- ВИКОРI{станві земельної діJUIНКИ не за ціЛЬОDllA1 ПРllЗначенням; ------- --

---------



- порушеllllЯ Tep~lilliB сплап( ореlJДНОЇ плаПI; ____ -_, __ . _______ _ 
- допущеllНЯ поnршеllНЯ стану земелы�оїї ділЯНКlI. _____ . ___________ _ 

Ореllдlltl Ішnтn 
• 9. Op~~lДIla :::ата в.~(оснться. OpellдapCM у формі та розмірі у грошовііі формі в 

IІВЦІОІІ?ПЬІ1ІІ1 B~ УКРШНИ В СУМІ 27 088,90 (двадцять сім п(сJIЧ вісімдесят вісім) ГРllвень 
90 КОПIВ~К ~Ia plIC, що СТШIОВIlТЬ 1~ % (дec~) відсотків від нормативної грошової оціlПСИ 
ЗеАleлLllОl ~~llal ::- 270889,00, ЗПДІІО ДОВІДКІІ Н!! 215 від 06 травllЯ 2009 року ВІІКОНКОМУ 
БроваРСЬКОI 1\IIСЬКОI paдll пр~ ВllЗllачеШIЯ OPCIIДlIOЇ плаПI за земельну діШIl1КУ. _________ _ 

10. О?,ЧlfслеНIIЯ .розм!ру opellДlIOЇ плаПI за земельні ділЯlllG1 державної або 
KOMy!I~LII?l ~aCIIOCТI ... ЗДlfiСНIОСТЬСЯ з урахува1lllЯМ їх цільового ПРИЗ11аче1ll1Я та 
КО~~ЩІ~ІТІВ .~I1дeKcaЦI1, ВIiЗllа~lешlХ Зal'ОIIОДавством, за затверджеllИ1\Ш Кабінетом 
МІНІСТРІВ УІСРШНІІ формамll, що запОВlllОIОТЬCR під час УКnВДШIНJI або зміll'l умов AorOBOpy 
ореНДІІ ЧlI продовжеllНJI ЙОГО дії. ------------------___________________________ _ 

11. OpellДlIB ПЛQТ~ ВJJОСИТЬСЯ з момеllТУ державllОЇ реєстр\щії цього Договору, 
ріВIШМІI часп,аМIІ ЩОМ1СЯЧІІО протягом 30 (тридцяти) кanендаРIПfХ днів, IlаcтymпlХ за 
останнім I(ВJlсндарним днеl\~ звітного (податкового) l\IicJIЦJI без ypa.~aнllR пдв ШnRXО1\t 
перерахУВВJПІJlIJQ розрахУНI(овиfi рахунок Орендодавця Н!! 33210812700005 УДК У Київській 
обпвcri 1\1. Киево, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВДК, код 
кпвсифіlшції 13050200 - оренда зеltші». --------------------------____________ _ 

12. Передача продукції та II8ДШІНJI послуг в рахУІІОК орендної плаПІ офОРМJIJlЄТLся 
BЇДnOBiДНIfl\rll( актами. -----------------------------------------------------

13. Розмір орендної плаТlf переглядається у разі: ----------------
:- зміш! умов господаРІОВання, передбачених договором; -------------
- зміЮІ розмірів земельного податку, підвищенНJI цін і тарифів, зміни коефіцієнтів 

індексації, ВІіЗначеиих законодавСТВО~I, ------------------------- ----
- зміни розмірів орендної плати за земельну дinнHКY піСJlJl затвердження НОВІІХ ставок 

:Орендодавцем; -----------------~---------------------------------
- зміни грошової оцінки земель м.Бровари;-------------------------------

. - погіршеНИJI стану орендованої земельної дimIнЮf не з\ вини орендаря, що 

підтверджено документами; -----------------------_. -----
- в інших випадках, передбачених закОНОltl. --------- --

14. У разі невиесення орендної маПІ У СТРОIGІ, визначені цим Договором, сума 
заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуванвям пені, що 
ІІараховується на суму податкового боргу (з ypaxYВaннRl\1 штрафних сашщій за їх 
BВJJBIIOcтi) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банка 
України, діючої на день виникнеННJI такого податкового боргу або. ва день ЙОГО (його 
чаCnlні) погашення, залежно від того, ва з величин тВКlIХ ставок є бinьШОIО, за кожmlЙ 
калеllдарний день прострочеНИJI У його сплаті. ---------------------

УлrОВIІ ,""ОР"СlllnllllЛ 3eJ1rел6"оі дїлл",," 
15. Земельна ділянка передається в оренду ДЛJI обспугЬвувВНИJI вбудовано-

ПРJiбуДованого нех(Итпового приміщенВJI- землі комерційного ВИКОРIІСТВНИJl. ------
16. Цільове призначення земельної ~нки - . .f1дЯ обcnyrовув~ня вбудовано

ПРllбудованого иех(Итповоro приміщенНJI -:земm комерц1ИВОro використання. ------
. 17. Умови збере)l(енИJI стану об'єкта оренди: -------------:'----

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

---.- -
~ ... ---_ ..... . 

С---- -- .. 



зберехсеJIНЯ веРХІIЬОro шар ,v rpVl • • 
• .. • " ,,-!ТУ та ПОЛlпшеJIНJI ШШlIХ '\OPIICIIIIX вnaCТllBocтcfi 
зеМCnЬН01 Д1JUПIКII; ------- _______ _ _ _---.:.. ________ _ 

ЗDXIІСТ земenы�оїї дimmЮI . б • • • • • • • ВІД за рудиеНlIJ1 Х1М1ЧПlfr.1ІІ та POД10ВКТIIBIIII1\111 
реЧОВllІІDШ та ВІД ІІІШІІХ процеСІВ рyRJI1D8J1ШI; __ _ _ о __ _ ____ _ 

• <?РЕНДАР. llе має права без ОфОР~lлешur у ВСТВflовлено,,1У заКОtlодавством 
порядку Зr.lllllоваТlf ЦІльове ПРllЗllачеШIЯ земслы�оїї ДЇJurIIKII; ____ _ _____ _ 
• ВЖIІваllШI .~в:'oдiB, передбачеlШХ ЦlіМ Договором або іНШllХ необхіДlll1Х для 
зберС>JСС1ШЯ земелы�оІ� дlляIIКlI.-------_______________________________________ _ 

Ул,оtlll ; C!."P.olm ІІередn.,; :JeAleJlIJ1l0i діллllНІІ tI opelliJy 
18. Передача земелыJI1 ДIЛЯІІІСII в ОрС1ІДУ здіАСlllОЄТLСЯ без розроблеllНЯ"1 проекту їі 

відв~еlIIIЯ. --------------------------------------------________________________________ _ 
19. Інші yr.IOBII передачі земелыІїї діЛЯІIЮI ВОРСІІДУ віДСУГllі. _____________________ _ 
20. Передача зеМСЛЬІ10Ї діЛЯІIКl1 ОрендаРІО здіfiСJIIОСТЬСЯ протягоr.1 5 (п'ЯТII) nlliB після 

держаВllОЇ реестрації цього ДОГОВОРI за актом ії приfiмаШIJl-передачі. _______________ _ 

у"1І0tll' ІІ0tlеРllеllllЛ ЗеАleJlЬІІО; дїЛЛIІНU \ 
21. Після ПРIIПИ'lеIIНЯ дії Договору Opellдap повертає Орендодавцеві земельну 

ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав їі в оренду. -----
Орендодавець у разі погіршення КОрІІСИИХ властивостей орендованої земenЬІ10Ї 

ділЯНКlI, ПОВ'ЯЗВJІИХ із зміllОIО ії стапу, має право ІІа відшкодування збllmв у розмірі, 
Вl13llачеиому сторонами. Якщо CTOPOHВl.al Ilе ДОСЯГRyrО ЗГОДІІ про розмір 
відUIКОдyDВJШJI збитків, спір розв'язується у судовому порядку. -- о ----___ _ 

. 22. ЗдійснеІІі Орендарем без ЗГОДИ Орендодавця витрати на поліпшення орендованої 
земельної ділянки, які неМОЖЛіІВО відокреМИТlI без звподїЯННJI ШКОЩІ цій ділянці, не 
піДЛJIгаІОТЬ відшкодуваННІО. -------------~-------------------------------------

23. Поліпшення стану земельної ділянюt, проведені OpeHnaper.1 за ПІІСЬМОВОІО ЗГОДОІО 
з Орендодавцем землі, не піДJJJJгають ВідшкодуваиИIО. ------~ - 0--------

24. Орендар має право на відшкодувDННJI збитків, звподWJИX унаслідок невиконанlIJI 
Орендодавцем зобов'JlЗань, передбачеllИХ ЦlIМ Договороr.l. --------------0-----
Збlmcвмп Вваж8JОться:----------------------------------------------
. фактичні витраТІ!, яких Орендар зазнав у зв 'язку з неВіlКОНВІІlШ1 або неналежним 
ВlfКОНанням умов Договору Орендодавцем, а також ВіlтраПI, які ·Орендар здііСН1ІВ або 
ПОВllНен здійснити ДЛЯ відновлення свого порушеного права;------- о о - о о 

доходи, які Орендар міг би реanы�оo отримаТlI в разі належного ВіlКОІlання 
Орендодавцем умов Договору.----------------------------------

25. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі докyr.rентально 
підтверджених даниХ.------------------------------ оо --------

06ЛІЄЗlсе,,"л (о611lЛЗlсеllllЛ) щодо tIlнор"сmnllllЛ зеАІєIlыlіi ділл"НIІ 
26. На орендова}lУ земелыly діляllКУ ВСТаІІовпеІlі обмежеННJI (обтижеlIllЯ) та інші 

npDJJa третіх осіб.-------- о -------------------------------

26.1. Згідно висновку Ни 04-11110-3/113 від 20.05.2009 року .. Bi~ земелы�их 
P~ypciB у місті Броварах про обмежепня на BlIKOPIIC~ з.еr.lельнО1 д1JlJППCП, зеr.r~ьна 
AUUпlка ПОвинна ВІІКОРI!стовуваТІIСЬ з дотрИМ81IНЯМ обов язкш зеl\шекорпстувача, зr.IІСТУ 
ДОбросусідства та обмежень прав па земmо встановлеІІИХ ст.ст. 91, 103, 111 Земельного 

\ 



кодексу YKpaїIIII, ст.З5 Закону YКPВЇIIII «Про ОХОРОІІУ ЗСltICnЬ)), ~~Оllодавства про OXOPOIIY 
IIDDКОЛlIШIIЬ~ГО ПрllрОДllОГО сeрсдoвllща.____ ______ _ _____ _ 

ПравОВІ Об~lеже~ня ІІа ВIІIСОРIJСТ8НIIЯ ДallОЇ зсмcnыIоїї дiтnоои:----------
01.06.05 ЗМІна ЦШЬОВОГО ПРIIЗllаЧСIIIIJl;__ _____ _ ______ _ 

З~ ПО~Ушеll~я земеЛЬJlОГО ЗВІсонодавства ВІІШlі особи Ilecyrь IОРIIДIIЧIIУ 
оїдпООЩDJIЬНIСТЬ ЗПДІІО заКОIIУ. -----------__________________________ _ 

26.2:. Згід~~ BIICIIOB!'Y управлі~IIJlМістоБУдУвВІIIIJI та apxiTeКТYPl1 Броварської міської 
рОД11 ЮІІВСЬКОІ облаСТІ Н!!492. ВІД 09.06.2009 року про обмеЖСНIIJI та оБТJI)lсеНIIJI 
КОРІIСТУВallllЯ земcnы�оIоo ДIЛJlIIКОIО, міСТОбудіВJlі обмежеllllJl та обтяжеШIJI 
землеКОРllcтyDallШI згідно кадастрового плаllУ та відповіДІ10 Ао розра.'tУНlсів площ 
ОІІКОIlОІII1Х ТОВ «Константа)): ------------------______________________________ . ___ _ 
_ відСУТJlі. ---------------------------------------------_____________________________ _ 

27. Передача В opel~ДY земcnыІїї діЛJIltки не є підстаВОIО длJl ПРllПllнеllllJl або зміШI 
обмежеllЬ (обтяжеIlЬ) та lIIШИХ прав третіх осіб ІІа ЦІО діЛJlIIКУ. _________________________ _ 

27.l. Сторонам відомо, що право ІІа opellДY земельної дinяJlКli державної або 
KOMYlIВJlLIIOЇ власності Ilе може БУТ11 відчужеllО ії opeHAaper.1 іншим особar.l, внесено до 
cтaтyI1l0ГO фонду, передано у заставу. ---------------_____________________ _ 

/11І11; "рава lІІа 060В 'Л]/'" СІІІОР;U 
28. Права Орендодавця: --------------------------------------------__________________ _ 

- перевірJIТII цільове ВIfКОРИСТallНJI земельної діЛJlНЮI; ------------------------------
- достроково розірвати даний Договір У випадках, передбачеНlIХ ЧИIIНIIr.I закОJlОДавством 
УкраіН11 та даним Договором; ---------------------------------------
- З!dіНIfТИ розмір ореJlДНОЇ пла'Пl у ВІIПВДКах, передбачеJlИХ ЧИНIIIIr.1 законодавством 
України, в ~мy числі в односторонньому ПОРJlДКУ без зго~~ ОРЕ~РЯ; ------
- Вllt.lвгати ВІД ОРЕНДАРЯ своєчаснщ'О внесеННJI ореНДНОl мати; -----------
'; Орендодавець зміНІОЄ орендну плату за земельну дinянку пісЛJI затверджеНIIJI НОВІІХ 
• О .... 
ставок рендодавцем; ------------------------------------- ----
- Вlwагати від ОРЕНДАРЯ віДШIСОДУВaJlНJI cyr.m орендної плати з Mot.leHТY державної 
реестрації цього Договору. -----------------------------------.--------

29. Обов'язки Орендодавця: -------------------------------
- передати земcnьну дinянку ОРЕНДАРІО за Ахтом ПРI!ЙМaнJIJI-передачі; . . . ---
- передати в користування земельну дinяНІСУ у стані, що відповідає умовам даного 
Доroвору; -----------------------------------------. _. . ------

. не ВЧllRJlти ДШ, які б переШIСОджaJПl ОРЕНДАРЕВІ користуватися ореНДОВDlIОIО 

земenьНОІО дішппсОIО; ----------------------------------
- попередити ОРЕНДАРЯ про особливі властивості та недоліlGl зе51CnЬНОЇ дinянюl, які в 
процесі її використaннJI можyrь сприЧlПІИТИ екологічно небезпечні наcniдки ДЛJI довкїЛЛJI 
або призвеСТl1 до погіршеНIIJI стану самої земельної дinянlGl. --------------.-.-... -. -

зо. Права Орендаря: ---------------------------- --------------------
~ ОтримаПІ від ОРЕНДОДАВЦЯ земcnы�у дimuпсу у ІСОРІIСТУВВRНJI .• за Актом ПРІIЙМaнJIJI-
Dер~ачі; ---________________________________________________________________________ ----------

- ~аМосТійно господаРІоваПІ на землі з ДOТPIIМaнн.R умов двиого ~OГOBOPY; --------
- піCJIJI Зшнчення строку, ІІа JIICИЙ було укладено двиий ДОГОВІР, OPEH~, У Bl~aдкy 
IIІЛеЖlIОГО ВИІСОНання обов'язків відповіДlIО до умов даlІОГО Договору, має за шших РIВНІIХ 
УМов переважне право на поновлеНIlЯ данОГО ДОГОВОРУ; ------------------------------

_ .. -. - .-...... -----г 
----- --===' 

/" 

L --... ---- ..... -



- ОРЕНДАР який відповідно до закону може мати у влаСlІості ореНДоваllУ 'І" 
, . ' "~le~I, 

ділИlfКУ мас переважне право 110 ПРIJДбаНl1JI її У власНІСТЬ у разІ продажу цісї ЗС~ln' 11} 
• ' • • .... 11,11' 

ДШЯІІКІJ, за умови, що він сплачує ЦІНУ, .зо ЯІС?ІО вона прода~ся, а у РnЗl "POдaїl\'\' ~ 
коюсурсі (аУlщіоні) _ якщо ЙОГО ПРОПОЗІІЦІЯ е РІВНОІО з ПРОПОЗИЦlЄIO, яка е lІаіібіJIІIIІІ~1О h. 

заПРОПОlfOваН11Х учаСНllКВМl1 KOIIКYPCY (aYlcцiOlIY). -----------------------------------_______ 11 .. . ..... 
Орендар має тmсож переважне право ІІа ВІІКУП ореlщоваНОI ДІЛянки в разі IIPIlAIlIlТт 

такого рішеНІIЯ Орендодавцем. ----------------------------------------------------------------__ .~ 
31. Обов'язки Орендаря: -------------------~----------------------------------------------_. 

_ IlвдaвOТli ОРЕНДОДАВЦІО МО)J(Jшвість ЗДІйсшоваТlі KOIIТPOjb за ВIІІ(ОРllстаllhИ\і 
зеl\oJельної діЛЯНlаJ; ---------------------------------------------------------------------------_ .. 
- ВШСОРllстовуваТlI земельну діЛJIIІІСУ за цільовим ПРfIЗllачеlIllИМ; ---------------------------_._. 
- своєчасно сплачуваТI.f ореНДllУ плату; ------------------------------~-------------------------'_. 

- не допускаТIІ хімічного Чlі будь-якого іншого за~РУДllенНJI зеМ~I; ----------------------__ 
- підтримувати земельну ділинку в налеЖІІОМУ caНlTaplIOMY стаю; -------------------------_ _. 
- у терміІІ до 28.07.2009 року зареєструвати цей Договір в оргшІі, ЯКІ1Й здіfiСIІІОС деРЖilВII\ 
реестраціlО договорів оренди;---------------------------------------------------------------.-~ 
- Ореlщар зобов'язаний в П'Яnlденний термін після державної реестрації цього ДOГOBO~ 
та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесеНl1JI змін та доповнень ДО ДOГOBO~ 
тощо HaдaТlI відповідну копію органу деР)IСавної податкової службп за місцем 3ІіахОД-А\еи~ 
зеl\lельної діЛЯНlа.f. --------------------------------------------------------------,----

Pll311" ВlIIІадкового 31l1"'(ЄІІІІЛ а60 nОlll"одЗIСЄllllЛ 06 'єкта орє"дІІ .'" ';ого чаСIІІ"",1. 
32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об' єкта оренди ЧІІ його чаСТІIШI 

несе Орендар. -------------------------------------------------------------------------
. J 

С"'Рn'VВtulllЛ 06'єкта ОРЄllдІІ 
33. Згідно з цим договором об'єкт оренди може бути застрахований на весь періО.'1 

дії цього Договору за бuсанням Орендаря. --------------------------------------------
34. Страхування об'єкта оренди здійснlОЄ Орендар. --------------------------------------
35. Сторони ДОМОВИJП.fся про те, що у разі неВfІКОНання свого обов'язку СТОРОНОIO. 

яка ПОВlшна згідно з цим договором застрахувати об'ЄІСТ ореНДІ-І, друга сторона може 
застрахувати його і вимагати відWIСОДУВання витрат на страхування. __________________ _ 

• 3J1Ііllа УJlІОВ Договору і nРШ"'''ЄlІІlЛ ';ого дії 
~б. ЗМІна умов Договору здійсНІОЄТЬСЯ У mІсьмовій формі за взаємноlO згодоlO сторіІІ. 

У разlllе~осягнеllНJI згоди щодо умов Договору спір розв'язується у судовому порядку. -
37.ДІЯ Договору припиняється У разі: __________________________ ~ _____________ --

- заЮнчеНІІЯ строку, наЯIСИЙ його було укладено; ____________________________________ -
- придбапня OpeH~ap.eM земельної дїЛЯНlGІ у власність; _______________________________ -

-:о.викупу земе~НОl д~нки для суспільних потреб або примусового відчужеlІНЯ земельної 
ДlЛЯНlСИ з МОТИВІВ СУСПІЛЬної необю'ДІ . ..Оо. оо IOCТl В поряД1СУ, встаlІовленому JsaкoHoM; --------- Л1КВ~дацll IОРИДИЧНО1 особи-орендаря. _____________________________________________ ----
ДОГОВІР ПРlfПlіНЯЄТЬСИ також в інших ВІШадках передба:чен __ --

38 Д' ,flX закОllOМ -----------. ІЯ договору П~иПиняєтьсяlШШХОМ ЙОГО розірвання за: ______ .:.. ________________ --
- взаЄМНОIО ЗГОДОIO СТОРІН; --_________________ __ 

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

.. -
"'-'-.-' 

._ ..... _~ .... ,/ 

/~------



.: .• , '.і' :"') .• '_, І •• _ . . .. . '." . ,.. '. ; . 
.• ріШСllllЯl\I суду ІІа ВІІМОГУ ОДІІІСЇ із сторіІІ у' Ha~i о . 
~БОD'язКіD. ~срсдбаче~!II~ договором: та Dllаслідок Вllп~к~~::~I~:~~:~:~:УГ:~~:::~:~~~ 
oPCllДOBBllOI ЗСМСЛЬІІОІ ДІJIJIІІКІІ. яке Icтonlo псрсwкоджа .•. . . став DllЗllаЧСllІІХ заКОIІОМ; _________________ с 11 ВІІКОРІІСТШІІІІО. а також з ІІІШІІХ 

nlf.liui~ТlIDOIO ОДllісї із СторіІІ В ОДІІОСТОРОІ~~У---~-ОРЯ-Д-ку-------------б ---
;ВКОIIО1\l та цJlм Договором. _________________________________ ..:..~~~~~._ пСр~~~~~ 

39 РозірваllШI Договору ОРСllдl1 . . . . • ЗСМЛІ за 1ІІІЦlаТНВОІО ОреllДодавцп в 
ОДІІОСТОРОІІІІЬОМУ ПОРЯДІСУ допускасться в lІаСТУПlІlІХ ВIIПадкD."(: __________________ _ 
_ IIСDIIКОIIВl!IIЯ Орсндарсм ПlіМ.ОГ п.9. 20,31 даllОГО Договору; __ _ _ ______________ _ 

ДОГОВІР вважасться РОЗlрваllllМ за іllіціаТIІВОIО ОРСllдодавця з момеllТУ ПРIIЇlIIЯПЯ 
віДПОDіДllОГО СУДОВОГО ріШСIIIIЯ. ---------------___________________________________________ _ 

І 40: Пс~схід права B.~aCllocтi 110 ОРСlІдоваllУ ЗСМСЛЬІІУ діЛЯIІКУ до.другої осоБІІ, а також 
РСОРГОlllзацlЯ IОРlfДllЧllОI осоБJI-ореllдаря ІІС є підстаВОIО для зміllіl УМОВ вбо розіРВDlIІІЯ 
~OroBOPY· ------------------------------------------------------------------------____________ _ 

ВідllооідМ611іст6 сторіІІ за ІІеОIlКОllаllllЛ або IIellMe:JIClle ОIll(ОllаllllЛ Догооору 
4 ~ .За .І1СВlf~Оllаll!IЯ .або IlсналеЖIІС ВllКОllаШIЯ ДОГОВОРУ CTOPOIIII lІесуть 

відпоDIдDJIы�Ість ВІДПОВІДІІО до заКОllУ та цього ДОГОВОРУ. -________________________________ _ 
42.СТОРОIIа, Яlса порушила зобов'язання, звілыІстьсяя від відповідалы�ості;; ЯlСЩО ВОllа 

довсде, ЩО це порушеllПЯ сталося Ilе з ії ВlіН ... -------------------_____________________ _ 

ПРIІІ(;IІІ(еоі IJОЛОЗlсеllllЛ 
43.ЦеЙ Договір lІабирас ЧІІІIlIості після піДПИС&llllЯ CТOpOIID'11 та ЙОГО деРЖnВllОЇ 

peєc1])nцiї. --------------------------------------------------------------------------------
. Цеіі Договір укладеllО у ЧОТIІРЬОХ примірниках, ЩО М&lОТЬ ОДНIlICОВУ IОрllДІlЧПУ СІШУ, 

OДlIII З яких ЗIIВХОДI-ІТЬСЯ У ПрlІваТНQГО lІотаріуса Броварського міського IІ0таріальноro 
~кpyгy БазІІР Н.М. за адреСОІО: Київська область, м.БроваРІІ, бул. НезалеЖIIОсті, буд.7, 
дрynІіі - в ОреllДодавця, третій -"8 Орендаря, четвеРПІЙ - в орж\ші. ЯІСІІЙ провів ЙОГО 
дерЖВВІІУ ресстраціІО - БроваРСЬІСОМУ відділі ДepXCnВI10Гo Земельного Кадастру. ---------

Нотаріусом сторонам роз'яснеIlО зміст ст.18 Закону УІсраіпи «Про оренду зеt.ші)).---

44. HeBiД'ЄМlIIiМli частинамІІ договору є: --------------------------------------
ПnВlІ або схема земельної ДЇJшІIКН; ----------------------------------
кадастровий ІШан земельної діляНЮІ з відображеПIWI обмежень (обтяжень) у ії 

ВllКОРИСТDllні та ВСТВІlовлеllИХ зеt.ІелЬІIИХ сервітутів; -------------------:----
акт ВIІЗIІачепня меж земельної ДЇЛJIІІІОІ в натурі (ІІа місцевості); --------
акт приймаIlня-передачі об'єкта ореНДІ-І; -------------------------------

45. Нотаріусом доведено до відома сторін, що ДОПIlСКИ і ВIІправлеJШЯ в ЦЬОМУ 
Договорі можугь бути зроблені тіЛЬІШ під час його посвідчешUl та ПОВІ11ІНЇ бути скріплеІІЇ . . 
ПtЦПllСВАІI-І ~o]pill -------------------------------------------------------------~--------------------

46. Я, предс~ІПIК ОРЕНДОДАВЦЯ - САПОЖКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, піДПIІСУІОЧИ 
ЦеП договір, зuвJlЯIО п]ро дійсність ШU\Іірів БР~~АРСЬ~ОI ~CЬKOI .. P АДИ киlвськоl 
ОБЛАСТІ здійснити цей договір ореІIДІІ зеt.Шl 1 про ВІДСУТНІСТЬ МОІХ заперечень щодо 
КОЖІІОЇ З умов цього догово]ру. ----------------------------------------,-----------, -- . _.-- ----:-:-::::. 

~ .. _----.. 

.'Оо .і 

• І 

• І 



\ 
.; :я гоНЧАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА пі 

47 Я преДCТDВІllllС OPEH~ - 'рів прИВАТНОГО mдприємств'л ~bC}\. 
цc~ ДO~Bi~, З8ЯDJUlI? ПоРр~:ді:С~= ~:~ відсynlість моїх заперечень ЩОДО I\Оil\::Оіl~~т~ 
зд.liСIIltТJI цеП ДоГОВІР ___ ------------------------------------------__ • 'І 
цього договору. - --- Р'Il,ЇЗIІIІІІІ сторі" - .... , 

ОРЕНДАР: 
ОРЕндОДАВЕЦЬ: . 

• БРОВАРСЬКА мІсы�А РАДА 
ІСІІївськоl ОБЛАСТІ, 

іДСlmlФікаціАllllП код за Aalllll\lll 
єдрпоу 26376375, IOplfДli'lJIa адреса: 

1(lІїоська область, м.БрооаРIf, 
оул.Гагаріllа, 15 

ПРИDАТПЕ ІПДПРИЄМСТво (d1llЛ1 
IОр"ДИ'lна особа за заКОllодавством УК .А. 
IОРllДJ.lЧllа адреса: 07400 КИЇВСI.ка Обn(laIJ," 

Г . ВС1. 
м.Брооари, оул. агаРlllа, буд. 14 

OidllllCII Сlllорі" 

о особі ССIСРетаря міської раДІІ, 
ТlІl\Iчасоао здіПСIІІОIО'IОГО повноважсння 

_І міськоro голови, GАП~?,lСКА ІГОРЯ 
... :' . ВАС ЬОВИ1М, 

в особі директора 

ГОНЧАРовоІ ТЕТJJНИ ВАСИЛІВНи 
.'{ 

..... . .... ~ "" 
: -: .' ..... .... ',: '., '.". . . . . .. , '. ~, 
:::..;, \', .~. .1 С;} . ".' .,.,' '. .. " . , ••• , І ' .. І і. _ .,. . .. ' .. v 

t-+~7~~~~----~-----~~ ., .. ... .... 

:~. ~~~ ;~~j;~ .~ дoro.ip посвідчена МНаю, Блk Н.М., ПРНваn,и>, '1ОІІР!а 
Броварського міськОго ньтаріJlлыiro округу. 

Договір підписано у моііі присутності. 
Особу громадян, які підписJlЛИ AoroBip, встановлено, іх дієздатність, а також право~ 

та дієздатність БРОВАРСЬКО! МІсько! РАДИ киlвськоІ ОБЛАСТІ та ПРИВАТНor, 
ПІДПРИЄМСТВА ссЯНАТА», повновшісення іх представників перевірено. 

У DідlШJlМ\ИQ~і зі ст.І8 Закону УкраіllИ ссПро оренду землі)) цей договір підnягає держав .. 
peЄCТP!8i~~~1\I IIШ~/7і.~·,. 

(~~U ... IIT/l/ll,,~ .. І, .(~ 4:6'-r .... ,,~~~ Зареєстровано в реєстрі заN9.5"cf.1 
-'8 СІ . ... ::~. ~~~, Стягнyrо nлаТ.1 - у відповідності з BII'~CJ.~J~I. 

,

- -І . -. . ~~~~йонуукеаіJlИ "Про нотаріат" .. \ .,.\ (,~'!> ~, •••• 
~;i' '.. :::і. ' li~ ,~ І '~:;':~'~~I"~" 
~.:t Приватний liOтip'1Yё.~ ~.. (f...~.:t. 
-10 • ... .- І. .. .. ? е ~ .. ~ -
-~ :"~/"'_ '; .• '.: ; ~, •• "'i. • a .. ~ .... .. r ~,iDd10, 0.0." 

"' •• -т..,. .... , ~ ..... ~ -- ... v НО І 
~I.$Pt 'tr::, "'"t.,,\4 ~'" , ... "",.1 ІАЕ ' 
~M~ ~~~ 

."t!.a~IJ.~~Y- ....... /~~ .. t.&1" ~ .', '.\"'I~' НС . 
, nUS: •• ", • .г- f 

. f ~., ,F!ln: .. " ., 
Доmоlр '.pcccтpOOnllO О .'nt~i:11'U11UI dn фlnliА сфlР 

jtCp',.:OnIIOII)' "O'II~ic nТ11111 'о зr.. ''', 101 ep-.... nDIlОfD п1дПРIIОI&:ТDA «ЦСІІТР АСРЖПОllОro 3C31rJ11ol10fO .. - • 

МІІ 

-

1-; '\. .. ~ '2:Ш~'1 рССурСо~~пр~~1t.g1жаОIIО.lf рссстрl :аС.IМ" О'ІІІІІСІІО :aOnIlC IlIа С_ 
4,;:і • '-." ~i30~ ~z:t::'.Y~~~OG • 
~:.~ .. i '\-L ;-," 
F.i~.'.:J ,.,,,,,, а:'. 1,1 1'11 ·:.:'·~n J 
~.. '·'111" .,& 
~

~~ • \)ї •• • ••• ~ •• .J "4. ~ 
:. . .. .~ :; f - I'LP ~ ~p~.o 
~~ .. :~ .. J.,:"':"'; 'r~. 
"t··· .... ,. ............... / ...•. ~. 
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ПЛАН . 
І 

земenы�оїї діJlЯIIIСII, яка передається в opellДY 
масштаб 1: 2000, м.Бровари, бульв.Незалежності,7 

ПП "Я IІвта " 



АКТ 
ОО 

DІІЗІIDЧСІІІІЯ I\lе)l( зеМСЛLllоі діЛПJIІ(lf D • (. • 
ІІаТУРI ІІа МНЩСDОСТІ) 

/1 ;Z~ ZlЩmа 71 

11 1)(" () з 200.-!р. 

Ми, Шf>Ісчепідписані, представник ТОВ "КОНСТАНТА" 

в присymості зеttшевлаСНИlсів (землекорнстувачів): 

/717 .. fl' ~«т а. :J) .. 
І а: 

пpeдcтaвmп< виконкому ~e;;,~.LA:'h" ~ ~ ~ 
діІОЧИ ва підставі дозволу ~COMY N9 273 
ради вародних депyraтів від 24 листопада 1992 року 
визначптr в натурі межу земельної ділянки на підставі кадастрового плану 

/7/1 ~/~~"\ " ~ ~1?1~ 

•• Оо. Б .... ... .. ?І: ~()-I- УО-(),Г. zr м ор ~ 
зпдво РІшення сеСll роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ",9 вІД'· ~. 

#!..ззр- '2-05'~) ~tP. tJt?, O~. 

Межові знаки в кількості .9 шт. передані в натурі 

землекористувачу, на якого і накладено відповідальність за іх збереження. 

...... ': .... ; . .. 
'" 

w ~/"a/77a " 

~~~~~~~wo~JR 
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2. ВідБ.lJр:q:F. 7t)~ ~~o"тa~ ~. _ 
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4. Від Ддо Е "\ ~ ---
5. BiдEдoA ____________________________________ -----~ 
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Мп' 

ІІРИЙМАНІШ-ПЕРЕДАЧІ 

ЛІ;СІІІО БРОflnР" g"YflC,,"oY 06ЛnСІІІ;. 
CL''''nd'fJllllolO чеРflllR dfli "",сл"і defl'RlllolO ро"у. 

ОРСllдодавсць: БРОDАРСЬІС~ МІСЬІСА РАДА Iсllівсы�оіi ОБЛАСТІ, IОРIIДII'lIlВ 
особа З~ заКОllо~аВСТВО~1 ~краllfll. IОР"дJl'ша адрсса: КlІївська область. м.БроваРIІ, 
вул.ГагаР!!lа, 1 5, IД~НТIIФlкаЦIЙШIЙ код 26376375. (свідоцтво про держаВIlУ реєстраціlО 
IОрllДlІЧllОI .. оС~бli .~cplt АО? H!O~~ 185. ~"дa1lC дсржаВlІІlМ рсєстратором BIIKOllaB'IOrO комітету 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ paдlll(IIIBCLKOI облаСТІ В.О.Ку.ШЄЦОВШtl. дата проведСНIІЯ держаВIІОЇ реестрації 
08.04.2002 року номср заПІІСУ. про дсржаВIІУ рсєстраціlО 1 355 1200000 002270) в особі секретаря 
міської РОДІІ, тимчасово ЗДIRСIІІОIОЧОГО ПОВІІОВDЖСІІІІЯ MicLKoro ГОЛОВІІ САПаЖКА ІГОРЯ 
ВАСИЛЬОВИЧА. іДСlmlфікnціЙllиА lІомер за даШIМИ Державного pc\:~y фіЗllЧllllХ осіб -
пnаТНlІкіа податків та іllШІІХ обов·язкових nлатсжів 2836822275. зареєстроваllllЙ за aдpecolo: 
Кllївська область. м.Бровари. вул.Маяковськоro. буд.59. ЯКІІА діє ІІа підставі Закону Украї.ш "Про 
місцсвс саМОВРЯДУВDНIІЯ в Україні" ІІереdnлn, а 

Орендар: ПРИВАТНЕ ШДПРИЄМСТВО сcЯllAТА)). IОРIJДJ.I'ша особа за законодаВСТВОltl 
У"-раїни. IОРlfдична адреса:' 07400 КlІївська область. м.Бровари. вул.Гагаріllа. буд. 14, 
ідСlmlфікаціЙНlIЙ код 33502035. (свідоцтво про державну реєстраціlО серії АОО Н!092739. Вllдаllе 
держаВНІ ІМ реєстратором ВlІконавчого KOMiТC'l)' Броварської міської рад.1 Київської області 
КУЗНЄЦОВИМ В.О .• дата проведення державної реєстрації 24.05.2005 РОКУ. lІомер про дсржавну 
реєстраціlО 1 355 102 0000 000743). в особі ДІІректора ГОНЧАРОВаУ ТЕТЯНИ ВАСІ-ШІВНИ. 
ідСlІтифікаціЙIІИЙ номер за даllИМИ Дер>кnвного реестру фізичних осіб - nлаТlІиків податків та 
іІІШИХ обов·язкових платежів 2263517183. зареєстровDНОЇ за aдpecolo: КlІївська область • 
• f,Бровари, вул.Островського, буд.24. яка діє на підставі нової редаlщії Ста1У1'У пп с<ЯНАТА)), 
зарсєстрованої державним реєстратором виконавчого коміте1)' Броварської міської paдll Київської 
області КУЗНЄЦОВIiМ В.О., дата реєстр,ції 21.05.2008 РОКУ. номер запису 13551050002000743 
"n"'ЇIIRII в строкове платне користування зе"IСЛЬUУ діЛЯllКУ ПJlОЩСIО 0,0417 rn для 
обcлyroвуваНIІЯ вбудовано-прибудовmlОГО неЖIiТЛОВОro приміщення - зеltші комерційноro 
ВlІкор"стання, Tcpaliooal 110 5 (п'ять) років, за aдpecolo: кJIїBcысІ o6hocть, alicтo БРОВОРІІ, 
бульвар НСЗDJIC)JСІІОсті 7 (сі"I). 

Кадастровий номер земельної ділянки 3210600000:00:028:0107. 
Реl(.Ь""''' С"'ОР;ІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
БРОВАРСЬІСА МІСЬКА РАДА 

Ісиівськоі ОБЛАСТІ, 
ідентифікаційний КОД за даними 

ЄДРПОУ 26376375, lоридична адреса: 
Київська область, м.Бровари, 

вул.ГагарінD, 15 

в особі секретар.я;f.lісыф.Rади,' 
ТllмчаСОDО здіЙС;НIОIО,~ОrO ПОВ~С"ІНJI 

t.lichKoro ГО~О8И, С O~ II'Q\,~ 
ВАСИЛ • ИЧА ...... r.: .• ,) '~ 

'. ~\\ ".' , , • - C~ 
, 'Ї' \ •• , ~1 • 
,І' " _ r, і 

. і І' -.:') 1, 
.~ .: 

ОРЕНДАР: 
ПРИВАТНЕ ШДПРИЄМСТВО ссЯНАТ~), 
IОРJ.JДична особа за законодаВСТВОltl України, 
IОРlfдична адреса: 07400 Кllівська область, 

м.Бровари. вул.Гагаріна. буд. 14 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДIЛЯНIОI 

IClliBCLh"ll 06ла&:ТL, АIIС:ТО.БроаПРII • . • 
ДвІ ТlIСП'11 ДСD'nтorо pOh")'. КDІТ'ІЯ Аllсяuя, дDодl'Пn 'lё1ВСРТОro 'шепа. 

.' . . 
, 
• 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ: ~pDonp~"K~ Аllськп рпnп КIІТвс .. коі облпm , IОРIf.lШ'IfIВ IUIРССВ: Кllівськп область • 
• 1. &роваРII, вуn. ~arapllla, 15, ~ДСНТIlФlкаЦIПIlIlП КОД 26376375 D осоБІ DIIKOIIYIO'IOГO обов'.ЗКIІ міського гапОВIІ
CCh'Pt:'11Ipl мlСЬКОI РIUIІІ Сппоиrко Ігорп 8ПСIIЛLООII'IП, заресстроваllllП за IUIpeCOIO: KlliBCЬКII облвсть, "Іісто 
&pOBapll, DYnllUl Мо.ковського, БУДllІІОI( Не 59, що діє 110 підтві ]ОКО"У Украі"" "Про ".ісцсвс СDIІIОВРIfЛУВОШI. 
В Yh'PBilll" РОЗПОР·ЛЖСШІІ &роварської ІІІіс"коТ РМІІ оіn 24.07.2008 року Н!I:!8:1 OДIIOГO боку, та ____ _ 

OPEJlДA~: ТООПРІІ&:ТВО з 06аlСЖСІІОІQ оll1пооlдПЛlolllrnо «АДЕПТ _ МЕД •• , IOPIIдII'IIIO адрссо: 
08300, м. GОРIІСПtnь, оул. РоБО'IВ. б~ДIІІIОК Н!! 19, КВВРТIlРВ N!! 74, iДC'fТJII~iKauinlflln код 30697173 
(coiдOUТDO про. ДСРЖОDІІУ РСССТРОЦІЮ IOPIIДII'1II0T осоБІІ, 'JOPCCCТPODBlle BIIKOIIOO'lIl" комітетом 
&ОРllспіnЬСЬКОі Мlськоі Радll КIIЇВс:ько·ї області від 17.02.2000 року Н!! 1354 105 0001 000788) о особі 
пшерanьtlоro ,l1"peктopo ДПIlIСЛ'IІІП Сергlя МllхаПЛОRII'IО. зоресстровошtn за одресо.о: КIІЇОСЬка обnость, 
місто GОРllСПtnЬ, OYnllWl PO~O'IO, БУДlІlІОК Н!! 19, KROPТllpo Н! 74. ІКІІ" діє 110 підстаоі Статуту ТОВ 
«АДЕПТ-МЕД» (11000 редаКЦІЯ) зареССТРОООIlОГО 16.03.2009 року UIII(OIlOO'lIlM комітетом БОРllспіnьської 
міськоТ рОДIІ KIIЇRCl,KoT області, протокonу заranыІІхx 'Jборіо У'lаСНllкіо ТОВ ссАДЕПТ-МЕД •• Х!! 180 від 
17.04.2009 року та ПРОТОКОЛУ 'Jaranы�ІІхx 'Jборів У'lаСlІlІкіо ТОВ ссАДЕПТ-МЕД •• Н! 17 від 16 бере'J1112009 
року, IcaКD3Y Н!! І від 01.02.2006 РОКУ, дмі '''ОРЕНДАР'', nonepcдllIoO ОЗlІоПОlllлені з Вltмоra"ш ultDinblloro 
ЗRКОІІОДОR&:ТВD щодо IІсдіПСllості праВО'lІІltів, псрсБУDОIО'1ІІ прlt 3дрровому розумі. Iс"l" пам 'аті та діlО'1ІІ 
добровlnыІo без будь - ЯКОГО ПРIt"Уluеltlllf, Ifк фізlt'l"Оro так і морanыІro,' обіЗIІОl,і з зоranы�fI''шш ВIt .. ога"ш, 
додсрЖОІШI ІКІІХ Є lІеобхіДIIІІ" Дnlf '1111111ості ПРОВО'ІІІІІУ, згlДIlО з uіЛЬІIІІМ ВОЛСВlllfвnеlllll'" котрс відпоnlnвє 
ВllyrplШltl" волІ У'IОСІlІІкі, Uboro ПРОВО'"f1fУ, ,,1010'1.1 110 ",сті peaпblIC IID&:ТDlltll ПРОВОВІІХ IІпспідків з дpyroi 
СТОРОІІІІ, YКnВnIl цеП Договір про tlОС1}'пне: 

І. П Ред"'1!Т .ІІ0ГОВОРУ 
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ BiДnOBiДIIO до ріШСlflfR сссіТ Броворськоі ",іськоі РIUIІІ КlІївськоі області від 

16 nlOTOrO 1009 року.NII 1068 - 56 - 05 ІІВДОЄ, о ОРЕНДАР ПРІІ"МОС в строкове MDТIIC КОР"С1}'ВОШIІ зс",спыly 
дlnlНКУ мощеlО 0,0041 (ІІУЛ" ulлllХ COI'0K 0.11110 деСЯТIIТIIСЯ'ltшх) rD, дnя реКОIІІ:трукцli з РО]UlllреItШI~1 
KBnpТllpl1 .N!! ВІ (оlсіАlДесят 0.11111І) пІд пnтеку з аЛПШТУОПШlяаl ОКРСАIОГО ОХОДУ в 6nrnTOKBnPТllplloa,y 
ЖlІтлоооаlУ 6YДIIIIICY - зеАlлl KOAlepulnlloro ВItКОРIICТnIflIЯ по ВУЛIIUI КОРОЛСlllса~! 68 (шІстдесят вlсIАI), 
Alle-n БРОВПРІІ, Кllівс"коі облпстl. --------------------------

ЗгідНО довіДКIІ BllдDlfOT віддlnом ЗС",CnЬНIІХ ресурсів у ",істі Броварах Кllівськоі облості від 13.03.2009 
року зо Н! 04 - 3/13- 3/542 про те, ЩО згідно стаТIІCТlIЧНОТ звіТl'Ості (фОР"lа 6 - зем) земcnьtlо діЛltlка мощеlО 
О 0041 га по ВУЛlщі KoponelfKD, 68 (шістдеСRТ вісім) в foIlсті Броворах КІІЇВСЬКОТ обnвcri, дnп рекоtlструкції з 
Р~3ШllрешtlJ\I КВОРТIlРII Н!81 під ап'1'Ску з ВnBW1)'IBIIHR'" окремого ВХОДУ І боraтoкваРТ.IРНОfolУ Жtlтловому 
будиш,")' - земnі KOfolepuiiilloro ItlК2~lІстаIЩI. 

3l/dllO:J HlldllcmpOII'"'' ІІЛІІІІІМ' "lIdllcmpOII"'; ІІо."I!Р З&',МЬІІQr ділЛIІ"": 32 10600000:00:029:0013 
ОПІІС меж: вІд А до А - землі боraтoКВОРТIlРIlОТ ЖІІТЛОВОЇ зобудовtI. -------------

1. Об'скт OPCII.llII 
2.1.8 оренду перeдDtтЬСI земcnьна діЛIfНКП зоranыІІоo ПJlощею 0,004 І ('ІУЛ" цlлllХ сорок ОдllП 

деСRТImICnЧIIІІХ) rn '. ., • 
2.2.Но земcnьtlі" діnllщі віДСУТІІі об'єml lІерухомоro MOn~O о також ІНЩІ об ЄК:NI l'!.фрacrpУКТУРI~ 
2.3.НОРМВТItВlСО грошово oцiHКD земcnыlіi діЛІНКIІ ~ГI~HO ВІІТІІ}' З теХЩ'IНО! ДOКY~le!"",ЦII про 

.IOpl\lmIBHY грошову ouillКY ЗСfoICnЬІIОЇ дlnlНКlІ, IIIДnHoro ВІДДІЛОМ .зе"'CnЬНtlХ ресуРСІВ У МІСТІ Броварах 
КllТвськоіобnасті рід 13.02.2009 року звН! 04 - 3/13 -3/541 CТDtlOBIIТЬ. 

_ 24256 (дBnДЦnТ" 'IOТllplI Тllспчl дolm п'ятдесят шіст .. ) rpIlOCII" ~~ копlПок. 
. 2.4. Земenьна діnlНКв, ІКВ персдвtтЬСI в оренду, Ilе "вє таКІ ІХ tlCДOnIKIB, ЩО .. ожуть переШКОД11Т11 11 

ефеmlВI!ОМУ BIIKOPII&:ТDIIHIO. 13 02 2009 року к. 04 - 11/ І О - 3/47, ВІІДІ1110ГО віддlnом земenЬШIХ ресурсів . ; 
ЗГІДНО ВІІСНОВКУ ВІІДІ1110ГО • • - - • К 68 

• І & П бмежеННI ІІа BIIKOPIICТDHIIR зеМCnЬ .. ОI дlnllHKl1 по ВУnllЦ1 o~oneIIKD, »~CMenЬHO.. 
У. МІСТ ровара.'( ес ро о з .11 ІІАІВІІНІМ оБОВ'lзкlв зеlllлеКОРIIС1}'ва'lD, ЗМIС1}' доБРОСУСІдства та . 
ДlЛпftКD ПОВllНlса BIIKOpll&:ТOByamlcь отр 96 103 111 заКОІIOДDв&:ТВа про OXOPOIIY НОВКOnIlЩIІЬОro 
обмС',кень прав ІІа земЛlО ВCТnllовnеlШХ У ст. СТ. СТ. , , , . 
npllpOДHOro сеРСДОВllща. CТDIIHI . 

П і б ННІ" J J зміНD цІлІоОООГО 811KOPII '. • 
равов о мсже ••• о Оlllші особll несуть 10Pllдtl'lHY відповідвnь .. ість ЗПдllО закону. __ О 

За ПОРУШСlfttl ']e~enЬHOГO заКIО"О~О)В~ЕНДАРJI Доroвір opellдll Ilе зберігає Чlllшlсть. ________ _ 
2.5. При 31\tllll (peoprall зОЦI 3 ст ОК діі доroвору 

• Р П' • 
) і термІном до 14 коmlП 1014 року. Іспl ЗОКШ'ІСІШІ строку 

3.1. Доroвір yкnoдello ІІа 5 (п'ПТI. рок В, ІІІІІ "oro IІn ІІОВІІ" &:ТрОК. У ЦЬОМУ РIDІ орендар ПОВІІнен не 
дoroBOPY орендор мвє переlDЖllе право поtlовnс .. доroвор'v повіаОI\IІІТ11 ПІІСЬМОВО орендодовWI про ·IIDfolip 
" . "і І строку ДІІ J ПІЗНІше НІЖ 3В І> 1'1 епu до ел поТ дIлЯIІКI' ІІС 3В ulл"ООIl~1 ПР"ЗllПчеIllIЯА1 ОРС'ШnР 

ПРІІ зеАl .. 
доroоору opellдll. • 

Iln.',п.оlIIОРI.ІІI:I'~'~' право ОРЕНДАРЯllе за&:ТОСОВУЄТЬСR У РIDІ: 

QUIItU." .... ПРIІЗtlD'IСIШ.М; 

~=їЬ't~l~ "'В1'-; ';Eo:"·N·10I!t51::fl~ 
!llll1II!~1IIII1rC1i1111 C'I1lt6i~i.~"~ffDI дїnIIllСІІ. t~~~t.t..>.:: ... :·.l':'::~:ltJi ... :. ~;J'~ 



-. 
4. ОРСIIДIIП ПЛАТО во10иllllClІ ЩО 110 13.02.2009 "IІІІОRl", , 

1_ раlАТlIВllоі rpOIUO' • 
СТІІIIОВIIТІо 10" ВIІоІIIО ellL ОО копlПок І CКJ1nДIIC: _, 

4.1 РІ'ША OI'Cllalld ,шптn '11 двІстІ п'ятдссят шlсть) rpllB ІЬ 60 КOn!nOK, BlдnOBЇlIlIO 110 ЛОПI.11'" 
24256 (4anдиnть ',ОТІ'РІ" ТlI,~:т.,PIICТn ДВАДUЯТЬ п'nТЬ) rp;;::~I.м 20% від 15.04.2009 РОКУ. , __ _ 

- Ж4%5 (дnl ТlIСП~ OOO~CЬKoi а.lсIоКО' рМIІ .(II1вськоі О ЇЛІІІКІІ ДСр"ДВIIОЇ обо комуналыІїї nnaellocтi 
BIIICOlln~II~:,::'~::::: р:'".lру opC.IдI.DЇ МIІ11I ,О 3CAIe::~~~ic.tтiB іlfДсксаиії. ~ll3lfa'ICII\I:( 3ВI\ОIlC1лаllС1В?\,. 

іП 4_. ЬМ , y-хуаА'IІІIАI їх ulnЬODOro ПРIfЗІІОI,еф,ш. Т:А'" ШО заПООШОIОТЬСА ПІД 'ІАС уклмаlflfll або 1\111І" 
3д Сlllоа ,.- МІ ,Істрlо УкраїШI орм • 
3П 3f1Тас:РДЖСШIМIІ K06Iffera,.' І П. ._---' ____ 

ру ОРСIlДIf 111І ПРОДОDїИСlІІl1 Roro д І, 11 ПРОnlrоit. 30 КUЛСllДllР'IІIХ Дlllо, 11І1">,1"'1" ІІІ 
УМОВ aorouo рlв""а... 'Іnсткnа.' х • У/І' 4.3 О"е,1Д1ІІ1 .шпто ВІІОCJІТЬСЯ . ) а.'спUЯ ІUЛЯХОІ\І ПСРСРПХУОАІІІ'Н ІІА РІІ у","\ ( У 
OC11lllllla.·КnnCllaAPlllla. ДІІСІ" 3BIТllorO%~~~A::B;;;71923 p/p 3321081%700005 - БрОПllр~I.IСС OДl(. "ол 
.(lliacLacln оСіnпстІ 1'1. ІСІІСВП МФО 8 • . 
КnUСlІф'кnuli 13050200 - ОРСIIдА 3СА'Л" - ~сл r а РПХУJlОК ОРСНДJlОЇ МПТ" офОРМЛIІСТLСIІ RlдrlОВIДlІlІ\l1l 

4.4. ПСрCДnll1l продукціі та l'IUIRIllIП.П У 

ВКТІІМІІ. 'ДІІСТЬСП У 1111з1: ".5. Розаllр OllClIalloi ІІЛІІТІІ псрсrлп С бll"СlfIIХ aorouoPOAl; •.. . . __ 
4.5.1. ,міШI УМОВ rocnoдnplOBIIIIIII, n ред • ІІЩСІІІІІ цін. ТnРllфів. ЗМJllIІ коефlUlСІlТІU 1ІІі1&:liеащj. 
4.5.2. зМ'ШI розмірів зсМОІІLІ'Оro ПОДllТК)', =:ок ТІІ JMil1ll 1f0рмаТIfВlfо,)" rрошової ouillKII -II:Мl:m, \І 

BIJ3lla'ICI/IIX зIКОIlОДnВCТlО.... 'flТBCpJ1'I(CtlllI II~BIIX lfaHV плаorv aorouip ОРСllдll зсмcnыlі·· .аі/II1I1"" МО-",&: 
• А 0011 ОРЕНДАРЯ З"'lJllm. оре ,.;,., 

GpoOlplI. У Ol'naдкy Від І іСЬКОIО радОIО В oaflOCТOPOI"'bOMY ПОРІДКУ. -
бут .. розіроаllll~ GpOВnPCIoKOIO" едбll'IСНIIХ 38KOIIO"'; __ .__ _ ___________ _ 

4.5.3. В ІІ'ШІІХ в"падкraХ, пер :r У строКIІ ВJlЗ'IИ'lсні UIIM договором, ПС"Я HapaxoBycrьclI ІІа 
4.5.4. У разі .IСВlfСССIШI OPCI~ДIIO МІІ11' ифН'IХ ca~'Kцin ЗВ їХ НВIІВIfОсті) із P03PB:~Y'IKY 120 підептків 

СУМУ ПOJlDТКОВОro борry (B~I~"IIO'I І C~IY КY~KPaTHII nilOlfoi на Д~HЬ BflHllKllellllJl ТnKoro подат"ового борry 
рі'IIIІІХ обnіКОlоі стаВКІ' HnUloflВn)LHoro ІІІ І ЗIUIСЖJl~ від тoro .кn з ВСЛІІ'ІІІН ТnKIIX стаВОК С білыuю.. ,а 
llбо на дellIo noro (noro 'lаСТIІИІI поraШСНIІ. • ' _ _ 

R ІІІІА ДСІ'Ь npocтpolfCHffl У noro CMDТI •• 
КОЖІІІІ ICIIJ1СНДОР КОЖ і у ВIІПnДКnХ ІІКШО ОРЕНДАР З поваЖНJlХ Прll'IІІН ТИАІ'ІDСОВО 5.5.5. Оренд"а мата СПРВВЛІЄТЬСR та , 
ІІе Ollкop.ICТOBYC зсмепы�уy діnlНКУ за UIIM ДоroВорОAl.-·-------.-----· .--------

5 УаIОВ'1 вшrор"СТ8'ШО :SCI\ICnIalloi ДІЛОІІКІІ 
3 • нкп nc",,~ncтьca В оренду Дnl PCKOlfCТPYKDii З РОЗШIlРСНlfR,.. KBapтllplI Н!! 81 

5.J. еАlепьни ДІЛ. ,.- б ОМ 6YlIllIl"Y 
(вісіАIдСМТ QJlIIІІ) під аптеку з влаW'l)'ВИffНIМ oKpearoro ВХОДУ в ~гaTOKBap~flpHOMY. ЖІІТЛОВ у ~ : 
землі КOMepuiRHoro BIIKopI.CТnHII. по ВУЛllUі Короленкп .N'! 68 (ШІСТДССRТ В!СlМ), МІста GРОВИРІІ. КIІІВСЬ"1І1 

області. '. 'П --
5.2. Ціпьовс ПРІDИІ'ІСННІ ЗС"'СЛЬJІОЇ дlЛlИХIІ - зеМЛІ КОМСрЦI HOro BIIKopflCТDHHI. • 
5.3. ОРЕНДАР ІІС мвс ПРВВІ без офОРАШСНН. У ВCТnIIОВЛСНОМУ законодавством ПОРІДКУ Зl\lІНIОВатІ, 

иlnьовс ПРІIJllllченн.зсмОІІЬНОТ niпlllKII. -.....:':....---------____________ _ 
6. Уа'ОВIІ' СТРОКІІ псреДВ','3СІ\ICnЬ .. ОЇ дlЛЯ"'С" в оре.IДУ 

6.1. ПередаЧІ земепьної дln.НХIІ В оренду здіПснюстьса з ~~ЗРОблСН'IRМ проскту n· відвеД~IІН.Я. - ~ • 
Підставою дп. II.roтoВnСНШI проекty відведеННІ зе ... СЛЬНОІ ~ІлIIiКII t: рlШСННІ БроваРСЬКОI I\IІСIоКОI ріШlІ 

про Haдaнlll дозвОлу НІ ВІ.roтoвленн. проекту відведСНJlІ ,еМСЛLНОЇ діЛІНКIІ. _ 
6.2.I'fшl умов" передачі зсмельної діЛІНКІI в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ псредас. а ОРЕНДАР nplli1Ma[ 

в opc.Jдy зс ... епьну ДЇЛІІІІСУ віпьну від БУДЬ-.КIІХ мвП,IОВIІХ Прl1В і претеllзіП третіх осіб, про ІКІІХ в момент 
УКЛaдDНlf. ДоroВОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ с, •• ОРЕНДАР не МОГЛ" зJllm •• ------------

6.3. Передачи ,емепЬІІОЇ діn'НКIІ оре'IдQРЮ здіПснюєrьс. післ. державноТ реєстрацГі gLoro Доroвору за 
anOM ПР"ПМI1НН. - псредаСlі ....... ---------_________________ _ 

6.4. ІІВ ОСІІовІ а.25 ЗПIСОIlУ УКРПЇІІІІ "Про ОРСІІДУ зсаlnl" від 06.10.1998р .N!161-ХIVорсIIДОР У 
п'ПТllДе.llllln nрок пlспп ДСPЖnВllоі рссстрпціі aorOBOpy ОРСllдll зсмcnьноі ДШПІІІСІІ ДСРЖПВllоі вбо 
ICOl\I)'IIВnЬ'loT anПСllоmзо6ов'П301lllП "ПдОТlI кonllO norOBOpy вІдповІДІІОМУ 0prnllY ДСРЖnВllоі ПОДnТІсовоі 
СЛ)'2k-БIl. ---------_______________________ _ 

7. YalOBII ПОВСрllСllІІП 3&:aIUIalloi ДШПІ.К.. . 
7.1. ПіСЛІ ПР"ПІІНСННІ діі ДоroВОРу ОРЕНДАР повсртає ОРЕНДОДАВЦЕВ І 'СМСЛЬНУ діЛRІІКУ У стаНІ. 

,Іе гіршому поріВIШНО з ТІІМ, у ІКОМУ віll OnCPJlCnB Ті D оренду •• --
ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіРШСН!lЯ KOPIICIIHX влаСТІІВОстеП ОРС:ІІДОВВ.,ОТ зеАIcnы�оіi діЛ"I"'" 

пов'lза.шх із зміною 11 CТlну,'має праао НI1 BiДWKoДYBBllHI з61атків у РОЗА.ірl, BI13HBc.elloa.y cтopOllnМl,. якшо 
cтopOI,aMIIIIC ДОСIП'УТО ЗГОДІ І про розмір відшкодуваllНI,бtrткіD. спір РОЗD'JlЗУЄТЬCJI у СУДОВОМУ ПОРАДКУ. 

7.2. ЗдіПснеtrі OpCI,дnpCM БCJ 3roд1. ОРСІІДОДВВЦІ Вlrrpnти На поліПШСНllП ОРСIIДОВПIlОЇ ЗСМС:ЛЬІ,оі діл.""I!' 
Ікі неАIОЖntrво ВЇДОКРСМІІТІ' БCJ заподі.1ІІ11 ШКОДІІ ціП діnlнці, ІІе niдn.mloТII віДШКОДУВОНIf'О. _ 

7.3. ПоліпшеННІ CТlIlУ 'смепыІїї діnІIIКIІ. проведС'lі ОРЕНДАРЕtфl 311 ПlIСЬМОВОIО ЗГОДОІО J 

ОРЕНДОДАВЦЕМ землі, не ПЇДn.га.ОТЬ вlдшкодуваlfНIО. УМОВІ';' оБСЯГl1 і CТPOICII вїДшкодуваНlІ1 ОРСІІІІІІРЮ 
витрат ЗІІ проведенlШIМ поліпшення стану земель"ої діЛ.НКI' В'I3НІ'.аIОТЬСЯ OKpeMOIO yronolo сторіІІ. 

7.4. Орендар має право ІІа відШКОДУВRШІЯ збlІТків, заподіЯ'IІІХ унпcnідок lIeBI.KOlfallJfn OpeHaOJ1IUIUCM 
зобов'lзаllЬ, передбаЧСНltХ ЦІ.М договором.' _ 

ЗбlmаШl1 ВDАЖnlотьеп~ 

- ФОКТІI, ... і втраТlі, ЯКІІХ ОРЕНДАР 3113.18В У зв'язку з lІеВIІКОНВННІМ або неНМСЖlllІМ ВlіКОllаllНІfoI У"О. 
noroBOPY ОРЕНДОДАВЦЕМ птакож ВIІТрІТII, Ікі ОРЕНДАР здіПСИІIВ або ПОВШlеl1 здіRСНIІТIІ дnl BЇAlloвncH'" 
CBOro порушеllОro права; _ 

- доходи, Ікі ОРЕНДАР Mir бl. РСIUIЬІІО ОТРlJмаТIІ а раі IflUlС:ЖНОro ВІІКОНВШІІ ОРЕНДОДАВЦЕМ ума. 
договору. 



7.7. Pcnr.llp ФаmlЧІІІІХ ВIIТрIlr ОРСIfJШРI 8 -
8, 06,.lежеllllп10fiтnжеIIllП) Il3на'lаcn.СІ ІІа підставІ до"оуr.,еlmшIoIlО пllmJСРАЖСlІlІХ АаIllIХ. 

8.1. На opCIIAOBallY зсr.'СЛIoIІ дlпlll ЩDJIО BIIICoplICТnllllH :ler.IMlolloi дlл.IІІКIІ 
8.2. ПСРCAD'lа 8 ОРСІІДУ ЗС.I~IоIІОі ~ ІІС 8malloВn~lIo обмсжснlо, оБПЖСIІЬ та illWIIX прав третІх осІб. 

'11Іlm1llУ дIЛІIІКIІ. _ ДІЛІІІКІІ ІІС С nlAC11l8010 МІ np"nllCIfIlI або зміllll обlllСЖСIІЬ 110 ЦІО 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ га 9. ІІІШ' провп та 060n'n:llCII сторІІІ 
palnYc. що 3СМСЛlollа дlЛltlка с У "ого ІІІ ••• • • 

зоБОРОIІОIО (арсштом), заCТnВОIО ІІС б •• • • aCIIOCТI, ІІІКОМУ ІІІШОМУ ІІС Вlд'I)')І(СIІО, ПІД 
0pCI'nu IlDADBOnl illwi прав" ВlІ:lllа ~cpc увас І 111І ,..ас :lПКОIІІIІ ПОВІІОІВЖСІІІІR ПСРCADlllr1l ЦІО AЇJlIII"OY В ....,. ... 'ІСІІІ QII,.. ДОГОІОРОМ. _ . __________________ _ 

9.I.ПРОВR opeIIAOAHBI'R: 
9.1.1 ncpcBlpml цільовс BlllCoplICТnIll'1 :lc,..cnыlii АіЛІIІIСIІ. _______________ _ 
9.1.2. дO~'POKOBO PO:liPBllr1l цсП Догов· ' ІР У ОIlПDl1ках, псреАба'IСIIІІХ '11111111І'" заКОІІОАа8СТВОІІІ та ЦІІІІІ 

Договором; - - - - - - - - - -- -__ _ 
9.1.3. зміllllТlІ розмlр ОРСIІАllоі ПЛnТI У І 8l1ПDl1ках. ПСРc:.llБП'IСIІІIХ '11111111І11І 3nKOIIOAnICТ801ll. в ТО"'У '",cnl 

8 OAIIOCТOPOllllbOMY ПОРААКУ бсз 3ГОnll ОРЕНДЛРJt;__ _ _ __ 
9.1.4. BIIMaranl вІд ОРЕНДАРЯ C80c',aCIIOГO 811СССІІІІІ OPCIIAlloi плml.------------
9.1.~.a!IMaГllrIl вІд ОРЕНДАРЯ BiAWKOAYlallllR CYIIIII ОРСIІАllоі ПЛIlrIl' з 'ІПСУ npllnllRТТR ріиlСlІlІ1І сссіі 

liРОВВРСЬКОI IIIIC~Koi РDl1I1 перо IIDl1allll1l n аРСIІАУ 3C\lCnhlloi АіЛlІlІКIІ ЛО пі4ПllсаllllR ЦЬОГО ДОГОВОРУ:----
9.2. 060П IIJ"II 0pcII40nnnaltl: 
9.2.1. псрсnolllrllзсIІІcnыІy 4іЛRIІІ,ОУ ПО alrl)'.-- ________________________ _ 
9.3. Прнво ОРСII4ПIШ: ---__ 
9.3.1. О1р"маТIІ ПО al\l')' зtlllCnhl'У АіЛRIІКУ У КОР"СТУnnIllIІ;- __ 
9.3.2. nOIlOВnIOBnTII 40говір піcnа зnкі"'IСIІIІIІ строку noro Аіі в разі 8incyrllocтi ПРСТСllзlП, Щ040 

зоб08'138I1ыІo ПРОТІзі тc:plllillY ОРСIІЛllr --_ .__ ___ __ __ _ _ _____________________ _ 
9.4. 060н'1І3КII ОРСI140РП: 

• ~.4.1.IІDl1аваТIІ OP~HДOДABЦIO ,..ОЖnllвість 34inCllloBanl І{ОIIТpОЛ" за IIКОР"CТnIllIІIІІ цісі 3CIIICnhII0·Ї 
дUlІНКlІ, • ----- --- - - -

9.4.1.BIIKOIJIICТOnYBOTII :lеlllелы�уy 41ЛRІІКУ :ІН l~іЛl'ОПI;31 ПР":l10'lеIllIR31;-
9.4.3. СВОС'ІОСІІО сплв 'IYBOТlI ОРСІІАІІУ плоту;_ 
9.4.4. lіС ДОПУСІСОТІІ хіlllі'IНОГО ЧІІ БУ4Ь-RКОГО іншого заБРУ41'СIІIІR 3СIІІЛR;-
9.4.5. niAТPlllllY8aTII її 8 IIВnC"IКIIOIIIY сонітаРIІОМУ CТnHI; _______________ _ 
9.4.6. Пі~R·3ОlСіН'IСIIІІR тсрміну 4іі Договору optll411 nOBcp"ynl 3СІІІCnЬНУ 4іЛR""ОУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

нмсжному стаНІ ПО 01\1)'.-- ---
10. '11311К ВІІПН4КОВОГО 31111wеlШR n60 ПОWКОАЖСIIllП 

06'сктп ореll4l1 ЧІІ "ого чnmlllll 
10.1. РІІ3ИК ВIІПDl1КОВОГО 3НІІЩСІІІІR обо ПОШК04il(СIІНІ об'єкта ОРСНАІІ 'ІІІ ПОГО ЧОСТІІІІІІ ІІССС ОРЕНДАР •. 

11. З,.ІІІІІІ У,.ІОВ ДОГОВОРУ І ПРIІІIІШСНIlП Пого 41і 
11.1. Зміна УМ08 Договору 34іQСIІІОЮТ"СR У nIlC .... OBin фОРІІІі 30 8заСМI'010 3Г040Ю сторіll.:-------
У разі 11С40СНГНСННІ 3ГО411 Щ040 зміНI! УІІІОІ ЛОГОВОРУ спір розв'R3УЮТЬСR У СУД080"У ПОРI4I\ОУ. ____ _ 

І 1.2. Діі 40ГОВОРУ пр"mIllRIОТЬСR У розі: ----------------__ _ 
11.2.I.зокіН'IСНIІІ строку, но АКІІ" Пого було YKnDl1CHO;---=-----
11.2.2.ПРIIAБОIlНI ОРЕНДАРЕМ 3СІІІСЛЬІІОЇ діЛRIІКIІ У вnocllicть;-- _ 
11.2.3. ПРІІМУС080ГО 8і4ЧУІКСНІІR зсмcnьноі діЛRН"" 3 MOnl8i8 суспіл"ної нсобхlДllості відповіДIІО А2 

ст.147 зеr.tслыІго кодеlССУ )fKnoilllli 
11.2.4. ДОГО8ір ПрІIПlІlІІСТЬСR також 8 illWIIX ВIІПDl1КnХ, псрслбаЧСlІlІХ зокоtlОМ. ---------
11.3. Діі договору ПРIIОIlIlПIОТЬСR WЛПХО,.І Пого РО:JIРВRIЩП за: -------------
11.3.1. B30CMII0IO ЗГОДОІО cтopill;- -- -----::.::". ----:.:-------------------
11.3.2. ріШСІllІІМ СУДУ відпові4НО до ЧllflНОГО 30KOII04B8CТВO YKpbiHI�.------------
11.4. РозіР8ОННІ дОГОВОРУ О OAllocтopOHII .. OMY ПОРRAКУ допускаєт .. сн ;;------------

УМОІОЮ розlР8ВІІІІІ ДОГО80РУ О ОДНОСТОРОНН"ОМУ ПОРІДКУС ІІСІІІКОНВННІ 0PCН4RPCM п.4.3, п.9.4.1, п.9.4.3. 
11.5. Перехід Ор08В ВnnCHocтi ІІа мnRlІО ОРСlщаРІ ІІВ illWY 'ОР"ДІІ'ІІІУ вбо фі311'ltlУ особу. а також 

реорrallізоціl 10PIIAJt'IHoi особll-ореlWРR є пі4m8010 АЛR розlРВВННI ДОГОІОРУ.-о ----------
12. вlдповlдплыlстьь сторІІІ ЗВ IICBIIICOIIBlllln вбо IІСllnлежllС ВllКОIІВlltlп договору ---

12.1. Зв lІеОllКОIІВIШІ вбо lIeliMCJKtlC 811КОНОНІІІ ДОГОВОРУ СТОрОНIІ IICCyтL 8ідповіAlu1ыlcтL 8і4пові4110 
до ЗВКОIlУ тв цього ДОГО80РУ. ••• • 

12.2.Сторона, Іка ПОРУWІUlВ зобоо'І3оlllll, звlЛЬНІЄТЬСІ ВІД 8ШПОВШВnЬНОСТI. RКЩО ВОНВ довс.цс, що це 

ПОРУWСIlIfI СТМОСН ІІС 3 іТ ВІІІІІІ. - - -- -- •• 
12.3 МІІ: ПРCJlCТD81ШКІІ ОрендодаВЦІ та ОРСllдара особlllmlМl1 П~ПІІСВМІІ ПІД QIIM ДОГО80РОМ. 8ЗВЄІІШО 

стверджуємо 04111І OДlIOI'olY та П08іДОМЛІСІІІО усіх звінтеРСС08ВІІІІХ І ТОМУ ОСІб, що:--.-----------
• ПРCJlCТnОНIIК дІє В мсжах С80іх 008110ВВ)І(СIІЬ; -- - -_.- - --- ------ -----------
• І момент піДПIІСВIІИІ цього Aorooopy МІІ YCBiдor.UlIOEIIIO 3l1B'lcillll сооїх Ain і можемо КСРУ8ОТІІ 111І1111І;--
• розуміємо ПР"РОА)' ЦЬОГО праїО'IІІНУ, свої ПРВ8В та Об~I'13КIІ 30 цш •• 1 ДOГO~OPOM; - • 
• Прll узгоджсннl УI'оІОІ цloОГО AorOBOpy тв УlU1адСНIІІ догооору 814C~Hln будь - RKlln обl'olОН 'ІІІ ІІІШС 

б I'оІМІI та БУЛIІ свідомо ПРIІХОВnlll 111111І11. ІК У'ІОСІІІІКОІІІІІ праВО'IІIІІУ; 

ПРООО'ІІІІІУ УМОlо.'( і lІе є резул .. таТОМ 8ПЛІІВУ тнжкоі 
flai~1pID~I:....c!1~80peIIHI відП08іДlІІІХ ПрDDОВІIХ lІослі4кіl, ІІС Є ФіКnIОIllIМ; ----

::=;:~~(,~~ij;ij~{~:~: (НС є y.дdїBIIIIM); 
зуМ08 цього npaвo"JII~r!·14·5iI4 •. :~!~:.~ 

j аМЕ N2 . _. і :\:~,i . 
• .... . .;. ::.; .. ~ " .. ':. • ,t;·f..; 



. 
• О ..... IIВіс:ть ПРО'ІІIТоІТІІ uсП догооір і ПРПВIIЛ"lfО 

• .11І оолодlСIІІО YKpaТlICLKOIO .'ОВОIO. ШО дас ІІаІІІ •• ..... _ _ _ . .___ 1РО1) \lіТII 
"ого cyrlllCТL та правооl IlаспlДКII. -

• .11І IfС Olf3lfBlflllMlaдaTIIIIIIIII 'ІІІ 06r.lmlte110 діадDТIllllll1Іі --=::::: 
• yкnaдcllIII догооору оlдповlдас lfаШIlr.. ІllТСрссаlll; , " ,,' '- - __ 
• ООЛСОIІRВnСIІІII С oinLIIII.' і YCBIaOMnCIIllr.. І оlдповlдає IІОШIП ОllytpIШI!IП,ооnl. 
• УІІІОВІІ договору 3Р03Уllllпl І olanoofдalOТL рсмыlпn ДОIІІОOnСIІОсті СТОР"': ...-----
• догооlр ІІС пршсовус ІІІШОГО праВО'ІІIfIУ і cnpRllloonlllln ІІа рcIuIыІc 1I0CТnllllR ІІаСЛІДКІВ, I1КI 06У\10;;;--

ІІЬОМУ ) 
13. ПРІІкllluеоl положеllllП 

IЗ.I.ЦсП Догооlр Ilабllрас Чlшностl піспя nfдnllcalllll СТОРОllаlll1l та Пого дсржаВIfОЇ реСстрації. 
ЦсП договІр yкnaдcllo У 'IОТІIРЬОХ npllllliplIIlKax. ШО lIIalOТI. ОДllакову IOPllnll'II'), СІІЛ)', ОЛІІІІ J • 

'" 'П' ІІІЩ, 31f1UC0ДIIТLCI а ОРСlfдодааuя, ДРУГІІП - О ОРСlfдаРI, трСТI - О оргаtll, 1"11 ПРОВІВ ДСРЖПВІ'У реГстрац' 
'IСтоСpтll" В lІотарlусв Броворського міського lIoтaplMLIIOГO округу ПІІСОІІОГО В.Г. зп aдpecolO' KIIJ~:'~ а 
06nncть, .. Істо S"OBDPII, OYnllUR raгaplllll, 6, 10 КО, ЗО: . _ а 

ІІеаlд'О'llІІаlll 'Iamlllnalll norooopy с:: • 
)о кaдaCТPOOlln пnаll зсlllспыf1'' дlnІIІКIІ з відобраЖСIfНR'" об"'СЖС'IЬ (обтRжеНh) у Ї ... ВIІКОРllста; 
ВС,"ШОВnСIIllХ ccpolтyrfo; ~ Та 
> акт про oc:raIfOВnCIfHI ІІа IIIICЦCBOcтl та ПОГОДЖСIfНR зооніШflЬОЇ IІІсжі зсмелЬІІОЇ діЛlllfКlІ, -
)о акт прIlПОlllу-псреда'lі зсlllелыІїї дlпRIІКЩ , ---

, ------------

''24'' КfllnЩR 
АІlського lIo"toplQJtbllfNO OKPJ'i'Y, , 

ДWOfllр nldmtcollo УАІоl,; npIICJ'III11DCIIII, 

15, Pelcol311nl сторІІІ 

°IJClInl·P: 
ТОВПРІІСТВО З оБI\II1К~IІОIО oїдnooiaDJ'IoI.iCТlo 
44АДЕП1: - МЕД», 
IОР"ДIIЧllа адреса: 08300, М, GОРІІСПіль, вул Робоча. 
БУДІІНОК N!! J 9, кварт"ра N!! 74, 

kOJI ЄДРПОУ: 30697173 С. 

Особу lPDAtudRII, Rltl nіtJ",tСQЛIІ iJDi!olllp IІСIІІОIІDШtеllО • д . 
tJltзtJОt""IСIІІЬ Іірооарсысоi АIІСІіКОУ:"РQAlI К і і сі " іХ lєзdоn",tсtltь, о 1ІІ01tо.Ж' ttpot1OJdo",,,irnJ. І/ІІІ 
«АДЕПТ - мєд.), ttOflt«Нf&liitUi'~Si .. "ijjc 11 OCЬ~ О nnm та ТОВОРІІСТВО 3 оБМСЖСIІОIО вїдповїдuльtJlrno 

,1.-; '·I~t;I~.r . :'_'lflj.u .'l!.~t1""It,o, ІІервоlреllО, f···'· .. tj" ;. • •• '.~ І;: ,~, • 
Зарсrстровоно.~ p~cтp"" і за ХО 127'-'''~~'·\ :; , 
crк lr;:: ,. -~. ~""1\ 

ГIlУТО МЇ::: :l!їдnoolal.OCТi з B'il~'d~~~'CТ, ЗІ Закону України «Про Hoтapia'r», 
ПРlІваТlfJlП "~.e.rY.C ~. ~ --__ 

• (1 ~ . : .~'Г~~::-:::' 1'f!---~ /ПllсаНIlП В,Г J 
,t> ... v.'J ..' t ,. ...-~,/ 

\4..' 8/ .... -".. "_.. {b~ =g' 
,:(, -І, l ;~ • ~t.,.o .J./ 
~'<... 11;,"1/1; lIo,,:,Q<O'· :~' 

",..;:. ""0'" r""\ '';', 
",,~II~ 

зе,., Договір зареєстроааllО у Кllї'аськіП periOllMLllin ф' 'м 
ель,НОГО кадастру ПРІІ ДеРЖВВIIО,.,У ко,.,ітетl У ІЛ" Державного піДПРЩ:МСТОR "Центру державllОIO 

Р:ЄСТШ ~ 5~елt,.. J'IIIIICI'O ,~ПJІС від " .-1lfII~ по земед,ыІІмM Р;СУРСПМ" про ЩО У ДС~"О\l)' 
N!.~~~!SI.9b.;), 0t>01", '*Обr,н..р 20 () . J1 ... . .':. . . ,". 

,c~· ~. r "·ё. 
І- " 

• 1 
, . 

/,.' І ,. -" 

---"":!'l: І 
і-І' І 
'~~ \. 

-,' -, 



~ ]і РIIТЯry: • 
І дота BIIДD'JI: 
! ВІSТЯГ ІІОДОВ: 

НР,І1ІІ110 110 ЗОПІІТ: 

НОМСР прОВО'IIШУ: 

ВІІТЯГ З ДеР)IСОВIІОГО ресстру ПРОВ!\&lllllів 

7223197 
24.04.2009 11:58 
Приватний нотаріус 
міський 

. 

Писаний В.Г., Броварський 
• 

запит про надаtlНЯ витя~у' з Державно~о реєстру 
правочинів від 24.04.2009, ~ б/Н, Писаний В.Г. 

!lalpnJ\ICTpll :11І111І'1')' 

3417261 

Зп РКОЗОJlJIМJI пораметРОМIІ заПIІТУ 1I ДСРЖUІШОМУ рссстрі ПРППО'lІшіо :шаfiДСIІО: 

НОМСР ПРООО'lШIУ: 

НаitМСJIУООJIJIЯ 

пpnОО'JllJlУ: 

ТІІО ДОIСУМСІІта: 

Відомості про 
АокумеllТ: 

Предмет праОО'lIJIІУ: 

OpcllДoдaocць: 

ОРСІІДОР: 

ЗI1IIIIС 1 

3417261 
ДО:t'о~ір оренди 

основний ДOKyмeH~ правочину 

Дата нотаріально~о посвідчен~я: 24.04.2009, Номер у 
реєстрі нотаріальних. дій: 1272, Документ 
посвідчено: КиУвська обл., Приватний нотаріус 
Писаний В.Г., Бланки: ВМЕ 145111, ВМЕ 145114, ВМЕ 
145109, ВМЕ 145113, ВМЕ 145110, ВМЕ 1451~2 
• 
земельна д~лянка, 0,0041~a, для реконструкціУ з 
розширенням квартири НІ 81 (вісімдесят один) під 
аптеку з Dлаштуванням окремого входу в 

багатоквартирному житловому будинку - землі 
комерційно~о використання, кадастровий номер: 32 
10600000:00:029:0013 , Адреса: КИУвська обл., м. 
Бровари, вулиця Короленка, земельна ділянка 68 

Броварська міська рада КИУвськоl області, ЄДРПОУ: 
~6376375, юридична особа, Адреса: Киlвська область, 
м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 
Товариство з обмеженою відповідальністю АДЕПТ -
МЕД, ЄДРПОУ: 30697173, юридиuна особа, Адреса: 
08300, м. БориспіЛЬ, ·.ВУЛ; Робоча, будинок НІ 19, 
квартира NI 74 

C'top. 1 3 2 



ОnИСМЕ>К 

КАДАСТРОВИЙ ІШАН 

3210600000:00:029:0013 4; 

5.21 

6 

А 

5 

Від А ДО А . Зе.ші баraтокваpnlpноі Жltтловоі заБУДОВl1 

.... 

Плаща дimunm становить - 0.0041 га. 

Нам!: 
Р 

pqq 

А 
3.17 

Dтu:lllllCllзcмnі. 
3CUlСКОРlllnУllllчі '1'1І 

з!:мnl Д&:pXCallloJ 
МIІІ:IIОCn. 110 1ІІІДІІІlі У 

1ІІІІІ:ІІІт або 
IСОРIICJyIDlIIIІ 

& 
ТОВ "ААепr-МСА" 

Ш" 
фр 
РІД 

ка 

в 
58 

3aran. 
ІІІ 

МОЩD 

3О.,Cn" 
nІ 

2 
0.0041 

СіІІІос. 
каПJсп 

ВС'ОПJ DдIIpcь 
clllOa 

ВСЬОПJ 
ІІІ рlnnI c:aдlа 

nac:alll 
11 uua 

ynм., 

3 5 8 11 12 34 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0041 

тов "Адепт-Мед" 
обслуговування ВItJ~mjjrвЦ&!ув8ВIUIМ окремого входу 

Київська область, Бров .Бровари,вул. Короленка,68 

Земаl.1I&D 
alllCOpllCТDlyкJnC 

• D кaucpцilblllX 
ціпах 

42 
0.0041 

дІІректор Гаєвський П. ..... Аркуш Аркушів Мірило 

ВllКонanа Письменна 1 1 1:500 

кп "Бровари-Землеустрій" 
2009р. 

І. 



ПJIAН (СХЕМА) 

РО3J\ІіщеllllП земелЬllоі дїЛПllКl1 .. 
• 

... 

Дllpеraoр Гаєвськиtt П.В. 

BJIJCOIWla ПИСЬl\fСНlШ О.В. 

Аркуш АркушІв МіРl1 
JlО 

1 1:200 

кп "БроваРII-Зе&snеустріП" 
2009р. 

f' 



АБРис 

ЗЕМЕЛЬної ДlЛЯНКJІ 

А 

;~!! 

6 

; 

... 

ОПИС МЕЖ 

Від А до А 3еАшj баraтокваРТIIРНО}' ЖІІТJlО80і 111БУ40ВІІ 

ВИКDнавець:~~ 

-

r' • 



АКТ 

BI13118 81CIIIID l\IСЖ 3сl\Iслы�оіi ділВII КІ'І • ( • 
в 118ТУРІ 118 l\llсцсвості) 

ТОВ «АДЕПТ-МЕД» 

"/~,, ио'Ог.о 2009р. 
М. БРОВDрtt 

МlI, НJlжчепіДПJIСВllі, представник кп "Броварtl-землеустрій", в ПРIІcyrності 
зeмnевnасника (землеКОРIJстувача) 

ТОВ «АДЕПТ-МЕД» 
, 

представника ВИІ(ОНКОМУ rVдlklleHKO лм. 

діlОЧИ на підставі дозволу ВИКОНКОМУ Н!! 273 ради народних деnyraтів 
від 24 JlИстопада 1992 року 
визнаЧИJIИ в натурі межі на підставі абрису зеltJСЛЬНОЇ дimrнЮI 

ТОВ «АДЕПТ-МЕД» 

що ЗR8XОДИТЬCJIза адреСОIО: АІ. БРОВQRU вул. Короленка. б8 
згідно рїшеННJI міськвиконкомх.!f!! I'Об''р-,гIS-Р,гв' ,,6".Ol'r 

Межові знаки в кількості 6 ШТ. визначені в натурі, в исутності представника 
замовниха, на вого і НВЮlадено відповіД8JlЬність за їх збережеВJUI. 

Зазначені межі на місцевоcri ПРОХОДІТЬ оо I\IСЖОВIDI ЗОIlICUI BCТIIllOВnCOOГo зразКIІ. 
Розміри та місцезнаходженИJI земельної дimIиxи показвві ва абрисі на звороті 

Д8ІІого 8ІС1У. 

Плаща дimппcи, надана в оренду згідно земельно-кадастрової докумеl1тації 

clC1I8Дaє 0,0041 га. 
Цей акт є підставоІО ДJDI ПРJIЙНJ1ТrЯ рimенвя по фактичвОl\1)' користуваннІО з 

вacтynиим оформлеНВJIМ док;умеитів, що посвідчують право власнОСТЇ або xopllcтyвallllJl . /' 
землеІО. Arr скnвдевий в 2-х ПРИМlРВИХВХ. ". * ( 

,. To.~ " ... .. ;+.'. 
~'fI CI~rs. 

Представник землеlсористувача 

тов «АДЕПТ-МЕД)) 

ПредстввВИlС 

кп "Бровари-землеустрій" 

Представник вИ1СОНJCОМУ 

,,~ ~y. а., 

.. :І 
"," ""1. ~ ~ .~~ ~\~ 
~ ... " \~..., ~~~~ 
~04t~~.,~ . ~. 



АІСІ' 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕдАЧІ 3ЕМЕЛьноі ДIЛЯНIС}l ПЛОЩЕІ0 
0,0041 га 

-~ 
r-I. БРОВВРІІ, l(JlїВСЬКОЇ області (<24» квітня 2009 року 

SpODapCLlca міська. paд~. Кllївськоі області, в особі ВIIКОIIУIОЧОГО оБОВ'ЯЗКll MicLKoro 
ГОЛОВІ1 - секретар МІСЬКО1 РОДІІ CnlloJlc«n lZ0РЛ ВnСІUl60llllча далі "ОРЕНДОДАВЕЦЬ", 
Перeдanа, а 

IОРІIДII-ша особа: ТоваРШ:ТВО:J ~бl\lС".кСIIОIО відповїдалы�істIоo ссАДЕПТ - МЕД»), 
IОРllДllЧllа адреса: 08300, м. БОРІIСПlЛЬ, вуn. Робочо, БУДІШОК Н!! 19, IСВВРТ1lра Ни 74. 
код ЄДРПОУ: 30697173 D особі Є.С.ДВllіСЛЯIі, далі "ОРЕНДАР": ПриАIІЯЛВ - земеnЬІІУ 
ділянку площеlО: 

0,0041 (ІІУЛЬ ціЛІІХ COPOIC ОДІІО деСПТIIТIIСП11111IХ) rп, дnп РСКОllСТРУКllіі :І 
РО:JШIIРСIIIIПII КВОРТIIРII Не 81 (вісіllдеспт ОДІІІІ) під аптеку 3 anаwтуваПlIПl1 ОКРСІ'ІОГО 
ВХОду в 6amTOKBopTllPII01\IY ЖIIТЛОВОl'IУ 6УДІІІІКУ - ЗСl'rлі КОl'lеРЦШIIОro ВІІКОРІІСТПІІІІП ПО 
ВУЛlщі КОРОЛСІІКП Н!! 68 (wістдеспт BЇCЇI\I), І\іїстп БроваРII, 1(IIЇВСЬКОЇ облпсті. 

ПІДПИСИ: 

ОРСllДодавсць: 

Броварська міська рада кllївсы�оіi 

області 
в особі ВІІКОИ)'lОЧОГО обов 'ЯЗІСИ MicLKoro 
ronoBII- секретар міської ради 
С""0:llскаlZ0РЛ BaCIUlbOIIII·,n 

МісцезнаходжеННJlIОРИДИЧНОЇ особ~l: 

ОРСllдар: 

ТоваРllСТВО :J 06l\lmKCllolO 
вїдповїдалы�істIоo 

«АДЕПТ - МЕД), 
юридична адреса: 08300, м. Бориспіnь, вуn. 
Робоча, будинок Ни 19, квартира Ни 74, 
код ЄДРПОУ: 30697173 



Оf{опrя 
УК • МІсто ВроваРII, tcllrBCLlCar~~a~ 

ДаІ ТllСRчl дев'ятого року, ВСРJ:'Ш~ ~~~~::'::":"::~=,-~.;---------_""":::~: 
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ВИТЯГ про реєстрац!ю в Державнqму peЄ~Tpi правочинів 

j(s BISТВry: • 
дата Вlfда~: 
SІІТЯГ Іlадав: 

, " 

7762134 '~I 
~ 

~: 

25.09.2009 
Приватний нотаріус Писаний в.г.і Броварський 
t4іський ' 

.. . ' . .. 
До ДepX~HOro реєстру ПрВВОЧИНІD BI~eceIIO реєетраЦlЯИИЯ звпис, па~аметрами вого є: 

J' t TilO операц~і: ' ~еєстрацJ.Я правочиЩf ., : 

, договір ~упівлі-продажу : 
НpЙltlенувВJIВJI 
pP8DОЧlIJJY: 

Siдor.IOCтi про 
дOК)'r.leнт: 

Відчужувач: ' 

" 

Набувач: 

Дата та чаС реєстрації: 
Реєстратор: 

Реєстраційний номёр: 
Контрольна сума: 

BlIТRr сформував: 

IIiдпис 

Дата нотаріального посвідчення: 25.09.2009, Номер у 
реєстрі нотаріальних дій: 3265,:Документ 
посвідчено: КИІвська обл., Приватний нотаріус 
ПиqqНИЙ В.Г., Бланки: ВМІ 9049~9, ВМІ 904941, ВМІ 
904938, ВМІ 904940 ' : . : . . . ~ 

земельна ділянка, 0;1406 (HY~b ~ілих одна тисяча , s 
~ОТИ~ИСТ4І шість деСЯIJJИТИСЯЧНИХ): га.,' для , .. 
обслуговування неtcи'1'ловоl будівлі (кафетерію) '-"~' 
землі комерційного використаннs!, адреса: місто,', 
Бровари, ,ВУЛИЦЯ Гагаріна, 6/н ,: l<иlвськоl :o~C?p~c,T~,.: 
• \ ·,"..-crc У .-.!, ... 
Броварськр міська рада КИІвської області,' ЄДРЩ)У.::': 
26376375,! юридична особа, Адреєа: КИІвська область, 
м. Бровари~ вул. ,Гагаріна, 1~ ~ 
~овариство з обмеженою відповідальністю ГУТТА, , 
ЄДРПОУ: 30727642, юридична особа, Адреса: місто' 
Бровари, вулиця Порошкова, будинок ВІ 5, Киlвськоl 
області " .. ,: ',::.":, ~, 

25.09.2009 12:59 
" , 

.: ... . ... '. .. .. 

Броварський 
В.Г. 
З6ЗЗ864 -

, : ' І, " ." ': ' 

міський, Приватний: нотаріус Писа,НИЙ;,: ~'" 
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АКТ . 
~РИЙОмУ':ПЕРЕДАЧI3ЕМЕЛЬНоі ДlЛЯНl(И ПЛОЩЕІО 
• . 0,1406 га • 

м. Бровари, Київської області «25)) вересня 2009 року 

Бровпрська I\lіськп pnдa КllіВСЬІсоі 06лпсті • IОРИД.I'Іна адреса: І(иївська область м. 
БроваРlі, вул. farapiHa, 15, ідеJlтифікаційний код 26376375 в особі ВИКОНУJО'JОГО ОБОВ'~3J(J1 
міського ГОЛОВlі - ёекретаря місы�оіi РlЦtи Спіrожко Ігора: ВПСІ.ЛЬОВJ.ЧП, - ссПРОДАВЕЦЬ» 
- ПЕР~ДАЛА ,а . '" -: 

ТО'IПРШ:ТВО з 061\IC)I(CIIOI0 відповїдплы�іcnuu ссГУТТ А), lор"дична адреса: місто 
БроваРlі, вулиця ПОРОWIСОDа, БУДИJlОК Н!! 5, l(иївсы�оїї області. ідеllтнфіlсаціАlІlІЙ коА: 
30727642, D осо6\ директора KU3JIUBn Ссргія OJ'C'CCRIIApOBII&ln, - ссПОКУПЕЦЬ» 
ПРИЙНЯВ: 

і земелы�уy діЛВIII(У 
ПЛОЩСІО 0,1406 (ІІ)'ЛЬ цinllХ ОДІІD ТJIСllча.чОТIIРШ:ТП щіСТL ДССЯТІІТІІСІІЧІІІІХ) гп., для 
оБСЛУГОВУВПНIІІІ НСЖII'rловоі будівлі (lсафетсріIО) - ЗСІ\1лі КОl\rсрціііllОГО ВIIКОРllстаШIИ, 

РОЗі\lіЩСIIУ ІІа зеI\IЛПХ, що :іIIПХОДЯТЬСЯ у ВЇДПlші Бровпрсь,сuї I\liCLICOЇ PnAII, в I\lісті 
Броварах ПО ВУЛlщі ГпгаріllП, б/ІІ , Кllівськоі 06mІсті 

ПІДПИСИ: 

- Продавець:. 

Броварська місы�аa рад.а Киів~ь
. кої області .1 .. 

в особі виконуючого обов'язки міського 
голови - секретар міськоі ради 
СаПОЖIСП Ігоря ВаСllЛЬОВIІЧП 

І 

МісцезнаходхсенВJI Jоридичн6ї особи: 
І. 

JОРII;щчна адреса: 
074 ОО Киівськlt область, 

.. 

- ПОlсупець: 
. TOBnpIIcтJio з оБI\IС)КСIIОIО відповідальні

i:'flO ссГУ1ї А)), 
ІОридична адреса: місто Бровари, ВУnИЦJI 
ПОРОWlсова, будинок Не S, Київської обла
c:ri, 
ідентифікаційний код: 30727642 

• в особі директора: 
КОЗЛОВА {'·:pгi~ Олександровича 

...;.w~~~~цt-....J/С'О. 1(O:JJIOD/ 

• 1 ~ 
І 

І. . . 



':JS ,. g;1З1.~-е4о'''' іЧбр;'~у. я п~ В.Г.: 
ПРИВ8ТНИЙГ нотаріус броварського ",icь"oro 
нотаріальноrо ОКРУІу Київської області, засвідчую 
вірність цієї фотокопіі. 

За~I!М~~(fJJJ;~ 



ФО о.жопiffi 
МІсто БРОООРІІ, кllіосысіr оСілDстl. -:-~~--_______________ ~~~ 
ДоІ ТlIСn'll дсо'nТОro РОКУ, DСРССІІЯ 

МІІ, щО nlAnllCIIIIIICII ІІІІЖ'ІС: --::-::--::-::--::------:~-----.--------__ ,_J 
Врооорс"ка .,Іс"ко роаа KlIrDChlCDT оfiлостl • 10Р'IдIlЧIIО ареса: KIIЇII&:IoKU uбnuc...... ,. •• &PUltnPfI 11)'11 Г 

pilla. 15, ідСllТllФіlCll1iПШIП код 26.176375 о особі OIlICOII)'l0"Oro оБОО'.31С1І MicLlCoro runoHII - CCKP&:Тllp. MiCIoK~i ~flllI 
ПD1Кко Inpa ВаСIШ"ОDllча, ЗlРСССТРОllflllR ЗІІ aпpCCOIO: КIІТnСI.КIІ обnоаL. ~Iicтo БРРllаРIІ. ВУЛfЩIІ М8/І/(ОВСIоКОro, 
ІІОК Х! 59, що діс ІІа підcтuі 3aKOllY УКРl1ШІ "ПРО місцсве c:mIOBplJlyoall"" n Yкpaїlli" РОЗІІОpa.!lЖl:JIIl1І 6роварс: ... соі 
коірад" Dіл 24.07.2008.роlС)' N!128 З OДflicicтupOllfl, лапі ~ .,ПРОДАВЕЦь.», та з npyroi aopOII" - ________ 1 

ТооаРllСТВО J об.,r.кеIIОIО DIдпоDlлалы�lаluu "ГУП' А». 'ОР'I.QIІЧllа I4Рсса: місто 6рооаРIІ. UУnfЩIІ 
ШКОаа. б)'JIIIІІОК N!I 5, 1(lІіОI:"к010блlсті, ілСlm.ФікаціRШIП КРЛ: .10717641. Соілоцтuп про ДСРЖВОІІУ РССС:ТРІІllіlO lupl'IA."'lr 

Ilоі осоБІІ, ВІI.QІІІС tnIКОІІІОЧIІ,.1 кor.lln:roM ГІРОlороькоі міСІокоі РМ'І К"ЇВ&:Іокоі обnваі оlл ) 1.01.2000 
І 355 120 0000 000641, о осоБІ ЛllрСtn ора К'ОJЛОDО Ceprlll ОлеКСПllЛРОDllЧО, що ЗОР&:СС:ТРОВОІІІ'П зо МРССОIO: 
lipoaaplt. В)'ЛIІUl ЧСРlllхlОСLКОro, б)'ЛIIІІОК НІ 13. кваpnlРIl Н!1 106, КllіаСІокоі обnааі, ІІКIl" .ІІіс ІІа 11Ї4стапі Cтaтyry 
nГУ1їЛ» (lІоаа pC4DKUII), Зlр&:Cc:r'pООlUlОru І І. 09.2009 року ""КОflООЧIIМ KOMiтc:ro~, 6рооорсІо/(ОТ міСІокоі РIlAIІ ",щ,u~",кq, 
06nac:ri, np0nJKony МІ І заranlo ... '" зборі о 31CIIOlllflkio ТОВ "ГУ1Т Л» ої4 2 1.0 І .2000 року. npcrroKony Н!! I1 ;АПI1"""'I11"'" 
зборlо заСIІОUШlкіu ТОО "ГУ'П'Л» оі.ll 16 асРССlІ1І 2009 POIC)I, папі - «ПОІ(УПЕЦЬ» Рll30М «CfОРОНИ» norlcpl=nlll~(' 
D3l1oRoMnCIII 3 BIIMO~III Цll8іЛlolІОro заКОIІ04ааава ЩО.llО lІС,/ІіПСIlОI:І і IІраUО'Шllіа, IІсрс6УUІІІОЧІІ "р" :JJIopouor.ty 
ВСllіА nD1'1IТi та .11110'Ш • .ІІ0БР08іЛLIІО б~ 6у.lllo - IIKOro ПРSІМУЩСШІ., ІІК фі"'.ЧІІОro так і MopanLlloro, обіЗllаllі :І .liIIllІІl"tШI,t' 
81f.loraмll, ДОДСрЖІШIІ .ІСІІХ С Ilсобхі.аШI" м. ЧSllшості ПрUОЧIІІI)', 31'ЇJ1110 з оіnLlшr.1 80nСОIІІІОЛС'ШІМ котрс ВIЛI~ОU:lща~ 
811yrpiwlliR воnі учас:IШІСЇ8 ULOro право'","у, .ІІІІОЧSІ 1'0 мстІ рc:anLIІС IIЇtcтaIlHR праО0811Х IIac:ni.llKiD 3 .IIpyroi CТCIDOlltal~. 
YКnDJ111 цсП Доro8ір про IlаСТУI..,С: ---------.-------------------.---~-

• 
І. ПРЕДМЕТ договору ------------f: 

1.1. ПРОДАВЕЦЬ на .,ідстаІІі piUIC"'IR 6роааРСІоlспі .Ііської РалSI Н!І 12/1 - 68 - 05 оі.ll 27 ССРПIII 2009 
«Про проааж зсмenL"11Х .IIiJUlIIOK, IOPII.QII'IIIIIM особам тu РІІСССІІІІІ зміll·.ІІ0 ріШСIІІо 6РОlаРСІок01 мїСlоlСоі ралll» 
(продає), • ПОКУПЕЦЬ пр"Пмас (КУП)'Є) :ll:aICnLIІУ .ІІіЛІІlІ1C)' 31U'W1101l010 МОЩСІО 0,0513 (Іtyль цілих п'Jm:CJТ ТPl411alllwil1 
.ІІСС11Т1П'ИСІІ'IIIІІХ) ra.. МІ оБCnУГОDУОlІІlІ1І IІСЖlІТn080і БУ.ІІіanі (поаіЛIoRон - Mara:sllll 3 кафстсрlсм та nimlM м8ІIWIІIЧІlксlr.1 
- ЗСАІді KOMCpuiRlloro ОIКОр"С'ПІIІIIІІ , РОЗ,.lіЩСIІУ ІІІ 3САlnах, ЩО 311ВXDдIIТLCI У .іАаlщl БРОDDРCloкоі міСlокоі РадІІ, І 
liРОIВр8Х по в)'лsщl КllіВСІокіА Н!! 92 (.IICI'IIIOc:ro 401), Киіоськоі області • 

. 1.2. За311."ClII о П. І. І. 3C ... 'Cnlolla .IIinllllКI ЗIІВХОДІIТIоСIІ У ПОК'УПЦЯ D ТI,.lчас:оаому KOPIICТYD81IHi 31'ЇJ1Ho YICJIlIд:cflC 
1'0 15 ЛIlПIlI 2002 року між ПОК'~ПЦЕМ та ПРОДАВЦЕМ Доroоору ОрСll.QІI :lСМCnLllоі діЛ.1І1СІ1 
liD3'IР Н.М., ПР"UnТШI,1 1I0napiycoM БpUllарс .. коro t.liCL~OI"O IЇoтapiRJllolloro OKPYry 3. р.lІ. 1213 та зарсa:rpОIDНОro У 
нкомl БроваРСlокоі .lіСlокоі ралll, про ЩО У Кllltзі 3ОПllсіо nСРЖООІ,оі РСССТРІЦіТ дoroвopill ОР'Ш.llМ В'ІІІІІСІІО 3ВІІИС XV 159 
05104.2002 року та ДодаткоаоУ yro.llll дСі .II0ro80py ОрСІШI1 110С8Ї4ЧСllоі О 1.08.2003 рок)' ПРИ8ати"м нотаріусом 6pc)uaJtcli 
/(01'0 .IICIo/(Oro IIOТDpiaпIolloro округу за р.lІ. 1761. ----------------------~-_r 

1.3. 31;.11110 /(a.QIIC1poooro MallY, ОIlГОТОІЛ,ШОro ТОВ "KoIICТIUIТII» 8ищсаКІІ3Dllа 3СМCnloНІ ділlИКО 
О, 0513 Щ .Іас OnllC МСЖ: від А 40 6 - тов ссIРИНА», olд Б 40 В - ТОВ «ГУ1Т А». аЇ4 В ДО А - 3l:alлі за ... КO~IIIC'lryolltt 
(В)'Л. Кllіоська), КDIIacrp08llR номср 3l:aICnІоllоі .ІІіJ1RIІІШ: 3210600000: 00:010:0 189. ------------~ 

1.4. ЗrіАlІО .ІІсржааноі статиСТІI'lCtоі З8ітності (410)1"В 6 - 3СМ.) mtllОМ на 05.08.2009 року зс.lenlolll ainllllCll. 
ЩClО 0,0779 I'D., :І ,коі 8іАчужустьCR за цим дoroBOPO" ЗCfolenLllа діnlllка rmqЩСIО 0,0513 n. рахУСІ'ЬСІІ ІІа правах 
ЗІ ТОВ «ГУТГА» - 3CNлі KOMCpuiRIIOro ПР":lIІIЧСИIІІ, BiAnoolдllO до дов1Аки, BIIдUHOT 06.08.2009 року 
ДСРЖКОAl3Cfo'У У місті БРОIll1РIІХ 1(llіВСLкоі облac:rі НІ! 04 - 3~13 - J/"J'U~.----------------... 

1.5. ВідпооіАlfО ДО ІІІСІІООКУ YnpВWllllIIII Mic:ro6Yl&y1l1\1II11 та BpxiТCIn')'PII БРОUОРСLкоі міСlокоі рlUШ Рід 
року N! 644, "llc:roбудіllll О&ІСЖСІІІІ' та 061' •• 11І11 3СМnСКОРІІСТУll81111Н :!ПДІ iCUa..-rpОRоro МІИУ та ІЇ4ПОВідно ДО 
paxytlKio площ ОIlКОIІІIШХ тов ,,1(oIlCТUIIТU» (бсз праВI1 звБУЛОВIІ): - "(.&01 iHJtC&:IICPlloro КОР'Ш0РУ KO'OIYlliKlluill1HllJf 
рсж: 3В·nКУ. rв:sопрооод)' та ЛЕП; - '.СР_ІІІІО Jlillill в),ли"і KlliIlC"Koi; - C:ТU0plml та Зlбt::JПС'ШТlI УМОВІ' оlлыІro 
lUII ПРОКnадlUlІ1ІІ 1I00'QC, PC/(ollcrp)'lCqii та CKC'UIY8'ralllТ ІСIlУIОЧIІХ іllЖСIІСРlІІlХ мсрсж. ЩО 3ЩІХoдIТItCI І МСЖах 
тcpllТOpiТ. 

1.6. BiдnOBiдllO ДО ІІІСІІОВКУ "про оБМСЖСIІІІІ та обтlЖСІІІІІІІІD ІІИКОР"CТIUІІІІ 3CfolCnLlloi діл.Ш"', IJlДIUlOro 
ДерЖКОМ3СМУ D місті БРОВlРIІХ КIІТВСloкоі 06nacrl в1А 0'1 ccpnlla 2009 року за.Н!! 04 - 11110 - 3/164. lіддin ДсI'ЖКlоr.(:J 
ваDЖ8C за МOЖnllае продати У аnaСllіc:n. зеМCn .. IIУ .ІІіn.IІIСУ ПnОЩСIО 0.0513 ТІ. ЗС.ICn""В діЛlllКО ПООIltIllI 8ИIСОDИC'l~Iа, 
ТlIС" з ЛОТРlІмаll"I"1 обов',,:!кіD 3CMJICUJ'DCIIIIКD, змІст)' no~poeyciAcrBn' 'ііі обмежСIІ" проа ІІІ зс..ЛIО 8C1'IUIC)Bnll:tf~ 
СТ.СТ.ст. 91, ніз, ІІІ 3PICnLIIOro ICOДCкl:y УКРlіШI, ст. 35 ЗаіОllУ УlфаіlШ "Про OXOPOIIY 3Ct.ICn ..... ЗDКОllодucrвl 
POIIY IІI\ВКОnllЩIІLОro np"pOДlloro еСРСДОРIІЩn". --'-' --'--------------------.1-

Правові оБМСЖСlІll1 ІІІ ВІlкор"CТUIІІIIІ Дlиоі 3смcnыlіi IIllU11IIШ: ------------------J.. 
01.06.05. зміllа ,&ln"oBoro IIKOp"CТUIIIII. 

За ІІОРУШСІІІІІ ЗСМC/lLIІОro заКОIІOДnllства Olllllli особll ш:с:yr .. 'ОРIU1ИЧIІУ оlлповlлапыlcra. зr1АIlО :Щ",QII:'1.---+' 
1.7. На РIІЩСlІlСІІ3аllіR :lCr.ICJI"lIin діJlllщl Рo:JТIIIІІОIІР"С ІІСЖІІТЛОВС ПРІІ.IIЩСIIІІА, МКС lІanСЖl1ТL 

ві IIPIlIll1Т110i WlDCllocri ІІІ 'liдcтuoi СIІ1АОЦТОІ "ро право 8ЛВСllості DIU1alloro 22 ЛSIПIl. 2002 8JIKOIIKO.10 .. БРIDDIlIРСI.~О 
с"кот радll ІІІ пілcтuоі ріПIСlІІlІ 11І!С9!IКОМУ БроааРСI.коі .. Іс .. коі РМ" НІ! 211 .. іл 09.07.2002 року 

:JiPC'OIJ)CItI~IIM •• lжміСLКIІМ бlOРО ТС:Х1~ЧllOі іIlОСIIТ8РIОlЩirl.РССС:ТРОU)' K.lllry JU 1/3 за РСЕСТроаІІМ 

Увага! бланlС ~IСТИТЬ бага гоступеневиА захист від підроблення. 



,- , орЯДОК ОПЛАТИ ,---
:. ';., ; -;:"!1' ." ~: ІКІІ crroKIf І n ес nlll 2009 РОКУ OItJ11'CII. "J1tl-.: -', :М І',' 2 ЦПlA ПРОДАЖУ ЗJ\f&n!-,.рl дlЛrЯlРUIІ 1211-68 - 05 olд 2~nт:llдцlIТIo) rplfnc" .. OJ /C'anln/C'II. 
""~'!' & рс.коТа.іс.1CD ea'nТC0T n .uлр,а\f n ' :' 2.';o;'-іШnОlfдllоc:ri:l рIШСIІIIІМI', РОІІ 08!1150(crD Ilcllll 'І1IС11'1 д СЯlllln І'''ОГО договору rpr-

10' іlllЩСlmоноr ,смел.l.оr дIЛII'IС1' C11U.О8IП'1о І 6 tC.,KI •• 111118 пlспn' nfд:~oos МФО 821 О 18 Бра"" РСItI,r У Д!( • 
• КУ ПОІСУПЕЦ& СnЛ."),С ІІІ nРОТЯJI3(ТР"О') П;;: АВЦЯ: p/p 331143277 ' n • _. .--------

РI'),ВІ'III. roтIBK'I, .11 pOJpnlr)'IIКODI'n РІ.),І'ОК , oWllкy.'CA,en,,"Ol ІІ1ЛI"КІІ. ІІІІЛltllОГО 
_ зкnЬ 23571'23 П"ДІСУ D.Kllr8ctoкln o6n. ІІІ. КIІШlп ро l.орМIІТІ'I'IУ J11ouloay НІ' 04 _ 311 3 - 3/90Н ""f1\11t ГІ"'Щ, 

2.2. ВfдПОIІт,о до Dlmtl)' , ТCXlllltlloi ДОIС)'МСІ:'::n ~In 04 ccpnlll 2009 року'о Т-тр.' ТІ'Сn 'Іі двісті ІІІ і с:тдеспт 
~і.аділоМ дtрlСlСоаt:aсм)' )' мlІ:І'1 &роаарІХ КиТас.коТ О acтulloa.tp 163264 (CrD шlСТдасn ___ _ 
""00101& оцІІ'" ,смсп.,ноі дlnяшо. nЛОUlСІО 513 ІСІ.ІІІ. 1'_" ... &О ...... lІоі JIi/lllllKII IIc~iJII.~I.-
i r '. " • ІІУ ОІІРТ'" .......... . 
ЧІТlIРIІ) rpllDI.l ор кonlnotc. І ВIІСllОnКУ СкСпСрта про ОЦІІ; , 010 !Jtїf1MOIO .. EKCI1~I" Г.,ЗП - lІеlll р" -
',' 2.3. ВШnОlfдllО ДО ІЩОМОc:rcП, IIIКllЦI1CIIIIX 2009 року cKcncpr110 - 011110 ІІІ 10nlrrl. 108915 (со nlciM TIICII" 
Koracnoдapc.1C01'D ПРll3l1аЧСIIIІ., 1ІІд8110ПJ 03 cc,:pn~'~'·~I~~~m~.~c.~:aI~U":M:,:II:0:.:m::n=0:..PI_'r._ •• ~cтn __ , __ ----.-. __ __ 
~apТiCn. :lСМCnЬ!.ОТ дlл.IІIС1., ~!2U1С1а 51,1 ICB.III.~ ШО n дЧ)'Ж)' 
)lea'JIТCOТ п'IП1II1ДЦnn') rp"De ... 03 KonlnKI" • 
,,_.:..... • • І _---------------',' .', , 3 О&ОВ'Я3КJ.f СТОРІН ~ _____________________________ _ 

; 3.I:ПОКУПЕЦ& :J0601'~0'ШП:' • -,' • -:';';;-;;';;;;;'~flЛnТИТ/І 'JII /Ісі oGrnllo(1e/lY h , n Ід пrо'n"вця JCMCnIoIIY дІЛІІІКУ, .10 (' прсдм і:' ______________________________ _ 
", '.' - ПРІ' 11m. І _.. J І DOI'D ПРИJIIIІ'ІClІIIIІ. - '" 
п. 2.1: 11'00101)' суму IlщеОРlfстОВУВВТIІ ji nlДПОВШllО 110;11 лlоО dи ПРОДАВЦІО 1I~06xilllll r.ШГС(1lnЛІІ. IІIДU\ШСII. 
~; ': _ 1І1'llімоl)' nrОДАВЦR ПОКУПЕЦЬ :аобоа II:aalflln lІадав • ___ -----------------------
.iO~Clт. ТОulО щодо ІІUCОІІDШІІ умов Ц.ОПJ ДОПJаору; І гі'1ІІ0Т бc::lПСІIІ :J~.ЛсКориС'гУnОН .. JI. зпБС311С-
, , _ дОД .............. СІ 111,.,or ,aKOlloдDII:I'18 про OXOPOII)' ДОnК ЛЛІ, СІОnО у і . _--------------------------r-,-" І. or'OКOI'oдDBCТDa кра 11І1. , 
ЧІт, OXOPOII)' 1'8 :а6срeжc:l1lf1 .костl 3СІІ'nJ BlдnOlIДflO до .,ІМ lі І '1I1Х ill.~II~PIII'X мсреж і споруд ІІа mlX. лор'Г. 
':; '~!sа6с::1ПСЧУІUl. ІIЛIоIІІІR доступ ДnI pcaIO.fТ)' та 'окс.шуатвu СІІУ'О • _---------------------, ", І, І. ,,' • ==':"-LI~I _..-...--------
,шо :lII~ І .ІСЖІІХ :lCII.CnIoIlO, ДІЛ."КІІ. :. СМnСlОРlІстувочl1 ДОТРIfМУ'Ш1'ИСI. 111,11111111 ДІ'-
~, '. ' :' НС nopywyaml права ВnlclIlIlll суміІСі;"" ,eмp,n.1I11X Дln.IІОl та :а _ .~ ___________________ _ 

'6poc.yclдёraa; • іі nnа'lува~ з.сr.~елIoIllIА пматок.в pO:JMipnx і ПОРJlДКУ. II~PCJI-, 3.1,1. З MOr.IC'fТ)' ДсржаОIlОЇ рса:траЦI ц.аПJ Договору с _____________________________ _ 
:'БО'lеIПОС ЧІІНІІІ'М 'DICOІI0д8II:1'ВОМ УкраіНІ' про плату lIa;Jcмmo. • • •• --- ---_____________________________ _ 
: 3.1: 2. Зарссструаml цсА ДОПJвlр У порцку та СТРОКІІ ВС'ПІНОВІІСІІІ :JOКOII"M. -------. ___________________ _ 
t· , 3.2. ПРОДАВЕЦ& JоБОI'I:аIlII.А: ------. 

_ ПРllnНИІI ОnЛl1'l)' ПОКУПЦЯ І РОІмlрl та в термі'l ,rlдllo 11. 2 Цlоого ДОГОООРУ: -------------------------------
• " _ ІІС 'ІІІІІИ'І'ІІ псрсшкод ПОКУПЦІО І пр"Анl1ТЇ :JC~ICnlolloT ДIЛ'/ІІеи, що є ПРСДМІ:І'ОМ ",.ого ДОI'OIІОРУ; -----•• 
" 3.2.1,ПРОДАВЕЦ& І ПОКУПЕЦЬ Jобов'аytог.СІ ІІІКПН)'ІDТИ 060В'.зIСИ. noкnlUtcHi ІІа ІІИХ І!ІІ,., oдorouupOM 1а 
.~nPИІТИ дpyriA c:ropoHi )' IIIIOIIOНHi іі обов '.зків. -------------------. ~ . . 
:' :,' :. , 4. ВIДnОВIДЛЛI,НІCrи:сторlН -' .-._--
::, 4.1." у ІІІПІШІС)' невикОНІІlІ1І ПОКУПЦЕМ умоі Ц.ОI'O ДОrO'Іі'DР)' п.рОДАВЕЦ& мас право вимnI"І1Т" ВИlСонаНlІ1 
:ПО~М своіх оБОI'аЮІ НВnCICJIим ЧИНОМ, а тaкmк Іlдшко.дуВIІІНІ збитків. ЗWlдl1II1fХ IIHIOIIIII"IM або ІІСllanC1lClІlІМ 
:.IІIСОIfIННlbі :аоБОI'.JВН., ~o маЇ: право РDJірвDТИ цеП дoЛJвlр У ICТ8IIOlnCIIOr..y ПОрЦIC)' і 1"".oraTII lіДШКОДУВІНIІЯ збllТ-
, iclв, СnPll'ІИНСНІIХ АоПJ ршіРІІННIІМ. ' ... • 
, ., 4.2. У l~nlU1lC)' прострО'lСНІIІ покmЦЕМ оплms 31 вltшеВlCII:ШJlУ ЗСМCnIoIIУ діЛllіlC)', обумоanснuі в п. 2.1. ЦIoОПJ 
, ДОПJIОРУ ПРОДАВЕЦЬ Іnpаві IItMaranr СПЛUlI суаш ДОПJаору та сплml ПОllі І розмірі ПОДlіА.,оі обnіКОIОЇ стаВІІІ 
·НaцlОНlІ&иоra банху УкраіllИ, що діє н, псріод. '1IКlII. сnnа'lуаЬСI ПСІІІ І ПРОДАВЕЦЬ впраоі С'mIJИТИ про прип .. -
HCНfll права вnacHom Нlземntо. • __ о _____ _ 

\' 4.3. J!Jauo ПО~ПЕЦ& І терм ІІІ ОПllсаlIОМ)' І п. 2.1~ ІІісл. пlдПИСIШll,Цloоra ДОПJIОРУ НС СПЛnТlП'Ь BCТDlioanCIIY в 11. 

'2.1. ціНУ. ~60 Ilдмal~ ІIд npllnHRТnr зсмм.IIОТ дlnя'/~11 ПРОДАВЕЦ& ІПРІІІ ІИМВI'І1Т'1 П приАШl'm. вбо rЮРУlUувml 
'ЛИТ8J11f!t.~0 p~IPDIIIJIB ЦLOПJ ДОI'OIОРУ та IIд!D!'DдYBII.11I :Jбlrrкlо ЗIUВlIIIХ.IІСIИКОllаIllIRft\УfI.С!В доroпорУ. ____ • ___ _ 
. 4.~.;Y JlВЗI ршІрванна q.oro ДОПJIОРУ :І IНlцllТIІВl1 ПОКУПЦЯ ПРРДАDЕЦ& II0ICpraє грошоul ICOWТII отримаІІі 
ІШ.ПР~ :lСМCnЬНОЇ діЛIНIС1I; ЯКІ є np,сщ.leroм ЦLOІЧ ДОПJВОРУ 3І мі,I)'СОМ збlrrкіо пов'язаних :І ОI~ОР"'nСtlШIМ ЦIoОПJ 

,.ДОПJIОРУ та ~BiдIClle,,~ земсп.,ноТ дlл.НIСІІ (lиroтoВnСШІІМ ТCXtll'llloi ДОИУМСllТlщіі, послуrи cnel': •• i~гili тощо.) ___ _ 
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ВИТЯГ про p'eє~pa~i'o в Дер~ариому P~єeiPi правочи~ів . . .... 

1l! В,.,..,: . 
Дата ВltДВЧl: 

BllТl1r Iluдaв: 

7762061 
25.09.2009 
ПриваТНИЙі нотаріус Писаний B.Г~, Бровар.ськиЙ 
міський , ,. 

е. .' . 
До ltсржаввоro реєстру правочивів внесеlІО реєСТР,вЦіАllиА запи~, і1~раиетраии яком є: 

Тіrп операції: реєстрація правочину . 

нan~IСИУВавВJI 
пр8ВОЧIIИУ: 

BiдO~IOcтi про 
докумеит: 

Предмст правочиву: 

відчужувач: . 

Набувач: 

Дllта та час реєстрації: 
Реєстратор: 

Рсєстраційвиіі НО"lер: 
Контрольна сума: 

Витяг сфо~мував: 

ПідпIIС 

договір купівлі-продажу 

Дата нотаріального посвідчення: 25.09.2009, Номер у:; 
реєстрі нотаріальних дій: 3264, Документ . .: 
посвідче~о: КИІвська обл., При~атний нотаріус 
Писаний В.Г., Бланкk: ВМІ 901935, ВМІ 904934, ВМІ 
904937, .~I 904936 о:' • , . , 
'" .' •••• •• : '* 

земельна ділянка, О, 0513 га ДЛЯ обслуговування· .: 
нежитловоІ будівлі (павільйон - магазин з 
~афетерієм та літнім майданчиком) землі 
комерційнрго використання, Кадастровий номер: 
321060000'0:00:010:0189, Адреса-: КИІвська обл.:, :14'.-
6ровари, 'вулиця КиІрська, ЗeNельна ділянка 92' .: 

.' 
Броварська міська рада КИІвськоІ області, ЄДРПОУ: 
26376375; юридична особа, Адреса: КиІвська область, 
м. Бровари, вул. Гагаріна, 15: . 
Товариство з обмеженою відпов~дальністю ГУТТА, 
ЄДРПОУ: ~0727642, юридична особа, Адреса: MiCT~ • 

Бровари, вулиця Порошкова, будинок НІ 5, .КИІвськоl· 
області ..... . ..... ,' -.' 
25.09.2009 12:54 . 
Броварсь.~Й міський, ~.Лри~атнИ~ нотар;іус П~саl:lИ~ 
в . r ." . .. .. ; :'~: .~ 

е. • '. 
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КАДАСТРОВИй ПЛАН 

32 10600000: ОО : 024: 0'5'13 
"'; 

В,О. Н.Ч •• Ь""А •• IААI.у А8р.каМ3ІМУ 

DПИС МЕЖ 

о ОВ90 

КМ 

.1& А Аа & -ТОВ ·Гутт.·. .." 
1 • .& & .аа А -КП &ра •• рська, мІська, Р.АИ "&ра •• ри -Шпор.· • 

11 
'1 • 

UCn"".&&I" :І.МlllЬННI yrl.ab фDрм. 6-:lIМ 

ВІІІС"МКМ :llм.1 о W з ....... " • 
:lIМlІlкармсту •• чl т. М п.а .. 

:lIМІІI .аlР.lнаl Ф 
IІІ.с"аст', НІ "ІА." І 

У ІІІ.СН ет.. .&а 
Р 

"арнсту.а"н" р 

• ·0 

" А 
н 
а 

....... -..... . ," . . .. 
оо 

', .... --...... :.. 11, 
·6а .. . ,.... . 

'.1',"" ,. .ft··· 
...... ". t .. " '.J. • 

.. ; '. ,-
.. .... ,. " .. ' 

е 

о. '40В 

З.Ву.аа •• "І 

.e .. ara 

34 

о. ,406 

31МІІІ 

У т .ч. 

:lIМIІI 
кам.р&& '11-
"а .. а 

Імкарне-

тан"" 

42 

Ь. ,408 

• 

Ч.рна. І.П. •• 
:::-:-:-t~'::':':':::"~:':":".J.~!:j<~~~. Вра •• ри о.У" • г .... р І Н • 

• 

ОО 

ОО 
,о 

о. 

CT • .aI" 

1: 500 

• Врач .. ". Т. Е. 
ГР.В.НІІ" Н.П. ТЕХНІЧНА ADKYMEHTAUIII AllIІ ОODРМllEННА тав "Константа" 
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'АКТ 

ПРИЙОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ ПЛОЩЕІ0 

0,0513 га • 

м. БРОllаРlt~ Київської обпасті , cc25)~ вересня 2009 року 

Бровпрс:ькп aliC:LKn pnд~ IСllїВської 06ласті , 10РИД~Чllа адреса: К'lївська обпасть, м, 
БРОВВРІ", оуп. Гагаріlfа, 15, ідентнфікаціііН\lfi код 26376375 в особі ВНIСОНУIОЧОГО оБОО'Я31(11 
міськоro гопови • секретаРJl міської ради СІШОЖІСО Ігора ВаСIIЛЬОВII-IП, - «ПРОДАВЕЦЬ) 
.ПЕРЕДАЛА,n , , 

ТОDПРШ:ТDО з 06alC)K&:II~IO BiдnODiдaJILlliCТIO ссГУТ'Г А»), lоридична адреса: місто 
БроваРlf, DУnИЦJI Порошкова., будинок Н! 5, Киівськоі обпасті, ідентифікаційниf:i код: 
30727642. І! особ,і директора Козлооа .Сс:ргіп ОЛl;.кс:аlIДРОВllча, • ссПОІ(УПЕЦЬ» 
• пРИЙНЯВ 

земелыlу діЛПНIСУ: 
0.0513 (нуль цілих П'JlТСОТ ТРИllадцять ДССJlТИТJlСЯЧНИХ) га., Дn'1 обспуговуваllllЯ 11&:)1(11,'

пової будівлі (павіЛьйон - магазин з кафетерієм та пітнім майданчиком) - земпі комер
uiiiHOrO DикористаННJI, що .знахОДИТЬСJl ЗI1 адресою: місто БроваР'1 по вупиuі київсы�ііі 

. 'Не 92 (дев'JlІІОСТО двn), Київської обпасті. 

ШЩІИСИ: 

.І 
Пр'одавець: .. 

, Броварська MiChlca рада 1(lіївсь
кої області " 

в особі ВИКОНУl0ЧОГО обов'язки місы�оro 
rопови - секретар міської ради 

" Сапожко Ігоря ВаС:IIЛЬОВII-lа 

Місцезнаходження lоридичttої особи: 
ЮРІІДІІЧНО адрес:а: 
074 ОО Київська область, 

.. 

" 

Покупець: 
ТОВПРІІСТВО 3 061\1&:)lceII0IO відповідальні
С:ТІО ссГУТТ А)), 

юридична адреса: місто Бровари, вулиця 
Порошкова, БУДИНОIС Н! 5, Київської обпа-
сті, _ 
ідентифікаційний код: 30727642 

в особі директора: 

КО:JЛО8-;П' С-ргіп ОлеКСОJIДРОВDЧП 
", 

-W~~~~~~rll-~/C.O. КозловІ 

- --.. _-------. ---...--. 
С-' 

• 



·~~~~~~~~~~.:~:flоl Писаний "І міськorо 
нотаріального ot:pyry Київської області. заcs(4чую 
.'pHicrb цієї фОТОl(onіі. 
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, . ФОТОКОПІЯ , 

IDJП ПРО"А.'W'V ':, ... :.' t • ДОГОВІР . - --------' 
'. КУІІ - _ ...... :. зEl\JEJlы�оІI ДlЛJПІКИ НЕСIJIЬСLКОГОСПОД,\РСЬКОГО ПРI13f1АЧЕIІІIЯ. . \' 

МІСТО Бровари КИЇВСLкоі 06пастї 
ДвIlДцsrп. другоro чсрвои двІ ТІІCRчі ДCB'JlТOro року. 

І 

" МІ" ЩО IUDJCIIC пiдmlСМ1IСь. IllІДІШі СТОРОІШ: ВРОDАРСЬКА МІСЬКА РАДА киIВСh((оl 
оSЛACn. 10pIIДIl'llla особа 311 3l1КOHoдaвcno.r УКРllіIПI, іДСlmIФікаЦl'RIIIIR код 311 да1111М11 ЄДРПОУ 26376375 

• 1'11111 адрсса: КlliBCЬКD обпа • Б • 10pllДl б _ АО СТЬ, МІСТО POlIlPII, ВУЛIІІUl rllnlpil1a. 15 (свідоцтво про ДСРЖІІІІІУ pCCC1'puuilo 
JopllДllЧноі, осо 11 ccpl. О НІ 094185, ВІІДІІІІС ДСР-АШВІІІІМ рсестрllТОРОМ BIIKOllaB'loro комітету Броварської 
мlськоі Радll ~CI:~~KOi :бласті .В.О.КУЗІІЄЦОВІ .. І, дата ПРОВСДСНІІR ДСР-АШвноі РСЄС1'раціі 08.04.2002 РОКУ "омер 
3ВnllCY про Д Р ry Р CC'l'pDЦIю І 355 1200000002270) в особі BIIKOltyIO'IOro обов'R3КIІ міського ГОЛОВІІ _ 
СсКРС1'ВРJl рад" САПО~(J~ ІГОРА ВАСИЛЬОВИЧА, ідс.mlфікаціRшrR ІІОМСР 2836822275, що 
38PCєcтpoBВНtln за aдpCCOIO. IСlІІвська обла~, місто БроваРІІ, DУЛlIЦJI M~КOBCbKOГO, БУДllІІОК НІ 59, RKlln діс: IIn 

nfдC'l1ШI СТ. 42 З~І~ УкраіШI ,;Про .ІІСЦСВС саМОВРJlдувllllllП в Украіні", іМСlІова.IІІА в подвnьwому 
сспрОДАВВЦЬ)) 3 ОДІІІЄІ СТОРОШІ, та . 
прИВАТНЕ ІПДП~ИЄМСТВО «ФЕСКа., ідСlrrllфікаціRIШП КОД 30117937, зарсєстрованс за anpCCOIO: 07400. 
ICJlівська обл\,сть, МІСТО БРОDар .. , ВУЛlIЦІІ ОБОЛОllСЬЩ 47 (свідоцтво про дсржаlllУ pcccтpauilO IОРllДllчtlОЇ особll 
ссріі Ааа N! 0~2421, Dllдalle державНI"1 рссстратором DIIKotlDD'loro коміте'І)' Броварської міської РМІІ 
Кllівськоі обласТІ ~.о.КУЗIIСЦОІIІМ, дата ПРОDсдеlll1R дсржавноі pcєcтpaЦlї 05.02.1999 року ІІОМСР заПІІСУ про 
Дcp1lВB~Y p~єcтpaцoo І 355 1200000000430), D особі дllРСlП'Ора ФЕДОРЕНКА СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА, 
ідСlmlФllШцаnllllП lІомер 2291609153, JlКlIА зарсєстроваllllR ЗІІ aдpCCOIO: Киівська область, місто БРОDар", вулшUl 
Обonонська. буДlПfОК N! 47, 'rypтОЖ1IТОК та діє НІ підставі Cтa1YlY -(нова рсдакціп) пп ссФЕС1(О», 
38pcєetpODIIIIOro ~ержавllИМ реєстраторо,.. Ку.ШЄЦОВIs.1 В.О., BIIKOHaB'loro комітету БРОDарської міської Радll 
ICJtiвcькoi облаСТІ 19.01.2005 року НІ 13551050001000430, 3 дpyroro боку, разом iMCIIOlalli СТОРОІIll, dIIO'''' 
~,,6p"'IIn.,,0 І "ерг6УІІ"IО"" "Р" здор"'ІО."у РОЗУAlI та лс,,/,; IІІUІ'лт/, розу."/ІО'''' "",',eIllU, CIIOf.t: дІ,;, 
n"nqeiJ".o ""a,;OJIUlell/ II0IllapU'COJfl з пр"""со." 'С"'Іlл.""ZО заllо"оiJаllстllD, "со р(2)'ЛIDIDІІІ" УЮluде",,,; "11."" 
npall"""" (ЗОIlPt!Jflа, З II"JflOZIIJI'" ІІсодо "едl';Сllостl npallO.,""Y), )'ItIIIІЛІІ ,се" dOZOIl/p про "'''Ilе: 

1.Пре~Іеlll ДOZ"'ІОР)'. 

1.I.ПРОДІІвець ІІа підставі рішеllllJl НІ 1100-61-05 від 16 квіТlIЯ 2009 року .. Про продаж земcnыІІхx ділЯНОК 
та проведенНІ експертних грошових оцінок земcnьних дШJlНОК» та рішеllНЯ НІ 1132-63-05 lід 28 траВІІЯ 2009 
року Броварськоі міської paдll КtIЇBCЬKOЇ оООасті сспро продовжеНllJ1 тepMillY укnадаНllЯ договору про ПРОдllЖ У 
вnасПЇсть зс;мem.НIIХ дiJuпlОIO) пеРСДIІЄ (продає), а Покупець ПРllПl\lає (КУПУЄ) У масність і омачує зсмcnьну 
рнку несшьськоroсподарськоro ПРl13начеННJI площею 0,0735 ra. ДІІЯ обcnуroDуваllНJI об'єкry незаверwеllОГО 
6удїВНllЦТВа-3eltШі KOMepцiRHOro ВlfКОРliстаП11JI по вул. rBгapil.a. 28-1 (дaaдlUlТlt вісім літера ССВ») D місті БроваРIІ 
КtliBCItKOi області. нaдani за теКСТО,.1 «Предмет AOroBOpy або зе.lсдьна дімнlСВ)) 

ІСадастровИn номер земenьної дшаНКl1 32 10600000:00:024:0001. 
ОПІІС меж зеАlenьноі ДШJlНКИ згідно кaдacтpoBoro плаlty: від А до S - зс.ші заrвnьноro КОР"СТУВUІШИ 

(проіц)' від Б до В землі 3araJ1IoHOro KOPIICТYBDНJI (прохід); від В ДО Г - 101 Броварської міської радll 
«БроваР;I-ФnОРID); від Г ДО А - ТоваРIiСТ80 3 обмcnкеНОIО відпові~ьніСТІ~ кафе.~~Ві~р). • 

1.2. Земenьна ДЇJUIНЩ заЗна'lена в п.l.1., є в KoplfC1)'BaHIII ПОКУПЦЯ~I}І1 П.І)!~І дОГОВОРУ ореНДІІ земЛІ. 
посвідченого 10.07.2007 року Базир Н.М •• приваТНIІМ нотаріусом Броварсі.коro MicItKOro HoтapianIolloro 0КPYry 
за peєcтpOBIS.1 N!! 1226, зареєстрованоro 'в KttiBCIoкin регіОlllf;ПьніП фшіі дп «Центр держаВllОro земсды�огоo 
IШД8С1'рУ при Державному IСОмітеті УкраіНlІ по земсды�хx ресурсах» 19.09.2007 року за ~ 040733800119. 

На земenьніtt ДЇnaHцi, що відчужуєтьса, ЗllаходИТltCJI об'єкт нозuеРWСllОro БУДIВIІІIЦТВа. щО нвnеЖllТЬ 
ПОКУПЦІО на підставі доroвору ореllДИ зе.lenьної AiмllКlI посвідчеllОro 10.07.2007 року БазІІР Н.М., пр"ваТНIlr.1 
Ilотвріусом Броварського MicLKOro IloтapianItHoro ОКРУ!)' за реЄСТРОВІ'" N! 1226, заРСЄСТРОD~НОro в ІСП 
Броварськоі міськоі Ради «Броварське бlОРО технічної iIlBellтapll3aqiї») 18.11.2008 року в КНІІЗІ: І н, номер 
заПIIСУ: б2IIМ, реєстрапіАнltА номер 25~54170. • • • 

1.3. Згідно 3 BIiCHOBICOltt віддшу' Держко",зе.IУ У .tlCТI БРОВIlРах ВІД 29.05.2009 року НІ 04-IІI10-?"1.8 
зе.IМЬна ",ЇnJII1кa. ЩО Є предметом qIooro AOroBOPY. ПОВllНllа DllKOPlfCТOBYBaTllCb, 3 дотрllМDШIЯМ обов ЯЗКІU 
зсr.шеВnDСНllка. змїС'1')' добросусідства та обмежень праD на земдю ВСТІІllоanСНllХ У СТ. 91, 103,111 3eMCnbIIOro 
Кодексу Украінп. ст. ЗS ЗакОllУ Украї1ІІ1 «Про ОХОРОНУ ~еМeJlЬ), законодавc:mа про O;COPOIIY наDКОЛII~НЬОro 
npnp ( 0PIICТВHНJI з··leJlы�оїї ДШIІIIК11 - 1.11.6., зnдно УКРВІНСЬКОГО кnаСllфlкатора 

одного cepeдoBIDЦВ код ВПК .... 
ц!m.OBOГO ВІІКО 111ІХ ДШІІНОК)\ 

Правові об ристанн~іїбі'tlе"сдьної ДЇЛJlНК": 
01.0 ОГО~ОРІІ~-? 

}-у ---



.. , . . 
eJIIO ДJJJI OXOpUI НІІХ І СUШ'ilРIІО-",,\ІI\:Щ,\ 

. BIIКOPIIC'I'ВHНJI ЗОІ . лr.ГI) .1., 
01.01.05. ДCnPIIМIUI1IJ1 ре3СII"'У В межах imкcllepHOIO KopllДOPY r.!ереЖI .• =. '. 
(3С.IIШLI.а дїJUlHIC8: rurощеlO 0,0265 ra -. 6 c:yn. JорlfДllЧНУ відповIдвлы�ІстІ •• ЗГlдllО 1,11\"'1\ 

3а порушеlUUl3СМIШЬJ.ОГО 3DКопо-.вC11lа ВІІІІЮ осо I1 не apxiтell.-rypll Броварської місІоКОЇ раДI\ N~ 1117 . 
• • • IIJI' ~lістобvД)'lВl'НJI та • 8101 ВІДПОВІДІ.О ДО ВИСПОВКУ YnpDВIIIH.. ~6noкe ИR зCМJIСКОРIIc:ryваННJI ЗГІДНО кадаС1 РOlЮІ І) lІ.lі11l\ 

19.11.2008 року містобудівні обмСЖ8ИИJ1 '18 о ~нт а" (без права заБУДОВІІ): - Та 
відПОВЇДlIО до розрaxyuкiв пnощ ВlnШпаипх ТОВ ~оп нерного кopllДOPY комунікаціПllllХ мереж: lю:tопроы�.1 

_ зоlenыla дimrlllса ПnОЩСIО 0,0230 rв в межах IJDКe У. 
тепnомсрежі, ЛЕП та зв'юку; 

- межа проТзду; ...-mv 111111 прокnsдaННІІ НОВІІХ, реКОІІСТРУКllії та cl\cn.'1V3Tilll·· 
_ СТВОрНТІI та забезпеЧlml УМОВІІ BUlltIIOГO ДОV"J •• J "",. t' .м • II 

• еЖІІХ З83наЧСНО. терНТОРll. 
IСII)'lОЧIIХ іlІЖеllеJШІІХ мереж, що зпахоДJlТloСIІ в •• 

2. ЦIIlа "роаlUlСУ 31!JfllUlbllOr alJиlll"", сmРОIlІІ І ІІЬрлdОIl ОllЛа",,,. 
2.1.ціl.а продажу ЗСМeJJLI.оr дinllHКlI 3D QIIМ Д~ГOBopO.1 скпадає 159 127,50 (сто п'ятдссSlТ Jlell''''I. ТІІСАЧ 

сто ДВDДЦЯТЬ сіаl rpllВСllЬ 50 IСОПlПок). . З ( ) б . 
Піcmr niдnlJCDlll1JI цього договору Покупець зобов'JI3УЄТІоСJl сплаТІІТИ ПРOТJl.roм ТP~OX аIlКШСI.І\ІIХ .:ІlІів ІІа 

рахунок ПРОДDDЦJI (рІр 33114327700005 Броварське /Удк в ГУ ДКУ в КllіВ.СЬКІА облаСТІ м. КI.I~Da МФО 821018, 
зкпо 23571923). 159127,50 (сто п'ятдссят дсв'ять ТlIСЯЧ сто двадцпть CI"I ГРІІВ~ІІЬ 50 КОПІІІОІ~~ . 

2.2.ЗГЇДIIО Bltтll')' З техніЧllоf докумеllтац" про нормативну грош~ву O~IJIKY з~меЛ"IJ()1 ;JJ:IIIII"'I 814 

28.05.2009 року N! 04-3/13-3nЗ6, віддіпу дер!комзему у місті Бровар~ КИІВСЬКОІ об~а~I, JlормаТIІВllа IpauI08a 
oцillD зсмет.ноr дinllНКII CТВHOBIIТL 566 244,00 (п'ятсот шістдесят ШІСТЬ ТJlсяаl ДВІСТІ COPOIC 'IOI"PII ГРIІВllі 

ОО копіnок).· • 
2.3.3rїДI'0 ВІІСНОВК)' експерта про оцінну вартість зеМeJJьноf дinllНКИ Приватного піДПРlІсмства «ЕкспсрТJоа 

ЦеlnP» від 09.04.2009 року оцінна вартість зеМeJJЬНОЇ ділJlНКИ CТВIIOBIIТЬ 159 127,50 (сто п'ятдеСRТ дсн'АТЬ ТІІІ:RЧ 
сто ДВIIДЦJIТL сі .. ГРlШеlПе 50 копійок) затвердженого ГопоаНllМ управлінНІІМ Держкомзему у КIІЇDськіп облаtri 

\, 15.04.2009 року, відповідно до висновку деРЖDВноf експер11I3И землеВПОРJlДНОЇ докумеllтації під 15.04.2009 pOIIJ 
N!4a-бlЕО. 

з. 060,,'лзllll СIllОРЬ'. • 
3.1. ПОIС)'пецlo зо60в'ШQIIllП: 
3.1.1. СпnаТИ'П1 вартість зеМeJJЬНОЇ дШlІНЮIВ СТРОЮІ та В розмірах, що передбачені п.2.1 цього ДОГОВОРУ. 
3.1.2. Нвдaвam Продавцю необхідні матеріали, відомості, докуменm тощо про виконання УМОВ uьoro 

Договору. 
3.1.3.Дотр!tмyВаТllсь обмехсень, що нaКnDдeHi та встановлені на придбану земепьну діJIЯНКУ (забезпеЧУ8ml 

безкоштовне І безперешкодне ВИКОрllСТВННП об'єктів заranьного КОРIІС:1)'ваННIІ, піwохідні та автоt.lобinьні 
ДОРОПI, .0б'ЄКТИ інженерної іНфра~УКТУРиJ, що.зареєстровані на земепьніn ділянці на момент реєстраціізaul~ 
мmкnИВІСТЬ дo~ny на зем~uy дшllRК)' ВІДПОВІД~ИХ служб ДJlИ обспуroвування і ремонту об' сктів заranы�оro 
К?Р~ct?'ваНIIJI та IнженеРНОl ІнфраСТРУКТУРlf, роз.пщеНIIJI па земenьніR дinllнці меЖОВІIХ і геодеЗIІЧШIХ зна .. ;8'11 
шд'13ДІВ до них тощо) 

3.1.4.3 моменту Державuоf peєetpВЦ1Ї цього Договору СJUJачувати земenьниЯ податок 8 розмірах і пор-Щ, 
передбачених Ч1пmиr.1 ЗDКонодавством України про мату на ~eМJllo. 

З.1.5.3ар~..струвати цеЯ ~OГOBip у ~~Ho.~eHOМY законоДВDCТDОМ Порвдку. 
3.1.6.П}J1IRивти у власНJСТЬ земem.иу ДШJIНК)' піcnя реєстр,ціі ДСР)Ю'!І~іОro 'tJn"Y про право влаСIІОСТЇ на (t 

зеr.IIШЬНУ ДШJlНКУ. 

3.2. Продавець з060в'ЯЗQIllIП: , . 
3.2.1. ПриАlfllТl1 опnату Покупцем вартості земCJtЬ м • • • • • Договору. НОІ дшинки 8 рОЗМІрІ та В теРМІНИ, обумовлеНІ 11. 2.1 цьoro 

зем~~·=~~1 у власність земenьну дinmпcy пїcnя peєetpaцii дер)кавноro акту про право власності на 

4rВIdno"'t>antlllclIIt t:lllорl,. 
4.1. У ВІІПадку неВНIСОllанни Покупцем У"ОВ ць n, • 

'. Покупцем своіх обов'lІзків належним ЧІІПОМ а так:: ~OГOBOPY Пg.одавсць має право ОllмагаТl1 BIIKOIIBIIIIR 
'ненвnежни .. ВllконаННIІМ зобов'JI3I1RЬ або має ~ і Ідшкодуваини збитків, заодаНІІХ неОIIКОIІаННН.1 або 
віДШКОдYDаШUlзбиткїв, СnPІІЧlінених' loro Розір:внlВОн роз рвати цеl Доroвір у встановлеllОМУ ПОРJlДКУ і BIIMantТl1 

4.2 У • • км. 
• рІЗІ порушенНJI теРМIІІУ ОlШвти за зсмenr.иу • 

СJUJвчує ПРОl',D8Ц10 пеню у розмірі ПОДВЇЙноі ОбпіКОВОіAlЛJ111КУ, пер~дбачсного п.2.1 даного Договору, покупеuь 
OMaТlI за кожен день ПРОСТРОЧКИ lШатежу. стаВКlІ НаЦІОНального Банку УкраТІІІІ, що діє ІІВ MOMellТ 

4.3. Якщо Покупець о термін 30 (1рИдцRТИ) ДІ і 
сплатить BCТDlloвneHY в п. 2.1. Договорі ціну або Bi~o: даТ11 останньоі СlШати згіДІIО п.2.1. цього ДогоВОРУ lІе 
BllМBraТlI ПРIІПНJlТfИ придбаноі земenьноі дinllНКИ і cS:;CK ПР~lнкти ПРllдбану ділИIІІСУ. Продввець МІІС ПРІІ~ 

• > 

J 
ати ЦlIIИ. В. також відwкодуваНIІИ збитків, ЗDдDИIIХ. 

і • 



3I1P"M1C010 IIIKOIIIIIIII, або, з Сlосі cтapOl1II n ' ,..... • 
вiJllUIСОД)'IIШII ЗбllТкіl: ' ОРУwyваТl.I·ПIЩlIПIR ~o розlр'D.illllR цЬОГО ДОГОІОРУ і I~ВlаПlТlI 

4.4. У IIIПIUlКУ р03lраllПlR ДОГОІОРУ з allllll По ' 
покупцеві ЗІ r.liIIYCO~1 збllТКів, пов'ЯЗIШIХ з фУ"1UI смаЧСllі III~I rpowoai коurпl OODCpl1lIOТLCR ПРОДВDЦС~І 
(пlllroтo81Ш ТСХІІЇ'ІІ.'ОГО паспорту, прооК'ly aiIUlC:OI~r~I1ICIIIIRM Дагоаору та відВСАСlІІlМI зоr.lcnыlіi :"lnиIlКII 
I1000pianLII~ГO ПОСІІД'ІСІІІІІ Дагоаору тощо). ' омат.а aav.rocтl ТСХІІІ'ІІШХ умов, nocnyr СПОЦlвnlстlв, 

4.5. P03IPOIIIIII ДОГОІОРУ ІІС зоlnLllRС Покуп 01 
4.6. СПЛlта W1plфШIХ СВllкціП 110 звіЛLllЯС пr: Д C~ITII ПО,"І, ~орсдба'IСIIОі 0.4.2. ЦЬОГО Договору. 

діі >,,,108 дaIIOГO. Договору купІвлі-продажу. купця OIA обоа ЯЗКІО ОllКОllаllllЯ ДОГО8іРІІІІХ зоБОО'13аIIЬ І порlод 
4.7. У рll3l IICBIIKOIIВlIIIR ПрoдDВIU:r.I УМов Цl.ого Д 

продавцсм своіХ обов'язків IIDIICЖlIlIt.I '111І10'" І також' огоаору, Покупоць "'l1с право Oll",anml ВIIІСОIIIШIІ 
~Iac право розіроаТl1 це" Договір У ncтaIIOnn~IIOMY по ОIДW~дyDОlfllЯ ~lmdB, ЗВDДIШІХ ЗВ'1Ш"'КОI0 ВIIКОIIDlIIIП, або 
po,ipBaIIllIlM... ' РІІДКУ І nllMlraТlI ОlдwкодуваllllЯ збllТКlв, СПРІІ'ІІІІІОШІХ Аого 

4,8. Пр .. рО3lРВІll1ІІ ЦЬОГО ДоroпоРУ з 01111І1 Продаоця • • 
nOI'OBopy, ПОВОp1UIOТLСЯ ПРОдDВЦО'" Покупцrо о ПОП ' СУб~Щ ~KI сма'IСIІІ ПОКУІІЦОІ\І ПРОдaDlUО 110 011КOlla1l1l1l ЦЬОГО 
рі •• ІІОМУ О С13I. 

4.9. Пр" РОЗIРВВIIIІІ цього Догопору з lІезВnОЖlІІlХ від СІ' • 
ПРОДDВWО 1111 UIIKOllallll1 цього Доroпору ПООС П тор 11 ПРІІ'ІІШ, СУ"''', ЯКІ сма'IСIII ПОКУПЦС~І 

фоne-.. ажоРllі обстаВШIІ" згіДIІО ЗІКОllодаО~1 y~~OТLCII окупцrо о nOOIlOI\lY оБС13і. Нc:sanсжшsr.Ш пр"ЧIІІDIIІ с 
r- • • • IСрІШI. 

4.10. ВIДПОуПI~LIІІСТЬ та прпва СторіІІ, ЩО ІІС псрсдбl'IОllі ЦІІМ ДоroпорОI\І BII3I1I'IIIOТLCII olдnooiдllO ДО 
заh'ОlІодавстоа кра.lІlІ. ' 

S. ГОРRlІІІ,ІІ1110 "Р""I!ІОі1. 
5.t. ПродDUСЦ~ rapall1Y~ Щ~ ЗОМCnLllа діmшц llка с прсдметом цr.oro Дorooopy, BXOДlIТL ДО кaтcropii З~ICn'" 

~ r.lожyn. ~YТII BIД'lyaCYB~1II ЗГІДНО ЗІКОIІОдDUCТDа УКРОТІ"', вілыla оід БУAL-IІКIІХ ",аАIIОВIIХ прао І прcmшзlR 1Рcтlх 
ОСІб, про. JlIСІ ІІІ МОМСІІТ nlДnI!callllJl uьoro ДоroооРУ Продаосць 'ІІІ Покупоць 110 міг 110 ЗIШТlI 110 ЗІIDXОДІIТLCJI під 
арСШТОМI СУДООІІХ спр~п ІІа IIСIIІСI\lIс. ' 

5.2. ПродаВСЦL COIA'IIIТL, ~O. З~lІа зсмcnы�аa ділJlІІКl1 до цr.oro 'Іасу lІіКОI\ІУ іllШОМУ 110 3дalIВ В орсІЩУ, 110 
npolUUlDe ІІС подврооаll" в ,СПОРІ, І !lIД звБОРОIІОIО (B~WТOM) 110 ПСРсбуоаСе cyдoooro спору що до Ilсі, ІІК ВІІССОК ДО 
cr.nynlOro фОllДУ 10Pl1AII ІІІІІХ. OCI~ ІІС ПIІОССllа. ВІД'ІУЖУОDІІВ зомcnыІ� ділJlIІКD ЗІШХОДІIТLCJI У СТВІІІ, ПОВIIIСТІО 
npllДDТIlOMY ДnJl DІІКОРІІС'ПІІІІIR fl за ЦІЛЬООІІМ ПР'DІІІ'ІОШІJIМ. 

5'з. У вІдповіДІІОсті із ЗlКО1l0дDDCТUОМ УкраТ1І1І Покупсць ПРІІДбво ЗСМCnЬflУ дinяlrкy без ПРІва змІlІІ1 П 
ціnr.oвого ПР~13I1ачеlllll. 

5.4. покупсць ОГЛJlIІУВ 3СМCnЬІІУ ділЯIІКУ О IIIrrypi, 03I1ВnОМflася з \і кількіСIIllr.щ І JlкіСIПІ~1ІІ XBPBКТCP"CТIIКD~III 
lІіШСАlІІlІМIІ і 111130МIІІIМII спорудаМIІ та Об'С~~11 і оБМСЖСШIЯ"1ІІ щодо fi BIIKOP"CТDII1IJI. ' 

6. Dl!ршiJ IІра.а 1II0CIIOClIII"II З!!А''''.''У iJlnnlll'Y. 
6.1. Обов'nзок Продавцn псредаТIІ земcnыІy ділllllКУ ПокупЦlО ODIDICDCТLCR BllKOllallllt.t і право ВnBCllOcтl ІІа 

ПММIоIIУ ділЯIІКУ ПСРСХОДІІТЬ ДО ПОIСУПЦn піcn" nOOlloi СМaтll вартостІ ДВІІОУ зомcnы�оіi ДЇnIlIIКlI відповідllО до п.2.1. 
w.oIV ДоroВОРУ, ОДСР)КВНІІІІ Покупцем ДСрЖПВIІОro акта ІІа право ВnВCllocтi ІІа ЗСМЛІО. 

62. З МОМСlnY ВIІІIІІI(lIОIIIIЯ У покупця првоа вnaclIOCТЇ ІІВ 3СМСПLІІ)' дlnя}rкy DC1'ВIIOвnoIBIR РВllішо npDDOО11R РС2К1IМ І 
всі npaвoВС:nШОВnIОlочі ДОКУМСlтІ про прauui Покупця ІІВ корllcnyaВIUШ (ОРСІЩУ) цісТ ЗОМCnLIIОТ дimШКIІ D1PI'IIIOTIe 
'1ІІII11ість. 

7. Р'ІЗІІ" tlІІIІО,)lЮtlОZО "OZIp'''eJIIU' ,,60 '""O')1l0'OZO "Cytl"II1U1 ЗеА.ел."оr ,)lnnllllll. 
7.1. Р,ОІІК ВllППДКОВОro погіршеШIR або ВllПDДlCОООro псуоаllllЯ зсмcnыІ~~ ДЇJi •• ,oo1 IАес!: Покупсць з foIО"IСIІ'І)' 

nCРСХОАУ до IІЮro права ВnBcllocтi. І ~'. . -' • • 
72. У Bllnaдкy, КОЛІІ Продавсць ПРОСТРО'ШО Ilсрода'IУ 3CМCnLlloT дinЯllКlI або Покупсць ПРОСТРО'IJIВ П nPIIПIIJl1ТI, 

PIOIIK ВIlПадкооого погіРШСlІІl1 або випадlСОООro ПСУDВШІЯІІССС CТOPOII" ЩО ПРОСТРОЧlша п~чу або npllRlurrm. 
7'з. Якщо в погіРШСllllі ЧІІ ПСУВlllllі зсfoIcnы�отT дinЯIІКl1 с ВШlа СтаРОШІ Доroвору, то ВIAПОDiдan,LllіCТL ІІОСС 

IUI CтoPOIID. ' 
В. D'IJII'''I!IIIU1 Cllopls. 

.8.1, Всі СПОРІІ, що BIIIIIIКDlOТL прll lllІСОllВllllі yttlOO цьoro Доroвор>, або в зв'nзку З тлума'IСIІІIJI~1 Поro положеllL, 
DІІРІШ)'ІОТLСІІ шляхом псрсговорів. 

82. ЯКЩО СтОРОIІIІ протягом міСIІЦlI ІІС ДОСЯГJШ ДO~IOWlCllocтi, то спІр ПСРСдDЄТЬСIІ 113 розrJlІІД СУДОВІІХ 
OPnUJil! У порядку, UCТDIIODJICIIOMY 'ІШІІШМ 3BKOIIOДDDCТDO~t УКРВУІІІІ. У ЦЬОМУ ВІІПIUIКУ судові Olnpaтll ІІОСС CТOPOII" 
що ІІС OIlКOllMn УМОВІІ Договору або BIIKOIIWlB 1'х IIСIІІUlС2КIІІI"1 'ІІІІІОМ. 

9. ЗА,І,," )IJIІОІІ ,)ОIО,ОРl "'" 110z0 розlptlО"'IІ!' • 
91 3 • І Ь до IILOro МОПUlІІві ТUlЬKII за зroДОIО СтоРІІІ. 
9" М!"1 ~foIOB ДОГОВОРУ вбо ВІІСССШІJI ДОПОВІ.ІС І IOТLCJI тinЬ1CI1 D ПllсьмооіП формі з IIВС1УПlіIlМ посuїА'IСIllIЯМ 
.2. ~CI 3МІІІІІ 1U ДОПОDІІСІІІІП до ДОГОООРУ 3ДIItСIІІО пді дoдaТlCOBoi УГОДІ.. ЩО с IICBiA'OIllOIO 

~Ш( 3fo1ll1 та допоаllСll1. D ОРI'DІІВХ lIoтupia1)', ОФОРfoIJlIОIOТЬCJl У ВIIГЛ 
faCТllIIOIO цього Договору. t 

9.3. ЦСП Д' озірваЩІ~ пр~~в_стк, : оооТ ввртості AВlloT ЗСМCnLllоі ділЯllКlI зrWlО 11. 2.1. ЦЬОГО 
9'з.l. У Р nцcft1 noiijio ... ГauO~D 

AoraBOPY. ~k ~ 
9З2. Урвз BIITCIIIIX"~l1' n шm 2.1. цьoro Д~~~~~~: ... :': 7", :: ~' O":'~. '_'Т:~~'~":,., 

- - - -"r" ~ ~ :Іі.!\ ~I}I~" :~:oЙ~·:{ ~",i !~;:,4 , . ,,~ ~ .~ ~ ,'1. :'і·'.с.. • ~ • ".1 .. \'\. . .. ,.,. .... ., 



9.4:У разі неВ,IКОНIllUUI одніао із Сторін умов lUooro Доroвору він може бynl 3Afінсш,n або pn1iplI;tllllit Н', 
ВІІМОІУ д"yroT CroPOНlt 3В рішСНІUIМ СУДУ або roспdllDРClaКОro СУДУ. ' 

J І. ВНIІІJlIІІIІІI. 
10.1 Всі ВlnpanІ, пов'JDIIНЇ 3 YКnDДIIНJw.r lUooro ДоroВОРу. 1101'0 нотаріanЬНllМ посвідчеНІ ІІІ"', рессrpЩtіс,С\ "І 

DlrКОlшll .... r. бере ІІВ себе ПокynеlUo. : ' 
J1.дtJIlllluю.1 y.tю.'" 

. І 1.lltcJI Доroвfp t: оБОВ'ШКОDIВI /I1UI стаРОІ 3 МОАlсту ШдпIIСІІНІUl обрмо СтоРОНВМИ. 
\ J І.2.цсп Доroвір пjдuJ'DЕ BoтapianьHOМY ПОСDїдчеНIDО тв реєстраціі" відповідно дО ЧІІННОГО 3DKOllonaUC1 ва 

ІІЗ. Цеll Доroвір і дoкyмeкr про ClUlany вартості 3САші Е nїдcтaвOIO ДnJI відведеННIІ земcnьної діЛ1І1ІК1І1І IІn;у 
(ІІа місцеВОcnl і DllДІ1чі дерlCllІlІІОro lUC'П1 НВ право nPlПIDТIIОТ власності НВ землю. • 11' 

J 1.4.ПокynсWo Е 118 спрощені" формі оподaткyвal'НJr. 
113. ЦсП Доroвfр сxnадСНО тв 1.0000ріanы�оo посвідчеJlО в З-х (трьох) ПРИftlіРI.IІІСВХ, ОДНlI 3 ІІКІІХ збсрі"'СІІ С 

. ~ і . К м м 6:.' ' 1/ 11 
справах nPlllmlOr:J I,ОТВРІУса .upOBDpCItкoro М cItкoro l'OТDpIВnLI'oro ОКРУІУ, ІІІВСЬКО' OwlDCТl, IBI"'~III\iI 011 ' 
і.llllі - BllДDIoтьa CropollDI UItoro Доroвору.· . , ,І 

crОРОВИДQГОВОРУ! 
ПродаDець: По~псць: 
БРООВР&:ЬІСВ I\lі&:Іа'СО рода IClliDCLкot 06nbc:тl ПРIIDD11IС ПЩnРIIDICПlО «ФЕQС())) 
lдеllТllФіКDціПllllП ІСОД 26376375 IдСlmlФіКDціПllllП ІСОД 30117937 
ЮlfВСL ~:rь, ,,1. БРОВОРII,'DУЛltЦІІ r\1l'Dpiнa. IS кнтвсыаІ область. М. Броварн, вул. 060ЛОІІСLКI1, 47 
D ~go~ :~ Il!CIt~ryJ roлов.(СекретвРR Рaдll в ос06і директора • 

f:::~~" , '~Qп:q ,.{~АСИJJЬО~ИЧАо ФЕДОРЕНІСА СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА. 
~(,1Io· .. ",.- ..... 1. ,~ _.~ ~ ~ • _ " 
,-,..,~~"". ,~. ""t 1- ... ~~::-. ,.,~...s.'" ~ ~/;/ ~'C .... ",-"у:', "'; " 
І, ..... ...... •• .. "", ...... ,,. t.l А 4'1',';......... , о - • • • 

~IZ ,,' ""',,''''' о' ""'~a ~ .. 1HI!.Qf.?·~ ~~. ('., 7. .. '- ----w.1 
• , .-. ' • d.... ~, •• ~j •• ~ --~-

І .. , І о'" м "о ./* .. ~~y J'~ .. "., , • 
.. ' •. ,.., '''''7 "".. а-, .• І \ .':~. ,'.. /~.... ,.' .... \. '"'" ' •• -'/ •• , -~_. .~' А,,, .,\ ;;. м.п. ',l'i •• ~, . -: ;', .!!" · .~ :.:, t\1 п ,:.~. ~ ' .... 

\\:.. \. .-' ,,-/S~ 1- '1) ~ • .: ; •• , I.d' oI.~ i\;l, ;;·0·' 
" ... .. ,...:. .~ ~\ .... ' .. u.J • .... ' .' .--u 
\~\." ~ ~ ..... _- '\ ~ "А ~ " .~. -;:. '·.~'П;і"\і"lщl"\І"'\ ,() :, ~ 

• ..- ~I' . •• ЧІ-·... '. l 
,":'.:" І' .... м. (~ ':: •• ~ "C~ \'#o .. "IJA .... ~'>/ ~I~.'г-.. 1:....:.' f •• .,. ••• ;." • ..~ • ~J.!.;!;*- '" ',: 

• .... .:Мі'iffirSроваРи Кllівської області. ~ .• :'; * . ~'~ ~ ? 
І . «22» черв". 2009 року, qcJI oQoroaip ПОСDідче~~. J. ;1 ~~ .•• o.. Q 
.Ifcькoro 'loтвpiВnLlloro oкpyry. IDlO~ ПCl'КО.' .В., приватнІІ" нотаріусом Бровnрського 

Доroвfр пfдnllС8НО croронами у моiJI Особ· кі' о 
а тuo. пр~cn. та діЄ3ДaТJ.іcn. • і Р У СТОРІН, • ПlДПисanll AOroDIP BCТВlloвncHo, їх діСЗДnТl.іc:n. 
ПОD'IО~СТІ8тrкі .. а '1'ІІКОЖ .І'СЬІСО ЦlІ о КиУDСLКОЇ області, ПРJIDI1ТІ.ОГО піДПР.IЄМС:ТВП «ФС&:КО~ 
ВiдnовtчPодо ЦllDiльuоro Я •• Ii~~~A Рвді зеМCnL .. оf дimшки, що відчужуєrLся, nepeBipellO. 

це доroD'Р ПIДІUlnН: ДСРЖl8l1іП peшrpаціі. 

cr. ЗІ 3111ССШУ УКРВЇІІИ «про IIOТDpi~. 

·1JfJ 
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АКТ . ; 
ПРllііI\IВППП-ПСредвчі 3Сl\lcn.поі дinПllКlI 

Місто БроваРl1 КІІївськоі області. 
22 червия 2009 року. 

МІІ: БРО~АРСЬ!СА. МІСЬІСА PA~ киlВCLlсоl ОБЛАСТІ, IОРllдllЧ!lа особа 3В 3ВXOIIOдaBCТDOM 
УкраТІІІІ, IДСllТlІФlкаЦlПИllП к?д за даШIМIІ єдрпоу 26376375, IОР"ДIІЧllа адресв: Кllівськв обпвсть, 
місто БроваРІІ, ВУЛIl1U1 ГагаРIІ.Iв. 15 (CBiДOЦ11l0 про ДСРЖВВ!lУ реєстраціlО IОРIІДIІЧllоі особ" серіі АОО 
Х! 094185, BllдallC держави"м РСсстрвтором ВIІКОllавчого KOMiтcny Броварськоі міськоі Рад" Кllівськоі 
області В.О.КУЗІІСЦОDІІМ, дата ПРОВСДСІШЯ держаВ!lОТ рсєстрвціі 08.04.2002 року Ilомер 3ВПllСУ про деРЖВD1'У 
рсєстраціlО 1 ЗSS 1200000002270) в особі DІІКОІ'У'ОЧОГО оБОВ'Я3КІІ r.liCIoKOro ГOnОВIІ _ Секретаря рад" 
САПОЖІСА ІГОРА ВАСИЛЬОВИЧА, ідеlmlФікаціПllllП lІомер 2836822275, що зарсєстроваllllП 3В 
UPCCOIO: КlІївська область, місто Бровар", вулшUl МIUIКОВСЬКОro, БУДІШОК НІ 59, ЯКIlП діє НВ підставі СТ. 42 
3аКОІІУ УкраїНIІ "Про місцсве СDr.IОDРЯду8ВlllfЯ в УкраїIІі" lІадапі ссПРОДАв'ЕЦЬ)), передав, в 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФЕСКQ», ідеllТllфікаціПШIП код 30117937, зореєстроваllС за одреСОIО: 
07400, КllїВСЬка область, місто БроваРІІ, DУЛlIЦЯ ОБОЛОIIСЬКв, 47 (свідоцтво про державну реєстраціlО 
IОРIIДIІЧНОЇ особи серії Ааа Н! 092421, Вllдане держаВНIІМ реєстратором ВIІКОНВВ'IОro KOMiтety БРОDОРСЬІСО~ 
міської ради Кllївськоі області В.О.КУЗНЄЦОВІІ .. , дата проведеllНЯ деРЖВВllоі реєстраціі 05.02.1999 року 
lІомер заПIlСУ про державну реєстраціlО 1 35S 120 0000 000430), D особі AllpetrnJpa ФЕДОРЕНКА СЕРГІЯ 
МИКОЛАЙОВИЧА, ідентифікаціПtшП номер 2291609153, ЯКIlП зарсєстроваlШП за адреСОIО: Кllївська 
область, місто БроваРІІ, DУЛІІЦR Оболонськв, буд.шок НІ 47, rypT., та діє на підставі Cтaтyry (!Іова редакція) 
ПРllватного підприємства «ФЕСКО», заресстрованоro державН."1 реєстраТОРО.1 КУЗНЄЦОВІІМ В.О., 
Вltконввчого комітету Броварської міської Радll КиївськоТобпасті 19.01.2005 року N! 13551050001000430) 
HaдlUli «ПОКУЛЕЦЬ)) пр"ПIIЯD, земелыІy ділянку площею 0,0735 rв. дnя обслуговуваllllR об'єК1У 
незавершеного будіDНIЩТ8а-зе~і комерціііного викор"станнн, що 3HВXOAIIТLCJI за адресою: КllїВСЬка 
область, місто БроваРll, вул. Гагаріllв, 28-в (дВIІДЦІІТЬ вісЬ. літера «в»). ОбставИНll, акі перешкоджають 

передачі земельної ДілянКІ' та ВIUCОР.lстання П 3В цільов.", ПРII3t1аченНJlМ не ВllRвлеllО. 

MOMellТOM передачі земельноі ділянки є ОДНОЧВСllе піДПllсаlШЯ дaнoro аК1У Продавцем та Покупцеr. •• 

Продавсць: 

Бровврсы�аa ~Iicь~p' ,рода ICllrBCLlcoi області 
ідСIІТllфіlCUЦЇnlіllfi itод:~6376375 • 
КtlїВСЬ~бласть, м •. БРЬJl.ари, вулиця raroplHo, 15 
D особі о. мі когО rcщоh)1 Секретара Ради 
САПО)І I~ І ОРА ВАСИЛЬОВИЧА. 

• '," " ',; • t.-:: J' І 
, ." *: '/J ~ 

• . • Ііі І; 
_, ,е 

... І . . . 
, І . . .. . ",-

М.П.:· ' .. ;' 

Покупець: 

ПРIІ8DПIС nЩnРIІEl\ICПJО «ФЕСКQ») 
ідСllТllфllшціПllІІR ІСОД 30117937 
КІІЇВСЬКО обпасть, м. БроваРlJ, вул. ОБOnОНСLIСО, 47, 
в особі директора 
ФЕДОРЕНКА СЕРГІЯ МИІсоЛАЙОВИЧА. 



~Вlrrяry: . 
дrra видаЧІ: 

Вlrrяr иадав: 

JlaДВDo на запит: 

номер прaDОЧ11НУ: 

ВИТЯГ з Депж . 
... авного реєстру правочинів 

7421666 
22.06.2009 14:14 
П~и~атний нотаріус 
М~СЬІ<Ий Іваненко О.В., Броварський 

запит про надання ВИ тягу з 
праВО~ИНів від 22.06.2009 Державного реєстру 
HOTap~yc IB~HeHKO О.В. ' ~ бlн, Приватний 

ППРПI\IСТРII ЗППІІТУ 

3497413 

- , 

за вICDЗвниr.m параметрами запиту в Державному реєстрі правочинів знайдено: 

3ППlІС 1 

Номер правочииу: 

tЧaliмеllУВВНВJI 
оравОЧJIIIУ: 

Тип документа: 

Відомості про 
дoкy.leuт: 

Предмет правочину: 

Відчужувач: 

!.faбувач: 

.... 
-~ 

3497413 І 
, 

ДO~OBip купівnі-продaкv 

основний ДОкукенш правочину 

Дата нотаріального посвідчення: 22.06.2009, Номер у 
реєстрі нотаріальних дій: 2022, Документ 
посвідчено: Київська обл., Приватний нотаріус 
Іваненко О.В., Бланки: ВМІ 167118, ВМІ 167119, ВМІ 
167120, ВМІ 167121 . 
Реєстраційний W об'єкту у РПВН: 25454170, об'єкт 
незавершеного будівництва, земельна ділянка, 
кадастровий номер: 3210600000000240001, Адреса: 
КИївська обл., м. Бровари, вулиця Гагаріна, бlн 

Броварська міська рада Київської області, єдрпоу: 
26376375, юридична особа, Адреса: КИївська обл., м. 

Бровари, вул. Гагаріна, 15 . 
Приватне підприємство "Феско", ЄДРqоу: 30117937, 
юридична особа, Адреса: КИївська обл., м. Бровари, 

ВУЛ. Оболонська, 47 

І • 

. ' 
., 

·С!І!ОР. 1 9 2 
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Дата та час peccтpвnїi: 
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куПіВJlі .. продажу зе1\leJlЬВОЇ ділИНКJI 
IlесіJJьсы�огосподарськогоo ПРllЗllочеНllЯ 

АIICnIIl Вро."ри Кит • .:."", "1іп,,cnІІ. 
Д.І 1111І01.,1 tJl!.'lIl11tNtJ РОНІ d.,,1II ,"/ОІqII tJl!.'IIтt1111 .,иc:n& 

МІІ, ЩО Нllжче nIAnIICaJIIICI, надапl СТОРОІШ: SPODAPCLKA МІСЬІ(А РАДА 
киlвськоl ОSЛАСТІ, IDРllДIfЧllа особа за законодаlСТIО,.1 УкраіlШ 10РІІДІІчна адреса: 
"1.БРОlаРII, вул.Гаraрlна. 15, IдеllТl.ФікацlnНJ.n код 26376375, (calдoЦТIo про 'ДСР_IІ8IІ)' pcccтpaцllD 
roРIIДІIЧllоі" особll ссрli АОО .NI!094185, IlfДlUle ДСРЖUІШ.. peєcrpaтopo"l lllКОНIІ8ЧОro ко".lтету 
БРОlаРС.КОI allc.кoi РIШ1І КI.івс.коі області 8.0.КУЗI'ЕІ101'1"', дата ПРОlеденн, деPЖUllоі реєстрацli 
08,04.2002 року І'О"'СР заПffСУ про дсржа.ІIУ рссстрІЩЇID 1 355 120 0000 002270) І осоБІ секретар. 
'1IС.JШі pllДll, Тllмчасово здіnСІ.IDIОЧОro ПО.ІІО."ІІН. ",Ic.кoro ronoall САПОЖКА ІГОРЯ 
ВАСИЛЬОВИЧА, IдСИТllфікацlnШln но"'ер 2836822275, що 38РСЄСТРО.lUшR' за а.дрССОID: Кllівс.а 
oбnаcn., ftl.БРОDаРII, DУЛ,~~!,О.СЬКОro, буд.59, IlCJln діє І.а пlдстаlі Закону Украіllll "Про .. ІСЦСІС 
са"Оlр.дуааНIII D YKpaT~. , Iмс~о.аШln D подanьшому "ПродаВІЩL", з OДt.lєi СТОрОНІІ, І МЕЛЬНІІІ( 
ІРІІНА SОРИСІВНА, .ДСIIТІIФlкаціnlшR lІомер 2599209784, зареЄСТРОlана за а.дресОIО: КllіlС.ка 
обпВС11о, м.БРОDар •• , lул.Тургенє." буд.5, (с.ідоцтво про дерЖПIІУ реєстрацllD фіз"чноі особll
niдnpllOIЦl серіТ 801 Н! 072133, IlfДaHe державн"м реєстратоРО.1 II'КОНUЧОro КО"ІіТС'1)' БРОDарс.коі 
мlо.коі рад" КlІівс.коі області КУЗІ.ЄЦОІШ •• 8.0., дата ПРОlедеш .. деРЖ8llfоі реєстрацП 29.04.2003 року 
номер 3ВП11СУ про ІКnIDЧСННІ alдo",om:R про фіЗlfЧlty особу-пIдnpJIОЩ. до ЄДР 2 3550170000002186), 
імеНОllUfа 8 подanьwо.rу "ПОlC)'пеau. ", з дpyroi СТОрон", YКnВnIl даlшR Доroаlр про наCl)'ПI,С: 

1. Прwrет Договору 
1.1. Продарсць на підстаlі рlшеНlfI 6РОІ.РСЬКОі міськоі PIIДJI .NI! 969-52-05 ІIд 25 rpyAtll 2008 року 

перfJUlЄ (продає), а Покупець ПР'lnмає (lC)'nyt) у ВЛІснlсть і ОМІЧУЄ зе6IМ.НУ дїJIIHКY 
Ilecinr.c.кorocnoдapc.Koro ПРI'Зllа'IСIІК. мощеlD 0,1149 га ДІІІ будllНllЦТlа та обcnуrolУВIUfН. 
НCЖllТловоі будівлІ - землі KOMcpцїRHOro IllKOpllCТIHНI, за адресОID: КllівсьК8 06лаcn., І\іlсто SPOBDPII, 

, ВУЛІІQП ШсрчеllК8 в раПОlll Р031\1ІщеlШR CDI�ITI�Pllo-епlдСl\llOnОПЧllОТ СТВІЩІТ, HIIдIUII за текстом 
"Продмст ДоrolОРУ або земcnьна дlл.нка". ' 

КадастрО811П номер зе"rcnьноі дinaНКIf 3110600000:00:063:0504. 
OmlC меж зе"cnьноі дІл.нки: від А до S - ОрсИДtfе nїдnpllEMCТВO сс6Р08аРIIПРОМЖІlТлоБУД»і рід S до 

D - прlllатне пlдnрнємство ссРеабinітаціR"О-ОЗДОРОВЧI,R центр»; від В до Г - пп Реа6intraцinИо:' 
ОЦОРОВЧІІП ц.lі рід Г до Д - Мм.ник І.Б., від Д до А - ОреЦllС пfдnpИDIСТВО ссБРОlilРlшроаSЖllТлобуД)). 

1.2. 3емм.на ДЇJIIHЦ З0начена І п.1.1., є І КOPHc:rylIUfHI ПОlC)'пця 3гідно AOro80Py' ореНДІІ 
З~lc:nьноі дimlНlСІ1 вІд 09 ЛllСТОПада 2007 року, зарс:єстры�ноro у КI.іlс.кIА реrlонвnьніП філіі 
Держааноro підприємства «Центру зсмм.ноro кадастру пр.. Держuноftl)' Kor.liтeтi УкраіНIІ по 
3~IМ.ИІ"1 ресурс_ш, про що у Держааноr.IУ реєстрі ,еммь аЧlшено 38ПIlС lід 09 ЛllСТОПада 2007 року 
не 040733800148. , 

На 3С6lcn.нІА дїJIIHцl, ЩО Ilдч)'Ж)'t:l'ЬСІ, знахОДІlТloCl IICЖlrrllо.а будllUUl, що нвneжrrtlo ПокynЦlО на 
nfдC'l'llli AOro80PY даруванНІ незаlерwеиоі будlDІІІІЦТІОМ IICЖlIТЛОlоі будівлІ, посвlдчено~ ЛОlРЄВОIО 
В.П. nPllВІТНИМ нотаріусом Броварс.коro "Ііс.коro HoтaplanьHOro oкpy~ 2!. :рудиil 2006 року за p.N! 
5473. ~~ • :: ". • 

1.3. ЗJiдно ВІІСНОІКУ вІдділу 3СММ.НIIХ ресурсіl у місті БРОВІРах Киіlс.коі області від 08.04.2008 
року Ne 04-7/10-3/109 зс"cn.на д1nIНЩ що є ПРФlстааl цьоro ДОГОІОРУ, nOlllHHaIИКОрІІСТОlУІ8ТІІClз 
ADТpllalIUfH.M оБОI';зкlв зсмпевлаОНllка, зr.rіc:ry добросусідства та обмежен. прп на земто,· 
.становлеНIIХ у ст.ст.ст.91,103,111 ЗеftIМ.ИОro Кодексу YкpaiНlI, ст.ЗS Закону УкраіН11 «Про охорону .. 
3CtoIСШЬ», 3DКolloДIВcтвa про охорону tlаlКOnllШНЬОro npllpoaHoro середО81ПЦ8 (КОД ВI1КОрllC'I'8ИНJI .: 
зомсшьноі ДЇJuIИКlI - 1.11.6., 3ПРО УкраіНС.КОГО КnIСllфlкатора цIn.OBOro 811КОРИСТВИНl зе~ICn.НlIХ 
ДЇJIIHOK). ' . 

ПравОlі обмасенНІ на IlfКОРИCТDННІ даноУ зомм.иоі дlnIHKII: 1.1. З611на qln.OIOro ~IIKOPII~НI. .~ 
За порушенНІ земenr.ноro законодавства ІІІннІ особll нecyn. IОРIIДІIЧИУ вIДПОIIДМ.НICn зrlдно 11'" 

закону. ' 

Відп • tnI про продаж у IJШCllfcn. земм.иоі діМ11ХІ1 від 21.03.2008 року Ne 312 

yn • OllДНOi ДО б ВІІСИОВ •• " та apxiтerrvpll БРОlаРСЬJШі ftllC.Koi Plдll Кllівс.коУ області ftllcroбудіВlll 
paВnIHНI 101 сто УДУІ.ИНl "'''. ану та D'IДПОВfдио до рО3 аху І 

обмежеННІ 1'1 обтlжеНll1І зе.lnеКОРIІІ:Т)'ВIН~. 3Г1ДНО кaдllC1pOBOГO М Р нк І 
ІШОЩ f~\JJ~!I!Ia 3~~ДOIII): 

• '. ? .. ,." '')-. 
t: " " . _:f<-f' 



: J ~ І :~; f 
, ~.. і І .. 

. ,r 
.1. ~. ',' _.,. .' •• 1. t t .. " • . . -. .-., . . .' ..... . 

Іr.llоі nїn'"К11 (ОЩrD1'OВIСІІ 1'eXJllчноro naCnD~~&рОс~ вїд.ё..аСШІІ, OMaТR вартості тeXJII .. HIIX 
r,oCJI)'r c~culanlt:tia, IIDТllplaп"lloro .ПОС.ідчСНIІІ ДоrОIОру тощо). 
-1.5. РОЗlраDlIІ.. Aora.opy нс з.ш ..... с покупця ІIд CMml ПСІІІ, псрсабачсноі п.4.2. IlЬOro 

• ОР)'· 

-1.6. CM:nD lU1'pафllllХ саlllщіn ІІС Зlln.ІІ.С Покупця .Ід оБОI'.зкlа BIIKOllallH8 доro.іРШIХ 
\':1]311" D ncpiO.Q даі )'''0. lIalloro Доro.ору rcyпlвnl-продаЖу. 

·I,7.У РlOі ІIС.IIКОIIDlШ. П~ОдDвцеа. )'1оlоа IlЬOro ДоroВОРу, Покупець "Іас право ВII".anm. 
:'311"'1 ПРОАаDЦf)1 своіх оБОI .зкІ. "DnСЖ"'I" ЧІІІІО"., а таКОЖ IlдwxoayDallll. збlmdl, заDADlIІІХ 

1,'110010 111"'01181111І, або мас право розір.ml цсП Доrollр у .СТВІІОІЛСІІОМУ пораАІСУ і .llмаnml 
і .О.!1)'IDlIІ" збlmdа, СПР"ЧІІІІСІІІІХ noro p03lpIIIIH .... 

• 1.8. ПРІІ розіР8Dllllі Wooro Доro_ору з ВІІІІІІ Продаuця, СУ"ІІІ, ,кі сплаЧСll1 Покупцса. ПродаВЦIО 
.I\nIlIlIllUl Wooro Доro.ору, ПО.СpТDIoтr.cl Продавце". ПОІСУПЦІО ІПОІІІОМУ обскзі. 

4.9. ПРІІ розlР.lUші Q"oro ДоrolОРУ з ІІСЗDnС'AtlIІІХ _Ід СторІІІ ПРІІЧІІІІ, СУ"ІІІ, акІ смачснІ 
0'11І11)1 ПрсшаDЦIO ІІа _llконаllll. q"oro ДоrolОРУ, ПОlcpтaran.ск ПОКУПЦІО І ПО.ІІОМУ обскзl. 

! IСіIШIІ"'" ~РIIЧI~на.\1ІІ ~ форс-мажОРII! об~IІІIІІ, зriAJІО заКОІІOJlDDc:raа укр.uШI. 
4.10. ВШПОВШМ.ІІІСТ. та мпраlа СтоРІІІ, що ІІС псредбачсні ц".. Доro.ором, аllзнаЧDlОТІоСК 

\lІІіДIІО .по з:u."ОtlO.Quс:тва УкраІН". 

5. rapallТii та npCTCl13ii 
5.1. ПРОДВDець raplUrтyc, ЩО зсмел.llа дln.IІКа, .ка с предметом QIooro ДоroвоРУ, ВХОАIIТІо АО 

.1 "рії зCltIcm.. шо можуп. БУТІt віДЧУЖУ_Dllі зriДІІО законодавства УкраїН'I, вШ.на від БУАІо-ак.1Х 
'loollX прав і nPСТСll3іn третіХ осіб, про .кі ІID "'ОМСІІТ n1An1lCDlIHa QIooro ДоroвоРУ Продавсць 'ІІІ 
)'ІІІЦ" ІІС "Ііі' не знатаl, НС зіlDXО'nlrтLС. під аРСШТО"1 І СУДО_ІІХ справ ІІа нсї НС"lас. 

5.2. ПРОАІІВСЦЬ СВЩ'l'IТІо, ЩО зraдaна зсмел.,lа діл.1І1СІІ до цьoro '1ВСУ lІіхо"ІУ IHWOr.ry не 3ADНa в 
"ЛУ' ІІС ПрОADНD, не ПОАаРОllUID, в спорі, і під забороною (арсштом) нс перс6уввс, CYlIOIOro спору що 
!ісі, "к внесок .!ІО cnnyтнoro фонду ЮрllДlІ'ІlІІlХ осіб не ІІІСССІІL ВЩЧУЖУ8lUlа земельна 'nWHJCa 
:OJIIItЬCII У craнї. ПОlністю ПрIIДaТНО"IУ А/ЬІ _ІІКОРИCТDII ... іі за цin.OllfM ПРll3наЧСН"."I. 

5.3. У вi.nnовШнос:ті із :SDКOHO.naвc:raOr.r УкраіШI Покупсць придбав зсмел"ну дin.HКY без права 
'ІІІ fi цшьовоro nP'l3на'lенн •• 

5.4. По ... -ynець ormrНYB зе"IМ.НУ дm.ику _ Н81)'рі, ОЗllаАОМlІlСК з іі кш"кІСlllllolІІ і .кfСНII"Ш 
,Ih,їCP"CnIICa.\lIr. підзсr.IНIІАIІІ і НВЗС,. ... ІІ".., спорудами 1'8 об'єктвr.ш і 06"lежеll"'''1І( ЩОДО іі 
"pIICТRНIUI. 

6. Псрехlд права власності ІІа зеlolелы�у АШПІІКУ 
6.1. Обов'оок ПРОАІІВЦН псредml,ЗСr.renьну дітlІІКУ Покупцю вважаєтьс. ВIIКОНDllIІМ і npпо 

;1І0с:ті на :sеАlельну ДЇnJlHtcy nepexo.mlТlo до Покупа піспа повної сматн вартості ДIUIOЇ зer.lem.ноі 
ШКІІ відповідно до 0.2.1. utooro ДоroВОРУ, одер;каина ПОlcynЦСl\1 Аержввноro aкra на право 
:IIОс:ті на 3C"UUO. 

602. 3 "oMeany B.IHllкнellН. У Покупця права Вn8CHOcтi нв зCltIem.ну дln8HКY BcтвнoMemrR 
'ішс правовНП РOЖl.,,1 і всі ПР8801СТ8Н08JUO.lочl noxyr.lclml про ПР88а ПоlС)'ПQП на KOPIICnYBIUI ... 
~HДY) цісі :se .. enьHof дimrllKII ВТРВЧDlOТlo ЧJIНШc:тr.. 

7. РІОІІК ВІІПDAКOВОГО поrlрwеllllR або DIІПIІДІСОDОro псуваlllШ зса.cnы�оtt AlnПIIIСІI 
7.1. Р.I3.1Х ВllПIUlJCQВОro поriрwенНІ або ВIІПОДКОІОro ПСУВВННlзCltlет.ноі Аlnaнки несе Покупсць 

'u"eНI)' оерсхо.ау до HIoOro првва мвсності. _ 
7.2.У Illnaдк)'. кonи ПРОАІІВСЦЬ nPОС1рОЧIІВ передачу земелloJlQі дin!ltlKH або ПОІС)'ПСЦЬ 

'::ТРОЧІІВ П npиnн.тr.. рН3111С ВIІПUХОВОro noripwcHIII або BllnllдlCOBoro ПСУ_DII.UI несс сторон ... ЩО 
'СТрОЧIШ& перелачу або npиЯlIJI'П'JI. • 

7.3. Якщо І погіршенні ЧІІ псуванні ЗС"lет.ної ДUlJlНICII є Вllна СтоРОНIІ Доroвору. то 
'nOIЇДanьнicn. несе 111 СторонІ. 

8. ВllрlwеllllП спорІв 
8.1. Всі СПОРII, ЩО внннкають Орl' BIIKOH~HI умов uьoro ДоroвоРУ або в ЗВ'Пtcy 3 тпумаченНlМ 

,о ПО:~Ж~НЬ. I~~':p=: :::В::I:~ClГЛlI Д01о10DЛеllОсті, то спІр передаЕ1'ЬCJI на розглц 
• •• ~O еному ЧІІННІ11о1 З8ІСОНОДl8СТ801о1 УкраіНII. У ЦЬ01оІУ ВllПaдrcy судовІ 
,ОВІІХ opraнlB у порМК)'. встаном аб ВlІконапа іх .. снапежНl11о1 ЧІІНО"І. 
І РІІТІI "есе сторонІ, ЩО не ВlІконапа Y1010BII Доroвору о І 

9 3allllll РІОВ AOroDOpy та noro р03 РВВІІІІП • 
• овне.IЬ до IIЬOro МОЖІІll8і тlлЬКIІ за 31'ОДОЮ CroPIH. 

9.1. 3міна У"ІОВ ДоroвоРУ або внедсенНІ доп inclnOlOnC. тlлЬКlI • ПlІсьмовіП формі 3 НВctyПlШ1о1 
9.2. Всі З1оsіНІІ та ДОПОВНСНІІІ до oroaopy 3д ."'"' ОфОР1оSnlОJOТЬCJI У BlrrдIIДЇ додаткОlоі yroДII. 

~DЇДЧСННS1о1 ТІКІІХ змін та дOnOBHellЬ в oprвнax II000pl •• ", 
І Є невід'ємною IfВCnIНОЮ qьoro ДоroвоРУ· 

9.3.Ц 6УТП~ ......... ' 

t ~t1 
, -~ .. -.J:/r 

, ... . 
,-........ ~ ,a~_ 

--



: е сас ~-омунікaufПі 
_ ",c:жf IнженеРI •• 1Х КОРІІдОРІВ ltI Р ОКІ' І порПдОК ОПЛОТІ': . 
_ черВОI'В лін" вул.Шевчснка. зс",cnы�оrr д1nП111Cl1, ~ cкnDд8є 230 972,00 (ДВІСТІ ТPIIJIIUlTIo rllCII'I 

2. ЦІ •• а np~~IКI'3B ЦlIlt' Доroворо перерахува11l на рахунок ПРОnU8Цп 
2.1. Ціна продажУ ЗlWer~~о ':пIПОк. .кї покynе~~:О~ВI:::варське УДК в ГУДКУ в КІІЇ8ськіli 

ДCB'm:oт сіr.rдесП' двІ) f1Jl'DH І (рІр з31143277 
прOТlro". З (-rpьох) бвикІвсьКlIХ ~ ~571923). н f1JОШОВУ оцінку зеМCnlollОЇ діJlllIfIЩ 
обпвсті " •• КJ.ЄВ8 МФО 821018, З~ ... ДОVVl..екrauіі про НОР"'8Тl1D•вУу &Іісті Бровара:< КІІЇВСЬКОЇ області ry з ТСХІ.ІЧІ.О, "1- ІХ реСУРСІ .. 

2.2. Зrfдно ВІП'І 4-3/1з-3/1680 Btддfny 3Clt.cnьan О 1500 ra станОВІІТЬ 439393,00 ('ІОТIlРlltтa 
від 03.11.2008 року .N! О ",CnIoI.oi pНКn lUIощеlO .' 
•• орМIm.ВI.8 f1JОШОВ8 оцІнка зе В',носто''Ір'') f1J.1I1.i ОО KOnIRoIC. ої дin."КlI haYKOBO-ВlІроБJllI'lОЇ фіРМІІ 
'lplfДUl1Ь дев'!"' 'І'ІICIIf ~1.С::: ::кспеptН)' f1JОШОВУ оuїшсу З'~~~.елЬНОї діЛ.lfКII стаНОВІІТЬ 230 972,00 

2.3. ЗПДІ'О BI':~~КY :ДІІІ 2008 року оцfНDЧ~8 В8р11 іАок затвердЖСНОro ГОЛОВІІІІМ управліННIІМ 
«КАДАСТР ПТД» в Д.B~OТ ciIrдeCl1' дві) f1J11B111 0020КО08П оку' відповідно до висновку держа8110Ї 
(двІсті ~11ДWlТЬ 'І'ІIClЧ .. ..... СТІ 17 f1JУДН. р, 
зсмcnы�І.хx рссурсlв У КJ'ЇBcькiA ~ від 17 f1JYдНl 2008 року N!4a-163SEO. 
експepnl3llзс.шеВПОРSДI.ОЇ ДOкyal 3. 060B'mlCll сторі І' 

З.l. покynсц .. зоБОВ:.ЗВИIIR: І В oКlI ТІ В розмірах, ЩО персдба'lені п.2.1. цього 
З.l.1. ClUllmml ввр11СТЬ зIwcnы�оїї дinllПСІ стр 

ДоroDОру. ., • І' відомості, документи ТОЩО про ВIІКОНIUIJIIІ 
З.l.2. HIIДIUII1ТII ПРОДDВЦІО неоБХідНІ MaтeplВn , . 

У"ІОВ цьоro ДоroDОру. ені ТІ встановлені на придбану зсмепьну ДІЛІНКУ 
З 1.3 ДОТРIIltIy&I1ТІ.СЬ обмежень, що Haкnвд -иНl об'єктів загального KopllCТYBallHR • • • безперешкодне вlПсорll....... " 

(забсзпе"УВIm' безкоштовне І • ї' фраструJC1YРИ), що зареєстроваНІ .. а земenЬНIJi 
(пішохідl.1 ТІ авТО.lобinьні ДОРО"І, об'ЄКТІI II~eHep~~ на земельну дin.нh.'У аідповідних служб дпІІ 
дinllщі на .Іомент реєстрації змвн, МОЖІІІІІІСТЬ дО ВИНІ ТІ інженерної інфраструJC1YРИ, розміщеННІ 

• нту об'єктів звranьноro КОРIІС:тув 
обcnyroВУDВИНl І реМ0 наків ТІ під'їздів до них тощо ). 
на зCltscnьніR діл.иці "ІСЖОВІІХ І reoде:аичних; ДоroвоРУ сплачувати земепьниА податок в розмірах 

З.l.4. 3 МО"Іенту Державноі реЄСТР1Щ11 цього за зе.snю 
і по 'ДКУ передбачеНlIХ чинним зlКOНОдавством УкраіНІ' про nла1)' • 

р з І' с Зар.єструватн цеА Доroвір у встановленому законодавством пор.дку. 
• _. .. • і ації державноro ВК1У про прuo 

З.l.6. ПРI.Rнml У впасність земem.qy дш.НКУ n сп. реєстр 
anасності на зer.SCnЬНУ дinlHКY. 

З.2. Продавець зоБОВ'.ЗlІНиА: • • • б . 
З.2.1. ПРI.Анml оплату Покynцer.1 вартості зе.ICnЬНОЇ діл.нкм в рОЗМІрІ та В теРМIНlі, О умоanеНI 

п. 2.1. цьоro Доroвору. _ 
З.2.2. Передати у вnасиість зеr.senьну дinlНКУ піCJIJI реєстрацll державного arrry про право 

anасності на зCltlельну дinlику. 
4. вfдповlдanыlcn. Сторін 

4.1.У Blmвдкy невиконаlПfJl Покynце.1 умов цьоro Доroвору Продавець має право BIIMaranl 
ВllКОНlИНІ ПО'СУПЦI!AI своїх обов'l3ків нanСЖНlIltS "ІІІ'ОМ, а також аідшкпдув" -L'1 зfl'l'П:ів, завдаиllХ 
неВllКОНIІННlІI або неналежнl .. , ВIIКОНIІННlМ зобов'l3l1НЬ. або має право ;10зір&аn, цеА Договір у 
BcтaнoвneHoMY порsдкy і вимaraтн відшКОДУВІІННІ збитків, СПРИЧJІнених Аого розірваННJJltI. 

4.2.У разі порушеННJJ терміну оnлаUI за земcnьну рику, передбаченого п.2.1. дaHOro 
Договору сума заборгованості вважаєтr.СJJ податковим борror.1 і cтиryється з нарахуванням пені, що 
нараховується на суму податковоro борry (з ypaxyвВНIUIМ urrpафних санкцій за іх HIUlВHOCTi) із 
розрахунку 120 відсотків річних облікової СТВВIGІ Національного банка Украіни, дпочоі на день 
Вlпшкиення такоro податковоro борrr або на день його (його частині) погашення, залежно від 
тoro, JПCВ з ВетАИН таких ставок Є бшьшою, за кожний календарний день прострочеННJI у Аоro 
сплаті. . 

4.3. якщо Покупець в термін 30 (1ридцm1l) днів з дaUf останньоі сrшaти згідно п.2.1. ЦIooro 
Договору не CIDШТИ'l1o встановлену в п.2.1. Доroворі аіну або вfдмовитьCJI прийняти придбану дinянкY, 
~pDДDoeць має прав? вимагати ПРИIbunтJI придбаноі зеr.tcnьноі дімнки і спnати ціни, а такОЖ 
в~ко.цування збиnaв, З~ІХ за1рНМКОЮ ВIIКОНDIIНЯ. або, з своє і сторони, порymyвant тlТВlUUl про 
РОЗІРВання ЦIoOro ДOГOBO~y І ВИМВl'anf відшКОДУВllННJlзбитків. 

4.4.У ВllПадку РОЗІрванНІ Договору з ВИНlr Поll'VnЦR сnлачен'l НИ' ЮТЬСЯ 
П І і '-JOO М ГРОШОВІ кошти поверта ПродаВЦl!A1 окупцев за м нусо •• Збrmdв, поа'ЯЗВН11Х з ОфОРltUJенням Договору та відведеННІltl 
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зсмcnы�оіi дlnlНICII (пlдroraв" тaнl-"::o'ra' пacn--···::~·' ,_О":-С .... ·.1" - НIUI о .... ата вартості ТОХІlіЧНllХ 
.. І І . ",п OP�Y"-nPОСау Вlдllсде , ... . 

УМОІ. nocnyr спецаМ Cn., H0Т8plan'llora посвlдчеїін. ДоralОРУ тошо). 
4.5. РD3IРI8НІІІ ДоralОРУ НС 31ІпьНlЄ Покупцп lід сnnml пені персдбачсноі п.4.2. IIЬora 

ДОIV.ору. ' 
б ,4.6. СDII~ lU1pii вфН11Х cuncqin нс заln'НІЄ Покупцn ІIд оБОl'пкlD DIIIШН8ІIНІ доra.іршlХ 

30 о. азвн, в пер од ДІ )'loIO. дIUIora Доra80РУ купlмl-npoдucy. 
4.7.У раl не.IIКОН8ІII18 Продавце"l ),"01 цьоra ДоraвоРУ, Покynсць .. ае пра.о lllAlanml 

.IIКOHalll18 Продавце". с.оіх 060.'lзкіl IІВnСЖІI .... Ч'І"О"І, а ТIUCO_ ІIдшКОду8811111 збlmclа, за8дll1l1Х 
381Р11 .. КОIО .111Ш1І8І1І1., або .. ає праао pO:lipaml цеП Доralір )' ICТDIIOMCHOMY ПОРІДКУ і .,IMamll 
вfдШКОду881fНІ зб.mcJв, СПР.IIfIIllС.,.1Х nora рО:lіраа.щ .... 

4.8. ПРІІ розіРВ8Іlні цьоra Доraьор), :І І"Н'І Продавцn, суr.ш, Ікі СDII.че.,і ПОКУПЦС"І ПродаВЦIО 
на ІIIКО.,8ІI.18 цьоro Доraвор)" noacpт8lcm.c. Продавце"l ПОКУПЦІО І ПОI'IО"), оБClзі. 

4.9. ПРІІ РD3lрваІlllі шого ДоralОр), 3 JlC3ВnCJКII.lx Ilд CroplH прIIЧ'"I, СУМІІ, акі СDllаче"і 
Покупuе"l Продавц,о на 8.IK0118l1ll1 QLOro Доro80Р)', повеpтaкm.СІ ПОІС)'ПU'О в П08НО"У оБClзі. 
НаВnСЖНII"111 ПР'І"ІІН"І'І є форс-мажОРІІі оБCТUlІІlІІ, зrUulO законодавства Украіни. 

4.10. Відповlдanьніcn. та права СторіJl, ЩО lІе передбачені ЦІІ"І Доro.оро .. , 8.I3HB'.81OТ1tCl 
8lдnoaIдIlo до закО.,ОД8llства YKpaillll. 

S. Гарп.rrlТтп преп.131Т 
5.1. Продавець rap8ll't)'c, ЩО земеп'Jlа дlлl"К" Іка є предметам w.oro Доro.оРУ, 8XOдlIТЬ до 

tam:ropii земеп" що MO)К)'I'L бynl Іlд",.,ваllі :lriДJlО заКОllодавства УкраіНll, 81л,,,а від б),.IКIIХ 
маАJlО.11Х прав і npcтell3in третіх осіб, про Ікі .,а момс,п nїДnIlC8l1111 цьоro Доroаору Продавець 'ІІІ 
Покупець не ftlir не 3HDТlI, не 3НIІХОд'IТЬСІ під арештом і судо •• 1Х сnpа на нсі не .. ае. 

5.2. Продавець С8іДЧlІТЬ, що 3raдD11a зс .. еп, •• а ділll.К8 до цьоro Часу нікому іНШОftl)' Ilе 3ДIUIa • 
ореНдУ, не продан .. ІІС подаРОlаJl" І спорі, і під заБОРОIІОIO (арештом) не пере6у.вс, судоаоra спору що 
до неТ, ІК ІНесок до CТВ1Yl'l10ro фОlrдy 10Р'IДIІЧНJlХ осіб не aHeceHL ВiдчyJкyавна 3Вlcn,на дїJUlHКD 
3HВXOДllТЬCI у стані, nOIHicno ПР'lДаТtlо .. у Д/IJI l'IKOpttCТDННI її за ціл'08ИМ ПРll3начеННlr.l. 

5.3. У lідп08ідності із законодавство .. УкраїНIІ Покупсць nP'lДба. земмьну ділІНку б83 прuа 
зміНl1 іТ цілЬОІОГО nPll,начеНІI •• 

5.4. Покупець ОГn.НУ8 ,смеп,н), ДWIІIC)' І натурі, о,наАОМIІВСІ , іі кin,кlcllllltlll і lкiCHllltll1 
хаРIІПСРIIC'l1IК."III, підзеМНИМIІ і нвзеМlllIt.ш спорудами та об'єктами і обмеженнаМl1 щодо її 
IIIKOPIICТDIII18. 

6. ПерсхІд правп вnaCHocтl.la зе"ICnЬНУ дinПIІІС)' 
6.1. Обов'І'ОК Продавця ПСРcдaтll.,емen,ну дітІІl1C)' ПОКУПЦІО 88вжаєтьCl 811KOHDИIIM і пра80 

власності на земcn.н), діл.НIС)' псрехоДlrть 110 Покупцп піспа ПОlноі СDIIDТIІ вартості даноі ,емcn,ноі 
дimlНКlI lідп08ідно дО П.2.1. ц,ого Доraвору, OДep.aннl ПОlсупцеаl державного lUC1'a на прно 

масності на 3СМЛЮ. 
6.2. З ltlOMeнтy 811HllICНellНl у Покупцn праа 8Jl8CHOcтi на ,смепьну діл.ику BcтвнoвneHllA 

раніше npа0811А режllМ і 8сі ПРUОВСТВНОВnlо.очі ДОКУМСІПІІ про права Покупцn на коршnуаВН'18 
(ОРеНдУ) цієі ,емcnьноі дiлlНКIІ Iтрач8Icm. ЧIIНllіcn.. 

7. РІОІІК Вllпадкового поrlРШСllІІR або Blln8ДlCOBoro П&:)'DаIllШ 3C"ICnbllot дlлКlllClI 
7.1. РИЗІІК 8ипадк080ГО погіршеННІ або Illnll1lCoBora псуввнна ,еммьноі дlmlнкн несе Покупець 

, моменту переходу до нього пра8а вnacHOCТЇ. 
7.2.У 8Ипадку, капи Продавець npоC'tpОЧIIВ передачу ,eloICn'''OЇ дї.,!!tlки або Покупець 

проctpОЧllВ іТ npиRU1ТI, РII3IIК 81ШlUlКО80ro погіршенна або 811naдK080ra ПСУlilнна Ilесе сторон .. що 
npоctpО'lllЛа передачу або npllAНJIТ1'JI. 

7.3. Якщо В погіршенні 'ІІІ ПСУ"llні ,eMCnЬHoi ділlНКlI є Вllна CrapoНlI ДОГО80РУ, то 
вlдn08ідал,ність несе ЦІ CrapoHa. 

8. Вllрiwе'ПIП спорів 
8.1. Всі cnopll, що виникають npll Вllконанні умов цього ДоroвоРУ або • ,в'пку, тпумачеННІІМ 

Rora положень, виріwуютьCJI 1WIIXOltl neperoBopi8. 
8.2. Якщо Croрони npOТlraM MiCJIWl Ilе ДОСІгml домовленості, то спір передаЄТЬСI на po,rnaд 

СУДОВІІХ OPГВIliB У порlдК)', ВCТDновnеНОМУЧllННllМ 3IКOHOДUCf80M УкраіНII. У ЦЬОМУ ВIIПВДКУ СУДОlі 
IIIТp8ТI1 несо сторон .. що не BllKOllaпa РІОВІІ ДоroВОРу або 811К0нвла Тх ненапсжнш.1 'ІННО". 

9. 3allllll )'аІОВ договору та Аого розірваmlR 
9.1. Зміна умов Договору або внесеННІ допов~еll' до H,ora lolОЖnlllі тілЬКlI ~a ,roДОIO Сторін. 
9.2. Всі зміни та ДОП0811еllНl до Договору 3ДlАС!IІОIОТЬСI тільки В писыtовIRn ,ор .. і , Н~ПIШМ 

посвідчеНН.lol ТlКIIХ Зlolін та доповнеll' в органах Hoтaplaty, ОФОРlolЛІОIOТЬCJI у ВIП'JUlДI ДОдаТКОІОI УГОДІІ, 
що Є невід'ємною Ч8СТІIНОЮ qLoro Доro80РУ, 

9.з. Ц б)"l'll PO~' ва. ІВ Продавцеаl : , ,. -- ....,.-
, ......... с.-Аl ...... ,.......-~_ 

---
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~ ~" . 
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-"ІОЇ ІIІРТОсті даної земельної дїnJlIІКIІ ЗгіДJfО " 
ПОIНОЇ або ча ... -

9.3.1. ураі HecIUlВn' Пакynl1еА. 
2.1. ЦLоraДаralОРУ. пiдnYНJC1'Ї 2.1. 111001'0 ДОГОIОру. 

9.3.2. Ураl парУШeJIJlІ УМОІ II~enl~: 101 q.ora Доroвору він ~Іоже бynr змінеlllln або 
9.4.У раl неВllКОНlІНl1І однІєю ІЗ І CroP М:АУ 860 rocnoдapC.Koro суду. 

розіРІВНI.R ІІа ІIIМОI')' дpyroї CroPOНlI за р шени; О. Dlrrpan.. . 
oro ДоrolОРУ, Itoro нотарrальним посвіД'lеJfJfR\1 

10.1 Всі Ilrrpm., пов'РІІІІІ з yкnlJДllНIIIM ЦL • 
peccтpaцfao та lllКOl'DI'lllrol, бере на себе ~;'$:~ol ),"'ОВІ'. 

іІІ з MOMel1't)' nIAnllClHHII обома СторонаМIІ. 
І 1.1. ЦеП Доrolір є оБОI'I3КОВIВ. д1ІІ1 cтopev посвїдчеННIО та peEC11Jвuiї відповідно ДО 'ІІЩІІОГо 
І 1.2. цеп Доrollр пlд1llraє І'отар Вn.HO •• " 

3DlCOHOдa8cтвa. • • пnln)' ІВРТОсті з~.лі Є пlдстаlОЮ Дnll віДlсдеllНIІ зсмелЬІІОЇ 

fn 
11.3. цепІ (доralвrр І Дcтf°ICY) ~Іе~ .. :rодсср;кавноro am на праlО ПРИl8ТНОЇ впасності на зс,.,nrо. 

Д ІНКІІ В НІІ'І)'Р І.а м сцево І al__ • ВІХ 
11.4. ПОIC)'llI!ЦЬ є nnmnIКO~' ЄдI'HOro податку на заran.ннх ПІДста • • 
І 1.5. ЧоловІк Покупцп _ МenЬНllК Д~lIпpo ВОЛОДlI~IIIРОІIIЧ дає СІОЮ зroду на пrДПSlсаllНJI цього 

ДоralОРУ Roro ДРyжJШОIО, про ЩО свlдЧlnЬ Roro nlIC.MOla 3888, ІІКВ 311J1ишаєrьСІІ у спраlа.~ пр"ваТIІОГО 

Ilотаріуса БI3IIР Н.М. • 
І 1.6. цеп Доraвlр cкnaдello та IloтapiВn.Ho ПОС8lдчсн~ І 3 (трьох) .ПРИМlрниках, OДlIIf ~ ІІ""Х 

зберіraєn.СІ І СПРUах npl.la11l0ro нотаріуса SpoBapc.Koro MIC.KOro HoтapllIJILHOrO ОКРУІ}', КІІІВСЬ"ОЇ 
ofiпacпi, БI3I1Р Н.М., І ~1.SpOlapl', вул.Нe:шnежноm, 7, а інші - IIIДDIOТЬCJI Сторонам ULoro ДоroВОРу. 

11.7. Л, САПОЖКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, підrlllcytOЧИ цеЯ доroвір, ЗВІІВЛJlЮ про діnСllість 
Ilамірів БРОВАРськоІ МlСЬКО! РАДИ киfВСЬКОf ОSЛАCТlздіltснити цеП доroвір і про відсутність 
~.oix ЗDllсрсчеl1Ь ЩОДО кожної з умов q.ora доraвору. 

І 1.8. Л, МЕЛЬНИК ІРИНА SОРИСІВНА, пlдnllСУIОЧН цеЯ доroвір, З8JIВЛIІIО про діnсність моїх 
наміріl здіRСlпml цеП доrolір і про відсутність ~.oїx звnсречен. щодо КОЖІІОЇ 3 умов цього договору. 

CTopOI.I. Договору: 
ПродаDець: Покупець: 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА МЕЛЬНИК ІРИНА БQРИСІВJJА, 
КllїВськоl ОIiJlAСТI ідентифікаціЯниR номер 2599209784, 

~І.БРОlаРIІ, КIIЇІс.ка обл., ІУЛ. rarapiHa 15 з.реЄC11Jована за aдpeCOIO: КИЇІська область 
• І ~собі • 1ІІ.&рuвара, DJJJ.'r,p. аІєва; (;уд.! ' 

!:!!IDN~~в~е~крrn::::~:::~:В:::~.ТІ~I~В.lр за р eec:rp о в 8!, о в КВIfЗ 
:/: 'O~11 ~ DРЛВАСИЛЬО 81НІИСІВ ДОГОВОР1В КУПІвлі-продаж 

1& СІ О • ;r..... та дарування земельних ділянок 
ao~ с\ за N!! СР?'. ,~д/~I~(' 20~l 

'0 

~ r;JL~ c...VШL~ "LLш .. ІtS. 
~ J.. .Q, НаЧШНИJC &::;:. . , . 

.. 

о І ~ :(: е ~ ~~:. Броварського мїсыo& ..... ~ .' . ..,: / 
...... ~,.....,.-~ . . ...---: 

,~. раа-РІІ, Кlliвс,,, обnвcn. Dl.одшу земельних ресурс' "r.-
og СІ..... 2009 року цсП .llDroDlp n /д'lСIІО МІІDIQ н.м.IiAЗИР • 

ІІО11ІРIan.иоro oкpyry. " nPlllmlllM IІІnllріусом liровврського .,iCloXOro 
Дorollp моіn Осо,;.. - • .._-

"Z ГРОМ""І, lкі пWщc:anН.IID • 
МІСЬКа' РАДИ киJвсь J rol'P, 1ImIІІ0IJICІІО, іх діcшmlіcm, a11lКOlК 

КИJвськоr ОМАСТ1зсмСІІ ~O In OG1JACn, П08"08ажС""1І npсдстааНІІIСІ і 
mdPp.;~;WII10ro rcoдpccy YrcpDillll ЦСП .llDrollp·~b.:. 11ІК11, що 8і:"чужуєn.СIІ, персвіРСll0 • 

. ' Пlє деРЖВВllln PCI:C!pl9jL 
.... ~ 3apCєcrp08D110 8 реЄС1рі за IOd' 
..;/ Cnlneyro мапl '" cr,313a у - у laдnOllДllOCn 3 IIIMOrDМlI 

t
{) .-І 1. ону КР8ТІІІІ "Про иотаріат". 

ё/ -" ,. 



земельної ділянки 

ПРIIЗР''1чеIIНЯ _І ~ 
UKRAINE '1 '\.'. ~I 

Mlc:ro ІіРОВ8Р", Кllівс.коі о&лаc:тL . , " 
ДвІ Тllснчl oдea'lIТDro року, верС:С:'IА А"СНЦА, nepworo ЧIICnL 

МІІ, ША пl4пиcanнС8 н ..... с: .•• І 
Spo •• pc.n мlо.а раа. К"Тас"коТ О&nlстl.IОРИ4НЧIfI аареса: К"їас"ка обnаCТlo. м. Бро~ар",мв)'n. г .... - І 

рі" .. 15. I4СlmIФікаWАИI.П lСО4 26376375 І асобі II.КОНУІОчоra 0601'13КIІ Mic"Kora ranoall - сскретаРІ МІС"КО' РМІІ СІ- І 
па_ко lropa ВІСIШfoоаIfЧ •• :tlpct:CfpoaaIIllR :11 аарссоlO: Киl.с"ка обllDc:n., •• ic:тu 6pOI.plI. вуm.UII MDIIICOВC"lCora. 6)'~"- І 
ІІОК N!! 59, шо .11lс на nl4CТDII 3IКОII)' Украіllll "Про MlcUCIC самОlрцуваШI. В Украї"l" РО:lПОР.ДЖСIIІІІ 6роаlрс:"коі МІС"
коі РIlAI' ІЇ4 24.07.2008 раку N!! 128 :І ОДIIIЕі СТОРаКІ" 4ІІІІ1 - .ПРОДАВЕЦЬ .. , та :І apyrai СТОРОНІІ -

фы�чllаa осоБІ - nl4npllCII.CU. 3IН'IС'11СО rpllropln А.UlрIПоаIlЧ. OS.06. І 957 р.IІ •• Cai.aoUТ8o про .ІІсржаа.IУ 
pca:rpauito фы�ч"отT осо6и - підПРIІСМUJ. ІІШ".С 11.06.1998 року. І.ІКО.'''''ІІІ''І коміТСТО"1 БРОllре"коТ міCloИОЇ Plдll :І. 
Н. 2 355 017 0000 001887. прож •• naс 3D IlAРес:оto: КIІЇIСМса обn.ст ... мІсто liроваРll, ВУЛІ.UR Короленка, будинок .N! 47. 
К88РТItР8Н! 28. іДСlmlфllCDulПlfl'П 1І0мер: 2097515113, дапl - .ПОКУПЕЦЬ". PII:IOM .СТОРОН". ПОПСРСДІІ .. О O:l"~- І 
nOMnCll1 3 allMoraмlf Qll8ln"llora :laKOIIOlI •• CТnO ЩОДО 1ІС4IАс"ості ПР.ВОЧlltlіа. ПСРI:6Уn.IОЧІI ПРI' 3дОРОnОМУ РО:ІУ"ІІ. КСІІІА 
пвм'пl та .11110'111 доБРОlіn".IО 6C:J буд .. - llCOra "Р""ІУЩСІІІІІ. ІК фі:l"Чllоra так і ".opaп"lloro, 06і31111111 :І :І.r:мьш!"ш OllMO
mr.III, ДОДСРЖОІ.КR ІКlIХ С IІсобхі.аlfllМ дп. ч,,,,"ості ПРОІОЧІІІІ)'. :lri.oIlO :І nln".II'М aOIIC_IIK_nCH.I.M котре ІIДПОВlдliС IlIyr
рlШlllП 80111 УЧВСШlиlв u"ora "роаО'I"'I)" МІІО'І" ІІа мстІ реап"IІС Ilaeтall". llроаоанх lІаСlІlдків YКIIВnII цсА Доroвір про 
IIl1crynllC: .__ .--0 о •• о 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. ПРОДАВЕЦЬ ІІа ni.acraai рішсl .... 6ровврс:а.коі міс"коі Рlд" Ке 1183 - 67 - OS від 30 IIMnll. 2009 РОКУ .Проl 

продаж зсмелыl1х .11111 •• IОК, ПРОIІМС ... 18 еКСПСpтllllХ rpoШОВИХ оціllОК :1011:11".111" ліn.IІОК. IОРИ4ИЧIIИМ 'nІ фl'НЧ.I'IМ oc~-I 
бам та 811CCCIIН. »11" ло ріШСIІІ .. &роваРС"КОі ",іс:ltкої РUИІІ та ріШС"'I. liрооарс"кої міс"коі Рlди к!! 1211-68-О' ПіаІ 
27.08.2009 року .Про продаж :lеМСn"I"'Х ліn.IIОК 10РIU1ltчtlИМ особам та 8I1СС:':НIІ. :lміtl до ріщс.,ь Бро~рс:ькоі "lіС:ЬКОіі 
РВІIlI' з060.'.:lУcn.с:к псрс.аатII(tIРОЛI1ТII). о ПОКУПЕЦЬ :lоБОIl'.:lУtтЬC. fIРI,Пllllrи(КУПIlТII) 1CMCnIoIIY ЛIIlI1IIК)' ПЛОШСІL~ 
0,2600 (ІІ)'Л" оіп"х Д8і тнс.чі Ulicтc:oт ДСС:RТIIТIIс:.чtlих) m. IlUall)' м. обслугоаУВI\.",. об'скту 1IC318cpwcHora булі.lшul 
тоа цехУ ПО аllр06Шluтау cтon.pll"'l Ollp06iB - зсмnl ПРОIШIСlІовості. ЩО JtlВXOlIIITI.&:1I 3D aдpC:COIO: Mic:ro БР080РІІ по аУШI
оl Кyт)':lОВО К!! 6112 (Iuic:n. дріб aoollaaIIaт .. ), КlІїnс:ькоі обпасті. о о ._--_. , 

1.2. 38:1118'IC110 D 11. 1.1. 3CMCJILIIO діn.1І1CD 3I1ВХОДIІТІоС:. у ПОКУПЦЯ в ТlI","Ш:ОIО"IУ КОРI,СТ)'ваlші згі.ано Доraоор)f 
ОРС'ШІ' зсмелLtlоі діllltlКlІ, ПОС8і.аЧСllоra 29 rpYlIll1 2007 РОК)' Самко Н.Т •• ПР"ВВТ""" tlотвріусом &poвapc:"Kora toIicIoKorq 
tlO111plMIotlora округу 30 р.tI. 7613 та 31pcccтpon •• loro у КllїаеькіА рс:гіоналы�іАA фіnіі лс:рЖ88110ro пїлприсмc:r88 есЦС:IІТРі 
ЛСРJlCll8110ra :lсмел .. "оra IСІІд8СТрУ Прll Дсржавtlо",у КО"Iiтl:т1 Укр ..... ш по :lСМCn"""toI ресуреllМИ, ПРО ЩО У лсржаВIІОМУ ре 
o:rpl'Cfolел" ІЧІIIIClIО :lаПIIС :lа МІ 040833800012 від 23.01.2008 рОК)'. • о • • О. 

1.3. З"ЛІІО ICD.D0CТPOBOra Пn .. IУ. IHrOТ08J1CIIOra ТОВ "KO.ICТDtIТII». lCD.DaC'l'pOlllA номер ,емельноТ ділRНК~ 
32 10600000:00:045:00 16 • :lсмел"llа ліll."Ц ЩО С предметоМ u .. oro лоroвору мас опис МС_: віл А.ІІО Б - ПП Шор. lі.ll , 
до В - зсмлl :IDПIII"llоra КОРИСТУІІІЩІR (npOЇ:l4). ві.а В до Г - '3СМllі pC:lCpltlllX TI:PIlТopiA М. Бровари. віл Г - АО А ТО, 

.PCIIII~4:·· 3мно дс:ржаВllоі cтm;;;~~oi :I~ (форма 6 - :lСМ:)' CТ8tIO'" КВ 20 ЛIlП"~ 2009 ро'; зсмсл,,"а ДіЛI;'~, 
rutощCJD 0.2600 1'3., ПО ВУІІ Кутузовв МІ 6/12, рвхуста.с. ка правах ОРСІШИ ,. npIIDDТ"".1 піАПРIIО'UCМ 31.,ЧСIIКОАI 
рlса, А,lДрIАО8ПЧСМ - зс .. лі ПРОМИСІІовості. lі.оПОlі.ано до .ІІ0Ві.аки. ВIШВtlоі 20 ДIIПКН 2009 року 8wілом ДеР.IIСОNl3с •• ltfп 
У .,lстІ Броварах Кllівс"иоіобласті К!! 04-3/13-3/884. 

1.5. ВіДПОIЇЛIІО.llО ВІIСllоаку Упрnпnі.lІІ' містоБУА)'88JIІІI та архітектури Броопре"коі місІоКОТ РМІ' alд ~ .. UU •• ~UI'l7Ii 
року N!! 541, ynpaMillll' Mic:ro6ynYII01II1. та opxlтcКТYPl1 6роппре"коі міе"кої PlUtll • 110ra.ll*YC ПроДIUIC У влаСІІість зеlllCllr.-r1 
ноі дIЛlIІКl' МОШСІО 0.2600 ra по пул. КУТУЗ081, 6/12, дп .. БУ.ІІі8шщтаа і оБCllУI'ОUVВ .. 1ІІ1 цеху по DtcробllllЦТВ)' m:m.:pl&l~X/1 
81,,06Iа. МlстоБУ.ІІівнl оБМCJlCCflfI. та о(7r.жеНIIІ ,eM./ICKOpItCТYlaнlll :lГЇЛНО k'ЩIII"Троuоro плану та 8ЇJ1ПОDЇЛІІО до 
ХУІІкІа МОШ Іик~"аIllIХ ТОВ "Кощ."ТllflТnJ) (бl:'J првва :lо6УЛООIІ): МСЖІ1 ТСРКТОРin :JUnui,,"0ro кОrшстуваtllll. (проі:ад). 

1.6. ВlлnООIАНО ~o 01tC1I08K)' .Про оБМСЖСШI. та 05nt.CKIIR ІІІ ВIIКОР"СТВШII :JсмелЬ'IОЇ діЛ.f1кtI». BIt4alloro 
ПОМ ДСPl!'lfОМ3СМУ а MIc:r16poaapax КІІЇ8СЬКОТ об./lасті alд 20 nИПКI 2009 року 1В ХІІ 04 - 11/10 - 31153. віміл ДСР1КIІСо4Ir.fj 
:lСМУ у r."c:rl 6рооарах ВВDЖaС:lll MOJICJJlt8C пролвти У IU11IcHIc:r1t ЗС",СЛLІІУ .11lтlllК)' ПnОШСIО О. 2600 nІ" Іка t npctllМl=nI'\U 
uloOra AOroвopy. ЗСМСЛ"llа .ІІі./l.1І1CD ПОВІІІІІІа DItКОР"c:rо.)'DIIТИСЬ 3 ДDТpltМ81ШІМ обов'.зкlв 3С:М./lСDЛ8СНIІІСI, змісту ... v ..... ".r. 
cyclд:rDI, та 06МCJlCCllIt праl ІІа зсмлto aCТDIIOBnCIIItX у c:r.c:r.c:r. 91. 103. ІІІ Зct.ІClILIІОro КОАСКС), УкраТIIIf. c:r. 35 31ICOII.~ 
Украlllll "Про ОХОРОІ'), 3~'Cn" ". 38КОIІО4118С1'8а про охорону 118DKOnllWllltoro ПрllрОДI'Оro середОIИШВ". -----..f-C 

ПравовІ 06МС:ЖС1І1І1 на ВИКОрltCТnIШI 4lllІоі 3CfolслltнОЇАllllfllCи::--------------------l-I 
01.06.05. Зміна цlllloOaoro ІИКОРІ'СТІІІШR: 

За ПОРУШСІІІІІ 3CМCIILIIOro :lWCOIf0AD.c:r8a ВIІ.ші особllllесyrlo ЮрllДlІЧIІУ відПОВЇЛll1lоllіc:r1o зГЇ4110 :aatcoIlY. ---.... ~I 
1.7. ІІа Ullщспка1аlJlП 3СІоІСІІІ,ІІІА дlЛRнцl po:rraWОDlllИЯ об'Є1СТ IlаааеРШСIІОro БУ.llіаlllЩТВа. ШО IІIІ1С*ІІТІо 31"ЧС:llkti 

rpllrop'lo АlщрIП0811")'. ІІІ прпвІ IlpltBDТ110i вnaCllocтllla пlдcтul ДоrallОру ОРСІIJIИ :sct.lлі, 110СIІЇ4'IСIІUro 29.12.2007 
Car.IKO Н.Т. "PIIIIIIТIII'M lIoтupiYC:OM БРОDlpcLКОro мlсlоКОro lIoтuplВnLlloro ОКРУГУ за р.lІ. 7613. 3DpeCC:ТP0B8Horo 19 
2009 РО9 ~ОМУllалIoIIIIМ l1ідприсмCТDОМ ВроваРСlокоі мlськоі рми ctБроварс .. кс 610РО тсхнІ'ІlІоі illBelmlpfaauii» • 
ровlА IСІІИ31 ІІІ 38 ІІОМІ:РОМ 311111СУ 7211М. 

2. ЦІІІА ПРQДАЖУ 3МЕЛьно1 ДІЛЯНК", СТРОКИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 
3 plwdтJ."m...bollPCLKoT ",Ісltкоі РМИ Ке 1183-67-05 вlА 30 ЛIIПН. 2009 року 8apтlc:r .. 

nІ" ~IOBln;404898 (ЧОТІIРIICТn 'IDТI'pll ТlIСП'I' Blclll'COT де8'пносто alclll') rnlllRI!llы 
&n':IІП'IУI: 'r?,.n.plwClflfQII. ІіроварсloКОТ 1I,ICCoICOT pllAl1 .lnС:ТУПIШМ "111'011': --...., 

І 

" . " ,-,'" ')" ," И!. 
І І ~~IJ~: .. ~ I,~ С, _.~ ~ ; 

__ _ ____ YBora! БлаliК містить богатпсryПОliевиА захист від пlдроБЛUIIІ/П • . _._- .. _----_.-. 
І ; ... i'l· •• ~; 1 -J, • І ,ll:~ 



90 lСопіАоlС 1111 npOТA:.i 30 (ТРІІЛЦЯТІІ) 
, oc:l'O тpll) rpllBIII Ч І иста в cil\l .сят В'ЯТЬ r 11-

, СІІІІ1 wlc:rcOТ дев яlІ • с 6700005. МФО 8%1018 БР08ВРс!."е 
2226'3 (двІсті ДІІІІl1а""" двІ ~~ UIoOro lIoro80P)' s .1СІ1~иR Р'J1ИО8С 311151~C .... е я1' ві Т Ісячі вісті ОТІІ 11 

lCUе.llllр".IХ 11.118 пІсля пIдRlIClИ61OJ131C~ іІІ роJрах)'ИICO НЄ8. • в 5 МФО w 1018 6РОВllРСІоке УДК, 
о .. ,Ь ВО KDnlOpK 110 IІсr;;;8;;Дку 8 KIIТDCЬKIA О&п;:ця: ~p 31518'4':'0~4 (ста В'С'l'lдесят дві Тllсячі двіСТі 
УДК, ІСОІІ ЗК~О Ш7~араХ)'НКОВIІА раХУIІDК r::o І pclll11 суМІІ, • C8M;OI~ року UlОI'.IСЯ"lНО nponopuiRHO 3 ура
шив,,, 10 ІСОП,ПОК на КУ КIІІ.еькIП о&п. м. "ЄІ. М 110 27 серП"Я ця. . _ 
КО4 зкпо 23571923 ГУД :ОКУПЕЦЬ сnла"lУЄ терм'нО в"А ра.)'нок прОДАВ .; :асмсnысіi діЛ.lllfIf. ВІSЛВ)JОГО 
"lon,p") "i"alll 10,К;;:=::1І. 8"ШСDКlРаIШR РDзрах)'~':ю HopмllТllDlI)' rpaIllOBY:: Н?04 _ 3113 - 3/883 1C0pMlIТltall" 
ХУ8аIl12·Я: ~':КC:Iд::O АО І'ІТІІІ')' :І ТСХllіЧllпі АОКУМ:''::ac:rI ІIд 20 JlипИI 2009 polC)' сімдесят тиСЯЧ TpllCТn вісlМІІI!СЯТ 

• ПО icrlli lарах КІІіIС"КО. О 4'10383 (ЧОТ1IРИCТn 
lіддіnом ДеРЖКОМ:lСМ), )' М ро /о 2600 ІІ.М. C11IHOlнn. , м • , 

r1J0luoaa оаіlllса :lсмепьноі АіnlИКIІ пnошс • У ІвртіСТЬ зСМCJIЬ"О' АlnlНКIt НССIЛIoСIo-
ТPII) rp1l811' ОО кonlRlКo ІХ І 8.IС.IОІI&)' eкcnоpra'про ОЦlllllоuі •• ОЧIІ01О фіРМ0!" ссEl(СПЕРТИЗЛ • 

2.3. 8lдnOllдll0 ДО IlдoMOCТCn' ІItКЛU:~'nlIПIIl 2009 p0-r скспсРТ"О a~IIM ДОГОIlОРОМ. СП1110ВlrГI. 404898 ('ІОТ"-
кoracnOДlpc"Koro прlІ:lIІВ"СIІІ'-, lltAllloro 02600 ".М., шо llАчужустьс=':.:3::..._-------------
ЦЕНТР,,· oaprlc:n. :lСМCn.IlОТ alll.IIIIII, ПnОШ~ І) IIBellb ОО коп'Аок. 
Рllста ЧOТlIРIІ ТlIСН'" oIC'IIICOT Аев'аІІОСТО D с ІІІ і 050В'Я3КИ CТOP~ • ...:.-__ • ____ • ________ _ 

, 3.1. ПОКУПЕЦЬ :ІО60I'IІ3ВIІIІА: ,кв є прф7'СТОМ UIoOro .IIoronopy. cnJl~~.~~~~~~~:_~ 
• np"Alml пlll ПРОДАВЦЯ 3I:М&:ІІI.IІ)' дlll_"'С)" І прII:JIІВЧСIІIІІІ; - - •• ' , , 

п. 2.1. "'ОШОІ" с"му і alllcopllcrDl)'lanl ті ІIдПОliдllО АО, Ц nltDlnoraRRBnml ПРОДАВЦ'О IІІ:0БХІ.ІІІІІ ",aтeplanll. ВІДОМОСТІ. 
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4.2. У ІIfПIUllC)' ПРОСТРОЧСИІІІ ПОКУПЦЕМ ОПIlІТIІ :lа ІIІШСІIСІІ3DtIУ :lСМCnЬ'I)' діnяtlКУ, об)'МОDn~IІUТ в п. 2.'. UIoOI'O 
IIOroBOPY ПРОДАВЕЦЬ IПРВlі IIIMIU"DТtI спnml сумн Aoralopy та спnати ПСllі в розмірі подвіПІ.оі обllіковоі с:таВКIІ 
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7. РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ AGO ВИПАДІ(ОВОГО ПСУВАННЯ ЗЕМЕЛьноі ДІЛЯНКИ І 
7.1. РИ:l111С 8НПUЛІСОВОГО :llІІfШСШII вбо ВIfПадкового пс)'ваlllll ЗСМCn"llоі лlnяшrи ІІССС ПОКУПЕЦЬ:І МОМСНТУ 

ХOlIУ до н .. ого ПРВ8В BnBCllocтi. • • 
_ 7.2. У 81fПIUIІС)' КОП" ПРОДАВЕЦЬ прострочив ПСРСДВ'ІУ зсмwlыlтТ AinlIlKII. 11 ПОКУПЕЦЬ -п приRIIЯТГІ. 
11 811ПIUIКОВОГО :lНllщеШII або псуваtllll НССС СтоРОIІІІ, ІКІ 11рОСТРОЧІІ.ІІВ СТРОІСІІ ІIСРIШI1'lі - IIРIfПому ЗСМCJІЬІІОТ ді.IIJIІІКIІ. 

7.3. Якщо в ПОПРШl:llllі 'ІН ПСУВВШlі c:тDIIY ЗСМСn"IlОТ діnИIІК" ВІІІІІІВ Ol1I1В:І Сторіllлаговор)" то 8ідповіпапьнІСТh 
ес IUI CroPOIID. -.. •• ._ •••• . _____ •• _ •• ________ --' 

----------- 8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ r 
8.1. Всі СПОРIf. котрі можут .. UIIHJIKIIYТJI :І ДВІІОГО ДОГОВОРУ. ВllрIШ)'lаn.ся IUnИХОМ псрсгоіорів між СтоРОIlDAШ, 

ПРIf НСМОЖnllnості ВllрlШl:llІІ1 Сllоріп - в СУЛОUОМУ ПОРИДКУ. ----.---.--.-----.----------·------... -11 
8.2. РшіРНВIIІІI. зміllll )'мов ДОn1ВОР)' або ВIІI:ССIIltI ДОПОВllеllЬ до 111001\' МОЖJllші тІJI"КИ 3В ЗГОДІІ СторіІІ і ОФIIJРАI.ІІ$·іl 

lОТioCR в lIoтвplaпыомуy 110РІдК)'. ___ • __ • _____ • __ ._._. __ • _______ • ________ • __ •• ____ ..., 

• 8.3. Всі судовІ ВИТРВТІІ. IIIIТpDТII по розірваlllllО догооору IІссе CтoPOIIII НКI1I1С ВІІКОІІМВ умов ц .. ого Договор)' 
Вnl- ПРOllIІЖ)' :lсмen"IlОТ діnНlІlС1І IІссlllltС"КОГО I'UCClOaBPC"ICOru Clpll:lIlB'IClllltI. ----.---.-----.------..... 

8.4. Всі IlІші BIIТpDТII по :lMilli або ДОПОВІІІ:ІІІІІО умов договор)' спnа'lу"rr .. СR зп ДO~IOBnClliCТIp СторІІІ. ----..,.·I~ 

В-.. " . 

УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ ------"'Т' 
(6.!tlllllсСёlllIЯ ДOnСІВllсаа .. ДО ІІЬОГО nlд6УDІІСТLСЯ :ІВ 3ГOДOI0 СторІІІ D nllC ... lonin формі 

... A·wli~innlll'l'lo Ilсвlд'СМIІУ ЧВСТIfIlУ цього договор)'. 

П,.,..,,,.·lulEJ~о1l1D'toс:т13СМCn .. IIОТ дlnяаа 
AOroBOpy одааlСIО з Сторіl 

Увога! БЛПІІІС містить багатоступоневий звхист від підроблення. . ..... . .... .. -_. ---- -_ .. -.... -._-- ... _---



• і.:: . ..... .... _--
. :~:~ _ =lо.JНШI YMOB.~_HO; поСВЇд"снню і ЛСРЖВВІ.іП рссстраиії -

cro ..... 11 ,. пр.,.1: HcrrDP -------------------------
10.1. ЦсП aoro.lp nlJlnllC)'CI'IoCIf ~ - іл.нкИ .ка зf .. , imtтbl:. в І:llраnз, пІ 
10.2 ПРОдАВЦЮ повїJlомnсно, шо. -. ICII3BHoi'C~'Cn"'O' л, . 9 1-
_ ДРУЖIfНА ПОКУПЦJI .даІ: 'J1JIIY tlВIС)'ІІ'8JIIO І'ІШСІ. .иОro окрУІУ. (р.Н. :lroЛ'1 2998 ВІЛ 01.0 .2мО09 року):_ 

C8t10ro в.г., nplfDm.oro tlcrrDpiyca &pOBDPCbICOro ~ic.lCDro tlcrrDPI~i , момсН1')' noro nLanttC8HH. та лсржаВІ.ОI реССТРІІl1ll І 
10.3 ЦсП aoro8ip DIlllJCllm.c:R УIСІІМСtllfМ • ив&tcpВI: "н •• но иканви". СтоpD"IІМИ q.oro ДоroвоРУ· ----------------- \ 

лІс npOТlro~ c:rpotcy, ща с лоcmm.lм IUIІ рcan.иоro" !.ВnClClforo ~H" BЇJI ВЇJlПОВЇJllUlь"ості ЗD noro порушеНIfЯ, якс \10.111 ~ \ Х 
10.4. 3пі""СtI". c:rpotcy WoOro ДorolOPY нс ,Вln.ИIС CroP ------:------------------ ~~\ ~ ~ 

мlсас пїJIlflСлliWoOroДоroDОРУ. м або .,ИННІІМ І Украіні ЗDКОIІQJl8DСТDОМ. ЗМltflt У ЦCn·ДOГI)_~"" л 
10.5. Jlкщо ІІІШС nplМО нс псрсд6а"СIfО ЦlfM ДоroвоpD о мтатс• лодвткавоЮ угодою ло ЦЬОГО ДOГOB~py. ~ ~\, ~ 

вІр МОІС)'1'Іо буті' DIIC:CCIII тln.аа, ЗІломовnснlc:nо CropiH, що ~Ф р rCН1)' HВneJICHOГO 0410РМЛСIfIf. CTOPOIIBMI. ВIЛIIОВі"IІІI.~~ " \\ 
10.6. 3мl.," ла QLora _ДоroIОРУ Ha6IfPIIfOТIo "IIНIІОC1'l 'М:і .кwo ваш, ІІІlCllIUIСlfі у такіП СІІміП формі. що n "сі} • \ \.\ 

ЛDJIIIТICDDоі УnШlІ ло шоro ДоroвоРУ і MIIfOТIo ЮРIUlIf.,'1)' С'ШУ У Р , ------------------------------ ~ ~ 
aoraalp. І Crop'" що оформn.СТLС. ЛОЛDТКОВОІО УI"t1ЛОIО ЛО иlоОГО ДІІ- \;\ ~ 

10.7. a~roBlp може буті' P0:llpDDНlln ЗDЛО~'ОВnС" C:n~ • -------------------------\\. ~\ \ '. 

ra80py Ібо ЗD РІШСІІІІ.М.С)'ДУ. .ora ДоrolО або поо1l:llllі і, .IftМ, У тому Іщслі пов'ЯЗDН; із л;ііСlfіс~) \ -', 
10.8. УсІ ПРІвоаUlI.ОСIllIIf, що ВIІННIСІІІОТІо:l U ру СН'І.М Аого умов DI""DЧСIfIIIlМ "вел· ІЛ • \ \ '~ \" 

110 YКnIUl • юта ПРIlПIfНСIІН.М u.ora ДоroвоРУ, ТnУМІ" ' ІСІа" (\ '!о '. СНIf.М, ІIІICDIІDI'Н •• ', :lМ'НО • аіДШІМИ Ifормами '111І11101·0 в YKpaїI· n. ,10 .~ IICII.nCIIOcтl Ібо поруwеllН. ДоraDОРУ, pcгnafolC.rтyt011tCII ЦІ.М договором та DІЛПО •. . 11 за",}). ~ • \ 
кalfDJIDBCТnDo І такаж ,аСТОСОВІ.IІІМIІ.ао таlСlІХ ПРDDОDШІІОСІШ :l81 ..... МI. ділового обороту ІІа Пlлапlll IlpltlllllllllR лобросо~ \; ~~ 
oICI'Ocтl, РО:lУfoшості та справl:.lUlІІвості. • \\. ~. 

1.0.9. ДDJIDТKOBI У''DЛІІ та ЛDJIIIТIСIt ла 111oDro Доraвару с Наго IІСDшll:МllОIО IIRCТlfllOIO І MOIOТIo ЮрlfЛlt'IIІУ I:ІІ.1У У раІі .. ,,) ~ '\ 

,кщо Bo~.i DIIКnlUlclf1 У такlП C8folin формІ, ща А ЦСП ДоговІр. ~~ \ ~ 
·10.10. З"lіст, ст.ст. 182. 204, 2ro. 225, 226, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 3]4, 362, 377, 395. 655. 659 ЦJIIIJIЛ1.I!J)J~IІ(', 
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НотарІусом PO:l'.CHCIIO, щА всІ ЛОПIIСIСІI та ВИПРIUlЛСIIНІ D тсксті договору можуть бyrlt зрuбnСllі 
8 .. IІIІСI,". ПРОDО .. ИIfУ. __________________ • ________ · _____ ·,_іR~~~~~::::;j 

І О.II.цсп ДоroDlр НllБНРIС Ifllf.llості п'сп. nїJInllClHHII СТОРОНІІМІІ та Аого державноі PC:I'CТjpaLliї. ··-----~I~;;аflJ~~~~~~~~~ 
10.12. ЦеА логов'р УICJIМСНО У трІоОХ прнм'рннnx. що мают. ОДН8ICDВУ ЮРИJIИ"НУ СІІЛУ. ол.ш З Jlкю(\bt,iil~ ~;:;:S~f'7' 

в Ifотврlуса &pOlllpc.кora Mic.ICOro lIoтap'anLHoro oкpyry Писаноra в.г. ЗІ а.арссою: Київська OO;D8C~~~I.мon 
ВРОВlРI., ВУЛIfUl raraplHDo б. 10 кв. ]0, І Ilfшl ЛВ8 - IIШІ1ОТІоСІІ CroPOlf8М ЛОГОІОРУ. -,_· __ ·_-_··_---~i.-t.+jlJo~~ 

НеDШ'Оfl.I.МI. чаСТІ.на".lf ЛОГ080РУ є: ~~j~~ 
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Покупец .. : 

Ф~"ЧІІІ особа ~ піапРItЄ"lець I~~~ (# \ \\ 
ЗlllчешCD ГРllгорlА А.щр.R08I1Ч, '..) 

05.06.1957 Р.ІІ., • '\ 
..... ~ 1\ 

паспорт СМ 32'953, виданиЯ Броаарським мв ГУ ~ І\.. 
мвс УКРІЇНИ 8 Кllівс.кіА обпасті, 09.01.2001 року, ~ ~ 
в?ОЖI.аає за a.aPCCOIO: ~ИЇВСLка область, місто Б~~ ;'1 
Н!lР:В 8УЛИUl КороленJШ, буд.,нок N!! 47. квартира \:J ;'\ ~ 
. ' . ~, ' -'l.'''uln •• А .... ср: 2097.15113 ~\"\ 

7?q~ І Г .А.ЗІ ••• ".., 

"01" .ереСІIR "А :-::-:~=о=_::"lJjе t)OlOIl/P noc./d"e, 
'lIpC.ItOlO "'/C.ItOlll ІІIІIІІIljJ'IІЛ.ІІl1l0 Oltp~ 10 ""'010, ЛиСІІІІ" .. , В r. 

Дого.ір "id"UCIII'O.Y .",01іі "р" :у, • ,,"Р"'ІІІІІІІ"'" ІІ0тnр/усо." Бро-
d/tзdlllll"/СІІІ., 11 ІІІI1ItОЖ nРIІ.ОЗdlllll,,::,:::,остL Ос06у гро;іlldЯ;" Rlti ,,;dll 
"0'"0'IІ~/се"'lR 11 "pedCIIIII'''"1t1l І ІІlІЛеJIt,,~1І dllЗdllnlllIСIІІ.·в,О.IІРС.1t01 ;'СІІЛ" dOlOOip, .сmаllоолеllО,.1х 
ЛЯllltи, "epe,/pellO, ст. &po.IIPC.ItI,; ",'c.ltl/i plldl "~C61t1l1 pnd" K""CbItO' 06лnСІІІI, 

.У ,/d"o,/dllOClII/ do ""C61t0' областІ, ЗeJt'f!I'61101 і)/-- ~~ r" "11, цеіі dOloolp "/М llZIlЄ depJIClIoII/'; реєс"'ра-

.Yltpllrlll, "n ро ІІ0lllllрllllll" 
._ . nllClllluii в,г. . .' : . . . -, .. ~ .~ . 
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. очинів 
Витяг про реєстрацію в Державному реЄСТРІ прав 

J(! ВJI1'IТY: 
рР88идачі: 
BIlТlr И8Д8В: 

7674666 
01.09.2009 
Приватний нотаріус Писаний В.Г., Броварський 
міський 

До Державного peEcrpy правочинів внесено реєстраційний запис, параметрами вого є: 
ТlfП операції: реєстрація правочину 

НаІІменуванНJI 

правОЧJfИУ: 

Відомості про 
документ:' 

. . 
Предмет правоrurну: 

Відчужувач: 

Набувач: 

дата та час реєстрації: 
Реєстратор: 

Реєстраційний номер: 
Контрольна сума: 

ВІІТІІГ Сформував: 

Пiдnис 

ДO~OBip купівлі-продажу 

Дата нотаріального посвідчення: 01.09.2009, Номер У 
реєстрі нотаріальних дій: 2999, Документ 
посвідчено: Київська обл., Приватний нотаріус 
Писаний В.Г., Бланки: ВМІ 904818, ВМІ 904819, ВМІ 
90tB20, ВМІ 904821 

• 
земельна ділянка, 0,2600 га. для обслуговування 
об'єкту незавершеного будівниц-тва цеху nq 
вирОбництву столярних виробів - землі 
промисловості, що знаходяться за адресою: місто 
Бровари по вули-ці Кутузова ~ 6/12 (шість дріб 
дванадцять), КИІsськоУ області, кадастровий 
номер:З2 10600000:00:045:0016 

Броsарська міська рада КИІвськоІ області єдрпоу· 
26З7БЗ75,'юридична особа, Адреса: КИївсь~а Облас~ь 
14: Бровари, вул. Гагаріна, 15 ' 
37нченко Григорій Андрійович, ІдН: 2097515113 
:1.зична особа, Адреса: КИївська область MiCT~ 

2ровари, вулиця Короленка, будинок N' 47' 8 ' квартира ~ 

01.09.2009 17:44 
Броварський 141.' w ськии, ПриватниХ НQтарз.'ус В.Г. Писаний 

3598715 
98I'8r20ДAO -

, , 



--- КАДАСТРОВИЙ ПЛАН 
"" 3210600000:00:045:0016 

nд 

ОПИС МЕЖ 

ВІА А Аа & -пп ·Wap· 
ВІ А & Аа В -ЗІМ" І З.,.."lІна,.а каристу •• нн" (пра, зд) 
ВІА В Аа Г -аlм,,1 РІаІРІНИ. Тlритар .. м.&раl.РИ 
ВІА Г Аа А -тов ·РІ."· 

.. ~ .. 
';,: .;.. .. .. 

ЕКС""I~.цl~ аIМІ"IІНИ. у,.IДІІ фарм. В-авм 

N З.Вуда •• нl звмлl 
РІІ.& в".снм"м аlМlІl, W З.,..IІI1Н. ". з.м".кармеТУІ.ЧI т_ • и п"аЩl У Т.Ч. 

аlм,,1 двр.вна, ііа 
1".снаСТI, Н8 н_д_нl р 

У І,,_ен ст.. _Ва ЗІмлl 
"армету __ нн" р прамие-

" lІаваетl 
Д вс .. а,.а 

" -
А 

& -
~ В 2 З4 З? 
4.8 ЗIНЧІ""а Гр",.арl" Андрl"авич ..... В5 О.2ВОО О.2ВОО о.ввоо 

а ГригарlR АндрlRавич 

;::-";"~::'::'=~~-4=;~a:::::........IIM.&P .РИ ,.УІІ. Кутузав •• в p.RaH.1 Вуд.НВ 

ехнlчна ДDкументацlЯ 
1з 31МІІІустраа шода складання 

даКУМlнтІВdШD паСВlдчхать права 
аРIНДИ н 31МlllЬНУ ІІІЯНКУ 

Ілу Лврмкомзвму 

"о, областІ 

Шо"ун М.д. 

СТ_АІ" 

Мас wт вlІ 

ТОВ "Константа" 
еО09 р. 

; 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕдАЧІ ЗЕМЕЛЬНО І ДІЛЯНКИ ПЛОЩЕІО 
0,2600 nІ 

М. Бровори, КIІЇВСЬКОЇ області ((О J» вереСIJЯ 2009 року 

Врооарська ".іс"ка рада ІС •• івської області, ,оридична адреса: Київська область, М. Брова
Р'" вул. Гагаріна, 15, ідентифікаціЯниЯ код 26376375 в особі виконуючого обов'ЯЗК.f міського го
ЛОВІІ- секретаРIl міської ради Сапожко Ігора ВаС"ЛЬОО"lrn, - •• ПРОДАВЕЦЬ)) - ПЕРЕДАЛ~ , " 

Ф':lIІIIІІО особа - ПідПРIІЄ"'СЦ" 3"'ЧС"КО ГРllгорііі АllдріАоо •• '., 05.06.1957 р.н .• СВІДОЦТВ0 
про дер»(аВJlУ реєстраці.о фі:lИ'IIfОЇ особи - піДПРИЄМUlІ, видане 11.06.1998 року, ВtlконаВ'IИМ коміте
том Бровврської міської ради за Не 2 3S5 017 0000 001887, прожttває за адресою: Київська область. 
Аlісто Бровари. вулиЦІІ Короленка. будинок Н!! 47, квартира Н!! 28, ідеttтифікаціЯн"Я 'lОмер: 
2097515113, - сdIОIСУПЕЦЬ))-

ПРИЙНЯВ земельttу діJlJIІІКУ: 
Площс.о: 0,2600 (ІІУЛЬ цfЛl'Х до; т •• ся,.і шістсот ДССЯТIІТI.СI11"ШХ) ГІ) ••• адаІІУ ДЛЯ обслугоuу
оа .... я об'єкту IleJаоершеrrого буд;о,шцтва цеху ПО Вllробшщтоу столяр.шх ВI.робіо - ЗСIt.лі 
ПРОItIllСЛОООсті, що 3l1аходят .. ся :lа адресо.о: ".істо БРООIIРI' ПО оул.щі Кутузова Х!! 6/12 
(шіст .. дріб дваllадцят .. ), I(llіо«: .. к01 області 

ПІДПИСИ: 

Продавець: 
Броварсы�аa міська рада Кllівсь.,оі обла
сті 

в особі ВJofКОІ1УIОЧОГО оБОВ'Я31'И міського 
ГОЛОВІ! - секретар міської ради 

СnllОЖНn /zорл BnCIUI60tlll'IQ 

Місцезнаходження юридичної особи: 

ЮРlfД.lчна адрсса: 
0701 ОО Київська область 

t 

і.1СJlТJfфі 

Покупець: 
ФіЗIІ&lllа особа - підПРІIЄМСЦЬ 
3іН&IСIIJ'О ГРІІгорііі АllДріііОВІIЧ, 

5.06.1957 р.н., 
паспорт СМ 325953, виданий Броварським 
МБ ГУ МВС України в Київській області. 
09.01.2001 року. 
~РО)J(иває за адресоro: Київська область. 
МІСТО Бровари, вулиця Короленка, будинок 
Ні! 47, квар-гира Н!! 28. 
ідеНТИфіlсuціЙIІИЙ номер: 2097515113 

... . 

_---j(Р;~-...:І·I4·'t_·~~::..І.;....,· .---..:1 Г.А.ЗіIIЧСJlкоl 

_ .. 
~--~ ... _ . 

. ----. 



·o-.;:в:~ .. 4? ~КY. я Писаний В.Г 
приватний нотаріус Броварськоro мicькoro 
нотаріальною OKPYry Киівськоі обnacri. засвідчую 
вірнІсть ц;єі фотокonі1. 

3ареССТРОВ8НО в реєстрІ 38 НI..:~~~ 



. -

Договір 

купівлі - продажу зе~lелЬJlоі діЛЯllКl1 

IlеСі~ь~ькогосподарського npl'''lla чен ІІЯ 

МІсто Spoaapll, КllТаськоТ 06лас:тL 
ДаІ Тllсячl дев'ятого року, TpaallR І'ІІСЯЦR, 'IDТIIPIIOAllnтoro 'І"ело. 

МІ!, ЩО пIдПIll:апIIClIIІDКЧС: • -------------------------------------
Iiро.ареьКІІ "llcьКII рада КllТВСІокві областІ. IOp'IJIII'lIIa anрсса. КllіПСI.ка t1БSlаст ••• \І 6ponaplI. ПУП І-аrn-

plll'" IS.IдСlmIФlкаuіПIllIП код 26376375 в особі ВIІКОIlУ'ОЧОГО оБОП·.JКIІ \.iC.IoKO'-~ .-nnОllll - сскрстар. \lіс •• к(\ї )1'1JI1I Сп
п_КО Ігора ВаСIIЛLОDII'lа. :lарссстроааllllП :lа ІІІРССО'О: КІІЇПСІоКО обпаст ••• МІСТО БропаРIІ. аУ:lIІЦ. МnККОRС •• коп\. буд,,
ІІОК 16 '9 ЩО діє ІІа пlдСТ8вl ЗВIСОIIУ Yкpaillll "Про місц&:пс CnMOllp.nYRRIII'. 11 УкраіІІі"' р(1110)1.ЛЖСІІІІ. Б)1аllа)1СI.каі міс •• -
коТ 11І11 ~Iд 24.07.2008 року N!!128:1 ОДllісі C:ТOPOIIII, дапі - «ПРОДАВЕЦЬ», та з лругоі LOТOpoll" - --------------------

Р ГРОlllалПlllll1 Перу: Гаll'ОРРО І(ОПУІІЯП КОРЛОС Альберто. 17 nllll". 1967 року ІІаРОДЖ&:ІІІІ •• 10)1&:СС1 )1(\-
alllln :10 IIIpceOIO: IIIIc:ro к.,ів, ДаРIIIЩЬКIIП бульвар, БУДІІНОК Не І, Koapтllpa Н!! 62, іЛСIГГllфікаuillllllП 110\1&:)1. 246691369", 

;""і _ .ПОІО'ПЕЦЬ- :І Apyrai CТOPOIIЇI, разо .. , «СТОРОНИ» ПОПСРСЛІІІ.О 01110ПО~'n&:ІІі з ош •• оm",,1І Ulloin"llora 1ако"о
ДDBCТ8a ЩОДО III:AlnCIIOcтi прааОЧlІІllв, псреБУВDlО'111 пр" здоровому розумі, МСllіП rIO\l·.Ti та ліl(1'11І лоброоілlolЮ б&:"J бул .. 
_ .KOro nplllllywelllll •• к ФІ:lІІЧllоra так і 1II0paпLIIOГO, обіЗllаllі з за~ЬІІ!IМIІ ВІІМОS:Ш"!. Л(1л~ржаЩI. Я~"" с lІ&:оG'\:ілll\l\l 
дп. Чllllllоc:rі праоОЧIІІI)І. :lrlдJlo :І вlльtlllМ ООЛСВІІR~~ІІІІRІ\І котрс ВIЛПОВIl.'nС Bllyrpllllll'n ВОЛІ у'.аС""IСIА UI,ОГО ПРОВО'ІІІ-
11)', 1ІІD10ЧII ІІа Mc:rl pcanIoIIC Ilocтallll. ПРОВОВІІХ lІаСЛIJIКIВ YКnOnIl ucn дОГОВІР про "аСТУПIІС: -------------------------

І. ПРЕДМЕТ договору 

1.1. ПРОДАВЕЦЬ 110 підставі ріШС:JIН. Броварськоі міськоі P~" Н!! 1100 - 61 - ~S nіл 16 КВіТІІ,. 2009 РОКУ ((Прп 
пролаж :lСІІICnЬНIIХ дIЛ.IIОк. ПРОВедСllІІА CKcncpт"lI" ГРОШОВІІХ OUIIIOK ЗСМСЛЬІІІІХ ДІЛЯІІОК)) :lобов RЗУCТloСЯ ncpCJII1-
ТlI(npOДDТlI). а ПОКУПЕЦЬ :lобов'.:lУЄТloCR npllnIlAТlI(КYnlrflI) :lсмcnыІy діЛАIlКУ ПЛОШСЮ. О, 1270. (НУЛЬ 11іЛIІ" олна ТІІ
СІча двісті сіаедесат ДСClТlIТIІCRЧJlJSX) ra. II!ШаIlУ дп. обcnуговуваНIІ. комплсксу - ЗСМЛІ ІСОМСРЦІП"ОГО BIKop"cтalltlll, 
Р03мIОIІ:ІІУ ІІа ЗCllfЛIІХ, шо :IIIOXOдJIТLCA У аlдаШlі Броварськоі MiCI,Koi РІІІІІ, в місті БроварR."С ПО вулиці Дш.lІггрова НІ! 16 
(wlc:rllllдWIТL). Кllівськоі області. •••• •• -. --

1.2. ЗUllВЧСllа в П. 1.1. :lC~ICJlЬHaдin.IIКD :ІІlахОДIm.c:А У ПОКУПЦЯ в ТlІмчасовому lCoplICТYBa.llli згідно ДОГОВОРУ 
ореНдІІ :lсмcnы�оіi дUulНIСI" УКnІШСноra 23 сlЧIІR 2008 року, між ПОКУПЦЕМ та ПРОДАВЦЕМ тсРмі.IО .... ІІа S (П'АТЬ) 
років та :lapCCCТP08DHlln в KlliBCLKin pcriOllOnLllin фinіі ДсржаВIІОГО niдnpllOICТBa .. ЦСIIТрУ дсржавного зсмcnыІго кадО
СІРУ npll ДСРЖnВIIОМУ комітеті Yкpaillll по :lСМCnЬНIIМ ресурсам" ПРО шо У в дср_авllОМУ рсестрі зс .... cnь вчинсно З8lШС 
від 23 січНІ 2008 року за 040833800011. 

1.3. ЗгіДIІО КlllDCТPOBOro Mall)l, 81IГOТOВnCllOгo ТОВ "KOHCТIIHТIIJ), кадастрОВI1А номср: 32 10600000:00:031: 1270-
:lCIIICnIolla дinRHКII, шо Є предметом UhOro ДОГОВОРУ Мас OnllC меж: від А до Б - зсмлі ПїалСllНО - захіДllоі звnіЗllиці, від Б 
до В - 3С11ші pC:lcpaHISX ТСРIП'ОріА м. Бровар .. ; від В до r - ,смлі зaranLIІОГО користуваНIІЯ (проізд); від r до Д - ,С)ші Пї
&Денно -:lОХЇДllоізonі:lНlщl; від ддо А - :lсаелі рC:lСрВНИХ ТСРllТОріП м. Броввр", ---------------

1.4. ЗrUulО дсрlClUlllоі cтmlСТІfчноі звітності (форма 6 - ,см.) CТlUIOM НI1 14 KBiТНJI 2009 року ,смсл&на діЛJШкв, 
МОЩСЮ 0.12701'8.. рахуєтьCl ІІа прllllDX OPCIIдII ,а ГРОМІІІАНІІІІО" Га"lарра КаПУllЯП Карлос Альберто - 'Сftfлі кОмер
UЇnlloгo BllKOPlfCТ8llllll, ВШПОВШІІО ДО довідЮI, Вllдlшоі 14 квітн. 2009 року віддlnом Дсржкомзсму У м. БР08арах Киів
СІокоі області Н!І 04-3/13-3/679. 

I.S. Відповідно дО DИСІІОВХУ УпраоnlНII. міc:rобуДУDDlIII. та apxiTCКТYPl1 Бровврськоі ftliC&Koi ра.дl' від 25.02.2009 
року H~ 162. мlc:rобудівні обмежСIIII. та обт._СIIНА :l1:.\lЛСКОРИСТУВВНII. 'ПдIIО ICIUU1cтpoBOro МВНУ та відповідно до роз
р8Х)'ІIКI8 11l!0Ш B!IKOHDИIIX ТОВ «КОНCТIUI'ПI» (ба права :lаБУДОВII): межі ТСРlrroріі 'IU'DJI&HOro КОРИcтyDВННJI (проізд). _ 

1.6. BlдnOBlдllO до ВІІСІІОВКУ ,.про оБМСЖСllНІ та обтяваШНIІ ІІВ KOPIICТ)'llBIIHII 3СМCn&НОЮ діJlIІНКОlо. BIWUIOro відді
ло .. Д~KO~13C11IY в місті Броварах Кllівськоі облвc:rі 8ід 14 квіТНА 2009 року ,а Н!! 04 - 6120 - 3/484. віддin дсржкомзсr.IУ 
У .llm Бровврах 8~ажвс зв МОЖJШВС ПРОдaтl! У DЛасність :lCAICnLIIY діМІІКУ ПJlОЩСIО 0,1270 rв. IІка є прсдмстоr.1 ц&Оro до
ГОВОРУ· ЗСМCnLна ДІЛІІІІКВ П0811нна 81fкориc:roВУВDТlІСЬ :І ДОТРІІМВННІІМ оБОВ'lІзків зCt.IJlсвnаСIIИКа. ,r.ticry до5росусідства. 
та об.lc:xrcн& прав на"'СМЛIО aCТIUloВnC1111X У c:r.CТ.CТ. 91, 103. 111 3смcnьногс ·.JДCK .. Y Украіни, СТ. ЗS 3aKOllY УкраіllИ 
"Про OXOPOI!Y :lСМCn& • :lDlCOIIOДD8CТDB про OXOPOIIY IlаВКОЛИWllЬОГО npllpOДillJro ССР~ОВllща" __ ---.і ______ _ 

ПравОВІ обмС:ЖСIIНІ ІІа BIIKOPIICТIIIIIIII дDlloi :lсмсл&ноі дIЛ.IIКII:.. - .. 
01.06.0S. ЗміllВ UЇЛLовоra ПРlонаЧСIIНIІ; __ -:--::-.---.---------------------

За ПОРУШСІІН. :lCAICnL!IOra :laKOH~дaвCТDI1 ~lllllIi ОСОбllllССyrь IОРllдllЧlіУ BiДnOBiдanЬHicть 'гідно заКОIIУ. ____ _ 
1.7. На Вllщса.КD:lаНIП зсАIcJlыIІАA дl.ЛIІIЩI розташоваllИЯ КО"lплекс, ІІКИП ІІМС"ІКІІТЬ Га"lарра КВП n К 

Ал&берто, 1111 ПРВВІ ПРllВDТllоі ВnDClloc:r1 ІІВ підставі ДОГОВОРУ купівлІ _ продажу коftlПJlСК п' УІ'Н ОР.ІІос 
року ~PDIIICIIKO Н.л., нотаріусо .. Броварського .. іського IlaтapiвnыІго ОКРУГУ ,В Р 11 9297 ;~рс::"IДЧСIІОro ~ 1.08.2007 
::~f~~"CМc:rao" БроваРСLкоі міської ради "Броварськс бlОРО теХІІічної іIIВСIIТUР~lзаціі» ',а IIOMCP:ft~~~~:Y ~'?~~~' 

• • 2. ~IНA ПРОДА)(О' 3мЕлыlІ� ДІЛЯIJ((И. CТPOКl-11 ПОРЯДОІ( ОПЛА -
• 2.1. У 8lдПОВlдНОСТІ з ріШСllНІІМlf Бровврс&коі ftliCLKoi Ра.дll не 1100 _ 61 _ • ,!И ----

ВDpтlc:тr. ВIIЩОВКUIUIОЇ зсАIcnыIоїї дїJulllКl1 ПЛОЩСІО 0.1270 rв. СТІІІІОВІІТЬ 265887(двlстІ І 05 ВІД 1 ~ КВIТlIН 2009 року 
вlеllllДеeпr сllll) rpllBellL 20 копіПок. яку ПОІ(УПЕЦЬ СП.llВ'IУI: 110 ПРОТА3' 3( Ш стдеснт n ять ТІІСЯЧ вІсІІІІСОТ 
~д~H QLora дого.ору 1111 розраХУIIКОВI.П раХУllОК ПРОДАВЦЯ: p/p 3311143i.;:,~~0~;IIK~:~"= Дlllа пlcnя пlдПIl-

• ~д 3~ПО ~3571923 ГУДІ(У в ~IIТвськІП 06.11. ІІІ. КIІІ:ва. І 21018 Броварське 
.2. ВідповідНО до BI~II!'Y ' ТСХIІІЧllоі ДОКУМСllтаціі про IIОРМI1ТIIВIIУ ГРОШОDУ оціlllСУ 3СМen і' 

.1Дj'Ш~IМ "ІСТІ оБJll1сті від 14 квlПl1І 2009 року за Ке 04 _ з:,~о_ ~~;I~IC::~ B~IДDIIOro 
кв.... стаНОВІIТЬ .... 7852 ('IOТllpllcтa сорок сlll' ТІ • І Р IOТIIBIIB 

IСЯ" ВІС lІ,еот п'ЯТД-

\"'rB'-:·М~ .. Е~N .. :-n1~··4·-/5*· ~1:1'8' • -.- ..• q~ ~ • .- О" ;: : _. В'·' ;. 
&# •• t " "'."1'" ~ .. • • ••• ""і'.' І .. ·.\ .• -. .... ~'·l·'\ ... ' ... J .... ,:. ':).~.:.~ 

.... ~ І. 0'. '~'" , ••• ,." .... 



• ртіСТЬ земcnьної ді!IJlIІ/('1 1It:t.i''',t, •• 
cttcnep1D про ОЦІНКУ; ,",010 «ЕКСПЕРТИЗА _ ЦJ~IIII' ... 

IСІІI1дСIІIІХ І ВllСИОl:nсptИО - ОUЇ)lОЧНQЮ ~IOB"T" 26S887(nB;CТ; шіС:l.lrrl/, 
2.3 ВідnO'ЇIU'О до BiдOMOC:ТCII~~~~ 09 квітНІ ~009 с фея за Ulla' lIorosopOM. _. .."" ______ • __ 

• l'O пр."".·'СIIIIJI, 210 кв ...... шо 11Лqyw:y __ -----. _ _ ._. _ _ ____ ._ lСоrocпсшарCloКO • .. IJJIОШе!О J 20 копіПОК• - егОРIИ _ 'С'По :JCМІШldші a'lIJJ'x,,, і І) rp •• ue'llo ОВ'JlЗК.f _____ - ••••• -.--.-•• --------___ •••• _ 
:::-.. ТІ'СЯ" .ІсіаIСОТ аlсіаlllеСЯТ с а : з.05 oro AorouoPY. сплаТJtТ" за ІІСЇ Об"I)IIІІРСIr~ " 

d1• с np .. n1L1cтoar иь _-.-.-----------____ •• в'afLllІ • - IIС8 - • _ - •••• 
3.1. ПОІСУПЕЦЬ :'~ДАВЦJlЗОII:llr.нУ ДШ::: uinltOBOro npll3llаЧс·;~ДлDЦJО нсобхіДllі MnTCpiw1ll, "іЛС)\'I)еl і. 

- ПРІІІІ.ІІТІ. від 8ІІТІ1 іі вiJlnОlіДI , • ІП IlМввlІТІl n _.-.-.--.--.. --.--.------.. _ .... суму і РlflСОplІСТОВУ 91VY1ЕЦЬ зо60в Jl3DI J __. - _ 
n.2.l.rpoшоау пРОДАвцИПОI\."." ~ . -безпек.SЗСМЛСI\ОРJIС'УDU/lIІIІ. 'UII~I"C. 

• НІ 'JIttSO~ 1U1'" УМ08 w.ol'O aorolOP , ~'" ДОDtciЛJII. СКОЛОПЧІ'О~ • __ ••• -.--------------.--•• -_____ •••••• КYМCJms ТDШО ШОДО 811KOII авс:тва про ОХОРО 'J В8СТВВ УКраll.... • • • . ДО _ ДQДepжy1ID11lСЯ 811Mor 3D1COlloд. n08lдll0 ДО IIIMor :l1IIC01!~ ЮЧ'ІХ іllж&шсрrrшс ~ІСРСЖ І споруд 11., 11І1\. I1I'РII, 
~СЖСІ"UJ JllCOcтi 30lnJ 81д ексnлуотаUlі ІСІ'У _-----•• -----.--------------.--_ ••• '11тІ ОХОРО'І)'111 3".... ДП' рСМОIП)' та __ -

забc:JПC'I)'UТI'Iim.шrП лоС1)'П • ИОРlІстувачів. nOTpIIM)'I&nT"CI. "РІ'''"І .1(1. 
• ....... ся D ~'CЖDX 301слr."оr Jtinll!lCIli і х 301CnLIIIIX діЛJlllОК та земле _____ • __ • _____ ••• ___________ ._._ ••• _ ЩО31IDXО_.. DJlОСIIIIКIВ С)'АІ ЖНІІ _. 
- ІІС порушуоат" проа .-. - .... ы1llnn податок 8 P03Mipux 1 Пt)РR~lI\У, ІІ&:РС.І' 

мвЧУВОТl1 зс", ... • бросусілC1'DDi - • 8110і Іі QLOro Даroаору С __ .--.-.-----.---.---------.--------•••••••• 
3.1. І. З МО&lСII1')' ДСРжа ~ ро ПЛD1)' 1111 ,е",лlO. -' • • __ • ____ • __ • ______ • __ • ____________ ._. __ •• 

'loдl1DCТ1lOM YrcplllJlfS n -ИОSЛСIfl :laKOIIOr.s. -баЧСllfrx .,Шllfllаl 3DК0 і ОРIIJIКУ 111 crpDKI' В..... ._. ___ • _________ • ____________ • ___ ••• __ 
3.І. 2. ЗаРСССТРУ8ВТІІ ЦСП Aoro8 PnY n _ У' _______________ • ____ ._ •• _ •• 
3 2. ПРО""ВЕЦЬ забоо',3D1Ш : • rfдllO n 2 ЦLoroAoroBop • -----.-
• ~ ОКУПЦЯ D розмірі та 8 терМIН:І· CJlМСТОМ цього noroROpy· __________ ._._. 

- npIIRIUJТII ОПn~IС~" ПОКУПЦІО • ПРІІПllnті ЗОICn"lfоі діЛRІIКI~ ШовО'~з: покладс.,і ІІІ JlJIX Іtи~; nnГnВnJЮ'! Тоі 
- ІІС Чlllllms пер..... - _11:_ '\IIIWL"" DlIКОIlУDlіТIі uu , 

3.2.1 ПРОДАВЕЦЬ І ПОКУПЕЦЬ ~~8 112".-.-- ... _.-----.• --------.------..... . 
cnpllmlIJpyrln СТОРО'lі У .IІХОJllUші іі 050В аКІ •• 

4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН • -
• аору ПРОДАВЕЦЬ ма.: право ВІІмагаТIІ ИЮ\ОIlі1"". ПОКУПЦЕМ ""108 ЦLoro noro бо . 

4.1. У IIIПІдІС)' ІІС8JflCOlПUflUJ .1~. lІІуваШflзбиткіа. завдаНII" виконаНІІЯМ а HCIla.1C-'" "'.\1 
ПОКУПЦЕМ ClО!Х 050.·01С18 иanСЖIШМ ~"::; а т:к:;:~::;:ств"О8ЛсlfоМу ПОРЯДКУ і BIIMarвтl1 віДІllкодуоаlfНIІ ,(і.IТ' 
IIllKOIIIlIJfRM 3060. R3IIИ1t B~ МВЄ право р031р це ______ • __ • __ • __ • __ • __ • ________ • ___ •• _ •• 

кіа, CRpIIЧIIlfСН'1Х Паro рО3IР8ІННlМitОJD'ПЦЕМ ОПЛОТІ' ЗIIIІЩСВ/(D3ВffУ зсмель,.у діn.нку. обумовлеllОЇ в п. 2 І. ІІІ.ОГО 
4.2. У 81maдкy ПРОСТРОЧCJ!"R пnl С МІІ JIorooo у та смпnl пені в розмірі подвіпноі облїковnі СТОВКІІ 

:~:::'~:~~:~~;::~~~':::Іп:од, ,aY.КJln спnаЧ~ЄТlaCА псИJI і ПРОДАВЕЦЬ вправі CТnnllТ" про ПРІІІІІ~ 
"СІІІ'. права MICIIOcтf 11І3САfЛЮ. - •• _________ • ____ _ 

4.3. Якщо ПОКУПЕЦЬ в термін on'ICJ»loaJ), І п. 2.1. пім. пїДn.,ClJШR ur.or~ aOro80PY .~c crrnaT'lТ1a Kcтa"OMC"~ 8 n 
2.1. ШІ'У або аілМО8.mс:в 8іл ПРIІRIІІТПІЗОlenьноТ ділами" ПРОДАВЕЦЬ впраВІ вltмагати 11 приПНRТТI або flOpYIU~UllrIl 
n.muIK. про розіРВDltIUl ur.aro aoroaopyтa відшI\OДУВ.ИIUJ збlmі. З8DДIUIИХ нсаиионаннам умов JtoroDO~Y, _________ .-: 

4.4. У разі розіРВDИlIІ ЦLOro JIOroBOpy 3 іllіціВnIВ'1 ПОКУПЦЯ ПРОДАВЕЦЬ nOBepтar rpOIUOBI КОIUТII ОТР"\lIІНI 
від прOJlВЖY зС!Мen .. "оі діЛRJlКJI. акв t ПРФІСТОМ шоro 40rolOРУ 311 міllУСОМ збllТків пов'nвнш, 3 ОфОРМЛСJfН.М UIooro 
JIoroвop), 111 вїдведСШUJМ 3С.'І:ІІ"llоі діпаlІIClІ (81t1'OТ08JlCIJKAM техніЧllоі ДOКYMCНТl1цii. послугн спеціалістів тощо). ___ __ 

4.5. Розір.IUШ. w.oro JIorouopy 'ІС :lsIJlr.IUJI: ПОКУПЦЯ від спnати пені обумовлсної D п. 4.2. UI.oro JtoroBOpy. __ 

4.6. Сплата штрафНlfX CDltIЩIП ке 3BinldUJt ПОКУПЦЯ lід обов'R3ків В.IIСОНDННЯ JtorOBipIIIJX з060в'.занt. в псріол 
ДЇТУМ08 w.oro aOroBOPY кynівлl- прсшвжу. ._._ • • __ • ___ • __ _ 

4.7. У роl IleIlSКO'IDltII. УМОІ q .. oro noro.opy ПОКУПЕЦЬ мвс право IIIMIU'lmS від ПРОДАВЦЯ їХ BIIKOНlfflf1l та 
відшКо.дуІІІНl1І збlтів 3DII.IUIН.1X Порушсн.WI УМО. цьоro доroвору 8бо DKr.tIU'lmS розірвання ЦЬОІ'О договору У DCnUloa. 
лсllCW)' 3ІІКОIJОМ порцку. _ • '.. ._. _______ • • 

4.8. ПРlf розfРIDlfIIЇ ЦЬОI'O AorolOPY 3 11111І1 ПРОДАВЦЯ СУМИ JlKi спnачсні ПОКУПЦЕМ ПРОДАВЦЮ 1111 811/(0-
НІШ'ІІ )'МОВ дlUlOro llorolOpy n08cp11U0ТЬC/I Аом)' І ПО.ІІОМУ обсазі. • __ • ____________ -.-

4.9. Пр" розJРIВllllі ЦLOro доro80РУ 3 11С3lJ1еЖIIJІХ lід СТОРІН ПРИЧИН СУМІІ вкі бул... сплачені ПОКУПЦЕМ ПРОДАВЦІО на 8lfKOIIDlIIUJ умов цЬОro ~OroBOP), noасP1'DlOТLcя В nOВl.OMY обсRзі. __ , . ______ •• ___ • 

4.10. ПРОДАВЕЦЬ не IІСсе BiдnOllДВnLllocтf за збlІТЮI, 'КІІХ зазнав ПОI(УПЕЦЬ ЧМ\IIO'J «Форс мвжорtlі» oбcтn81t. II~. -r-
4.IІ. ПРОДАВЕЦЬ ІІІ! І!ССС 8їдnoBUuuu.Slocri. аищо п' --- _______ •• __ -:---:: 

або було відомо про JlедоліКIJ 3eAfenыlii nIJ1JlIIКJI. _. ІД час YUuдaHl1JI llOroBOPY ПОКУПЦЮ було поаJдОМJlI:'( ~ 
4.12. ПОКУПЕЦЬ 1fССС: ЦJIBin,,"y, lUIr.tillicтpaтssBI і '" '-. . ______ . __ .-

1I0JIDDCТ81. •• _ 1)', IСрIfМ "aпLIIY В!лПОВiлanr. .. ість за поруwеШIЯ 31:МСЛЬНОro 31/(0-

5.1. ПРОДАВЕЦЬ rapa'l1')It. ЩО: 5. ГАРАНТІ! ТА ПРЕnmїї- ••• _- ••• ----.-••• ----

. --- .' - ЗСМСЛЬІIІД'nRНКа, Іка t ПРедМетом Цloоro доroвору _.____ _._. ___ • ___ •• _ •• __ • ______ _ 
3DlCOlloдaвcraa УкраіИIІ; -_... • _..:.ВХОЛJIТL до категоріі земель. ЩО можуть БУГl1 ПРIІОDТIІЗnUl1t1і згіДllО 
• tI&:застережllllХ IІСДОnlкіа •• кі 3118'IНО 31іКЖУlor .. ціlJнl --- • _______ • ______ .--
3"8'1СIІОТ а ЦLOM)' Jtoroaopi 3eAIcnыlii діnlSIКи, IlеАlас:; сть або МOЖJtивіcn, 8ИIСОРНC'taЩUl за uinLoBllM ПРllз\tI1'I!:IІІIIІІ'І 3В' 
- від ПОКУПЦЯ ІІС ПРІІХООDlIО 05ставSl". ІІ/(і MIUOТL і -- . _________ ... ... . .. ____ --
-до ),UIUICII'UJ цьоro договору земcnыla діllRlІll1 іиw.:or11С ЗIII1'IСIIІІIІ; _ • ___ ._._. ________ __ 
- ~'Cn"I~B дlЛllllfCll пІд зо60РОIІОIО (8I'CWТaM) та У зac:raQ~DalIIС оlлЧуЖСIlВі _____ • ._._. ______ 

- ВJДСynщ:ть 311БОРОІІІІ відЧ)'ЖСIIН. ЗD3llаЧClIОТ 3CAICJlLIIoTдJn OlU1ТkOBi~ зоcra8і lІе перебуваЄі ••••••• _. _ ••• __ ---, 
ДКІМSI. Dlf.lUUl~fMJf есІ4» траВII. 1009 року ItpllltaТJlJIМ АІІІСІІ'!ІІ ВIДСУ1'ІIЇcn, податкових застав п!лтвсрджусгltCR .ІІ0В" ПlfсаШI .. В. Г., •• - "отаРІУСОМ Броварсько' • ro OKpyrj 

. ro MICLKOro HOTaplВJILIIO - 3еАICn"'Ш ДІЛЯІІКІ, ак ВІІССОК дО C1U1'УПIОro хапіт ______ • _---
- ЩО40 ~CtdCnLlloi діл.IІКJі оідcynll СУДОві СПОРIІі _~ IОРIЩIІЧІІСI" осіб ІІС персдаІІа; ___ -=-=~ __ . _----
- СВАСОВlnlollО поБУДОll8l11lХ будівель ІІа земелыІ"" -____ __ 
- ЗeJolСЛltJlа AlnlllflCl1 с вілыJIоo від БУДIo-RКІІХ МІН' діnRlщі II&:МВСі - __ о --:-----__. ..::....._ 

111108"1( ПРIІ8 і npcтc 'П ---... --. __ ._ •• _. 
1131 третіх осі6і •• __ • __ • ____ •••• __ ---



• УIСЛIU1СНIІІ AOroBOpy відсynlі: заБОРОНIІ 110 продаж або іllше віДЧУЖСlІlІJl ПСВНІІ)! особам ПРОТІГОМ УС:ПШОВЛСІІD
.lІаДI:II заБОРОШf на передачу в оренду (суБОРСIU!У) земсл"ної діЛІIІ"IІ, права на псрепаЖIlУ купіВJIIО у разі її 11родажу; 
ro crpOI)\PI'11I1I1IТI'JI СПIU1ЩИIIII тіЛ"КII аlfЗllачеllllМ спадкос.\.щсм; УМОВІІ розпочати і заВСРШIГГIl забудову або OCBOCIIIII зсме-
VМOIIIP . 
I~ • IКlI npOТlro .. Bc:raHoвncllllx арОКIП; --- .--••••• - ••••••• _-.-
".ноТ Jlm'l .. . .. • І заБОРОШІ на проааджеllНl ОКРСМІІХ BlfДlB ДIЯЛ.1l0аl. --.---•• - •••• ------•• ---•• --
.114:0 повідомлеІІа IlІфорr.llШіJl не відповідає AiRClloai, ПОКУПЕЦЬ MB~ право В11маГВТ11 ЗІШЖСШІІ uillll або розі-

• договору купlвnі·продвжу, ІКШО віll ІІС ЗllаD і НС ,..іг ЗllаТ11 про права третіх осіб на ЗСМCnLIlУ AiJlIIIKY· •. ---
p8lll1; 2. МІІ: ПредстаВІІІІК ПРОдПВI'П та Покуп&щ," особllаll,..1І піДПlICВftll1 піл ЦІІМ ДОГОВОРОМ, взаа.lllО СТВСРДЖУЄМО 

~IIII OДllOMYтa nOBiдoМnI_Dlo усіх зоінтсрссоваllltх в то,..у осіб, ЩО: • • .-----•• -. 
cmшНllК діє D мСЖІІХ caOIX поаIlОВВЖСIІЬ; - ••• -.----------•• - ••• --.------•• -.--

• пр~ ." .П. • в МОМСIГГ niдnlfcalllll u .. oro AOroDOPY МІІ УСП1дОМЛlОЄМО ЗllаЧСlІlІ1 СВОІХ ДІ І ,..ОЖС,..О ксрупаТl1 ... 1r.1II; ----.---
озyr.IIDtо nplfpOAY ЦIooro праВОЧШIУ, спої права та обоп'IЗКIІ за QIIM доroПОРОМ; '-' --

• р 11 V'l1"Q"xcclllli у"ов QLOro AoroBOPY та УКЛВДСШlі договору BiACYТllin будь· ІКИП обма .. 'ІІІ ішпс npIIX08YBallllJl фак-
• пр ./- " б.. 

тів, ІкІ б .. aпll iCТOТllC ЗllаЧСlІІl1 та УЛlI СВІДОМО прюсопаlll НІІМІІ. ЯК учаСIІllкаr.1ІІ праВОЧIllIУ; • ----
• Jlorooip УlCJllU1аЄfLСЯ ІІа DllriAlIIlX дnJl y'IaCIIIIKiB праnОЧllllУ Y"'OBI1.~ і ІІС Є результатом впливу ТІЖКОЇ оБСТВ8ШIІІ;---'-
• правОЧІІІІ ВЧШfЯCfLСІ з Ilаміром аВОРСlІlІJI оідповілllllХ праПОВІІХ ІІаслідкіп. ІІС с ФіКТ1101llIМ; .-- .--
• цеП ПрI1DО'IIШ ІІС npltXODYE іllШIІП праВОЧИIІ (ІІС є удава"'IМ); .----.-----.----•• - ••• 
• сторІІІ Biдcyrlli запсреЧСІІІІІ ЩОДО КОЖІІОЇ з УМОВ цього ПРI1DОЧlllIУ; ----.--.-.-•••• --.-••• ---•••• --
у . п·· ·п сут • МІІ воnодіDtо YlCpaiIIC .. KOIO МОВОІО, ЩО дас 118ft1 МОЖЛlIВlаL прочитати ЦС AorOnlp І праВIІЛLIІО ЗРОЗУМІТІІ ОГО -
кіт тв npl1DoBi IlаcnідКII. -.--. .------.-.-.---.-. .-_ ••• ----

• .111 110 ВІ131111111 IleдiaдaTIIIIr.1II ЧІІ оБМСЖСIІО діСЗДDТIІІI,..IІ; •• - ••• -.-.-.--•••• - ••••• - ••• ---•••••• -_.---
• YMaдOllll1 договору відповідає IlаШIІ,.. illTcpccaM; --.--•• ------.--•• -.----•• ----•• ---
• оOnСІlІlВnСНlfЯ Є віл"ним і усвіДОМЛСlІІlМ і відповідає нашіП ВllутріШllіП волі; •• -------•••• - •• --••• ---. 
• УМОВІІ·ДОГОВОРУ зрозумілі і відповідl1lОТ" рСал .... іR ДОМОOnСllоаі аорі .. ; --••• -----. .-••• _ •••• --
• Aorooip НО nplIXOBYE ІІІШОГО npавочину і СПРІмоваllllП ІІа рсалl,lІС lІаааllШI ІІаслідків. які оБУМОВЛСllі у ІІLОМУ. 

5З.У відповідноаі ДО ЗI1КОIІОДl1вава УкраїН11 ПОКУПЕЦЬ ПРI1дбав ЗСМCnLIIУ діЛІllКУ без зміни її ціл"ового npII-
3IШЧСКIІІ. .-.------

5.4. ПОКУПЕЦЬ ОГЛІНУВ зомcn"ну діЛІІIКУ В ІІатурі, 03нaRоr. ... вся з її кіл"кіСIІIIМIІ та ІкіСНllМН xapaктc:pllallKaMII, 
пїд301IП.,.IН ТIiIIDд3C .. Hltr.111 спорудаМIІ та об'сКТВftIll і оБМСЖОШIЯМІI ЩОДО її аllКОРllааиня. -.----
---------- 6. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
6.1. Нотаріап"но посвіДЧСНIІП договір купівлі·продажу зсмел"ноі діЛRIІК.1 та ДОКУМСIГГИ про оплоту є підставОIО для 

81lдВчі ДOP~BHOГO I1КТІ1llа право ПРllаl1Тllоі onасноаі на ЗСМCn"НУ ділянку та ПОГО Дсржавноі pcєc:rpaцiї. ------
6.2. Право ВnI1CHOai на ЗСАICnLIIУ діЛІНКУ ВНIІllкас у ПОКУПЦЯ піCnI одсржанНI ДСРЖI1D .. ОГО акта ІІа право npll-

вmloT вnaCHoai ІІа ЗС,..ЛlО та Ного дСРЖВВllоі рсєарації. •• ----•••• --. 
6.3. З МОМСНТУ ВIІНIІКIІСIIНI У ПОКУПЦЯ права власноаі ІІа зсмольну діЛRНКУ, ЩО Є предметом ц .. ого договору 

IІС1'ІІНОВnСНIІА Рl1llішо npl1DoBllR рСЖIІМ і всі ПРl1Dоваllновлюючі докумсНТ1І про права ПОКУПЦЯ на КОРІlстуванllЯ 
(ОРСКДУ) зс:мcn"ноТ ділІНКИ, ЩО є предметом цього договору 8трI1ЧIllOТ" чинніа ... ---------------

7. РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ВИПАДКОВОГО ПСУВАНlIЯ ЗЕМЕЛьноі ДІЛЯНКИ 
7.1. PIl3I1K Bllnl1дKoBoro ЗНllщеШlJlабо·випадкового ПСУВI1ІIНЯ земелLноі ділянки нссс ПОКУПЕЦЬ 3 r.IOMClrry ПСРС-

ходу до НЬОГО права впаСІ10m. ----
_ 7.2. У ОIIПI1дКУ копи ПРОДАВЕЦЬ проарочив передачу зсмел"ноі діЛRНКИ, а ПОКУПЕЦЬ - іі ПРІІПНІТТЯ, ризик 
11 IllnlUlKoBOГO знищсння вбо псування НССО Сторонl1, яка проарОЧltла арОКIІ псредачі - приRому ЗС:\lcn .. ноі діnЯНКII. 

7З. Якщо в погіРШСlІні ЧІІ nCYBallHi аану ЗСМCnL .. оі діЛЯIІКlt ВИНІІа одна з Сторін договору, то відповiдan,,"іаL но-
се UR Сторонl1. _ • __ • ________ . _______________ _ 

----------- 8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ------------
В.l. Всі спори, котрі r.IОжyrr. ВІІІІІІКІІУТІІ з Aalloro договору, виріШУIОТ"СЯ шляхоr.1 порсгоаорів між СтоРОIIar.ш, а 

ПРІІ НОloжnивоаі ВltрlШСlll1Я спорів - в судовому порядку.. •• 
В.2. РОЗірванІІЯ, зміllВ УМОВ договору або ВІІОССННЯ дОП08нС .... до ІІ"ОГО MOlll'l1llBi тіл"ки за ЗГОДІІ СторіІІ і ОФОРМЛІІ-

JCJn.C:a в нотаріап"IОМУ порядку. _ .... _ •. _._. _._. ____ • ________ _ 

• ВЗ. Всі судовІ Вltтpати, altтpDТl1 по розірваllНЮ договору нссе Сторона Іка Ilе BIIKOHВnB УМ08 ЦLОГО Догоаору купі-
1т - продаЖу зсмcn"ноТ ділянки IlссіЛLС"КОГО господарс"кого ПРll3на'IОIIІІЯ. _. • • • 

В.4. Всі іllші ВllтpаТ11 по зміні або ДОПОВ"СННІО умов договору смачуlOТ .. СЯ за домовлсніСТІО СторІ ... -.-----

-------- 9. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ -------
9.1. ЗмІІІа умов догоаору або аllСССllІІЯ AOnOOllCllL до "LОГО аідбуоаа .. ся за ЗГОДОІО СторіІІ в ПllсьмовіП формі з ІІа

&:rynIIИr.J Тх IloтapiВnLllliM посаlДЧСllJIЯМ та СТВIІОВnЯТL lІевід'ємну 'laallНY ЦLОГО договору. -----------
9.2. Догоаір МОЖС б)'ТІt розlРВI1ІIІІП: _ • __ -------

- у РDЗ1 Ilесмати ПОКУПЦЕМ вартості ЗСМСЛLIIОТ діЛІllКІI згідllО П. 2 ЦЬОГО договору: --------
- у РDЗ1 ПОРУШСІІІІЯ умоа ЦLОГО договору Одlllоо з СторІІІ. ------. 

--------•. -. ---- 10.IІІШI УМОВИ 
І 0.1. Цеп Догоаір підПllСУЄТЬСЯ CтoPOIIar.1II та пlдnягас IloтвpiВnLIIOMY посаідЧСlllІlО І дсржаВlllП росараціі. 
10.2. ПРОДАВЦЮ повідомлеllО, ЩО: - • ------- • 
- ПОІ(УПЕЦЬ 118 МОМСІІТ УКЛВДСIІІIJl Ц"ОГО ДОГО80РУ D зароєароваllОМУ штобі ІІС порсбуаає та ІІІ з КІІІІІ 110 

ПРОЖllоас однІєю cIM'~O без рсєараціі грошові, за акі вlllllnбуаоє зсмcnьну діЛЯllКУ tlвnсжать іП особllао, про 
що соідч мві в справах ПІІСВІІОГО В.Г., npllBDТllOГO Ilотврlуса БРОВRРСhКОГО l\Ііс .. кого 
110Та • ":'~=~~~~~.=~:=..::==:.:..--~ . .:---_:_---.=_===:;===;; РІМ - .r· 
. І Чllllllоаі 3 МОІ\ІСІІТУ Пого підПllсаНllЯ та ДСРЖВВllоі pcccтpa~l. І 

дІ&: ПРОТІ та ІIВnСЖIIОГО BIIKOIIRIIIIII СтоРОIIar.ш ШОГО Договору. 

--- f\s'; ';,'Е· :~~. ·І4і5і Sg :". '.':~, 
• ІУ '11!!: : •.•.••• ,І • ~ \ •• " '.. :.'/:' J - .-' '" .. .~ .. , ... '. ._ ..... 
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. • "ОГО "011)·"'&:""". ""&: \Ш.ІІІ . . і4повіДВnЬІІОCТJ за _____________________ _ 
а""" "с ,аіпь".С CrOPOlfll Від В -ВСТ-В-О" змі,," \' 11&:11 Jttll (1_ 1'0 ДОI'O -rl . .Olloдa •. • 

10.4. 3Iud"ЧС"'18 С1роху ШО "1111"'" В украіНІ 3115 о ЛО иьо."О ДП, О'I(1Р) ",ісцс під час.д,r~1'О ДОI'OВОРУ. 6аЧClIО Ш'''' ДОI"OВОРО'" або ~CТЬCl додатКОВОЮ УГОД0., • CTopOllaMII ,сі.'ІІnІІі;ІІlІ1і 
10.5. JJ .... .,ш. "!""'" 1І·11OJICII __ Cropln, шо ~ "'" _ ..... ~, ~in .... ш фор.і. 11"' n 'І<" ! 8/р.....,.,.Iiyrп ....... d ......... _ ... _ ........... ""'!" _ ... т ... ..-.IІУта _. ___ . ~ 
10.6. З""ІІІІ .до ШОl'Oд ~r..:.... __ ClIІІ)/ У - • '--;;;;;; .... 0., лп 11'''''' I~" ~ .дo.дaТJColoi yro.дll .до ШОI'O Ol'OIO

rl 
. О ОФОРМЛЯЄТhС. ДОДІІТ" ------------.-.--- .. 1 . СТОР'Н ш _ _ ___ ._____,. ДОI'OI'р. Д і 6ум. розірааЩln за ДОМОІЛСfllС1'Ю • -----МУ .",слі 1101С'.1t\1,і iJ Jlil,clljc. ~ 

160.7. 0,1'01 Р "'O·~ .. V • ;ру або поn'.заllі із ІІIІ"'л. У TO
VMOH 

0113113"&:'''''''' ІІnС.lі.lкіІІ ,.11,. l'Оаору а о за р WСІШ_"І су...... т .. , uьaгo Догов 'ВЧСІІ"-'" ОГО І' у. . J І О 8 Ус' прааоаW.ОСIІШI, ЩО ІІІІІІІICDІ 1.,.1 IIhOI'O ДОl"Oаору, т.1У". 1д""МІІ ІІорма,.." '""","го ". кр,,,,,, 1В- . 
110 УlrЛад~';'18"1 аllКОfllllfllЯАl, ,r."flОЮ та np'lnllllCIII с. 1111,.. ДОl"080РОМ та I,ДПОВбороту ІІа пілствні 'lрIІІЩIlП'" ;1С1брuсо- ~ · , д p'v рсrЛ/ІА'СJIТ'JfafL І ділоuого о .. \.", '1СІІІ_1Ііо _11.. OrOtIO '" .......... 11' ......... ' . ~ ... ~ 
.. 0110· .. ·1........ а також 'IСТОСО8lllIllАIІІ.д0 таКІІХ пра ю і МВІОТ', roР"д"''''У СІІ;ІУ у РВ],. , ' .. - -0- . . . "'0'0 частщ'О • І І'СІІОСТ'. РОЗУМІІості та справСДlшаОСТI. ДОl'OnОРУ С Aol"O ІІСВ'Д О • \\ 

ID.9. ДAtOmn>aI- та ~ ао :::':n Дont.ip. 4 362. 377. 395. БS5. 659 HII.'.LIIO'~ 110-. ~ якщо 1011І1 аllмадСllі yтaKin CDr."A ",ормі, ~ 226 229 "зо 23 1,233.234.235. ЗЗ , колсксу У"РDіJЩ ст.С1 64. 65. 74 " ~ 
10.10. Зміст. "' .... 182, 204. 210.22; 121 Iзі 140 143. 146, 147. Зсм""".о~ м ______ ~ ~ 

- У"РllnЩ cr.cr. 19-22, 121. 125. 126, l-1д :..w ... .р..нІоО ptQ'ааte'Ю ''''''І''УСО rn: бyn' ,раб .. "і ті ••• " "" час ~ ~ t СіМCnIfОГО JCD.дCKCY Yкpaillll, CroPOIIDr.! IILOI'O 01'0 Іпраuлс""" в те"сті ДОГОВОРУ :.ІОЖ ______ ._. __________ ._._________ ~ :\І І 
' 

• 110 що ас. ДОП"С"" та о. _.__ О" о. __ _~ ~ • Нотар )'СОАІ роз "СІІС • ....... 0-.--------- е жаUІІОЇ рссстраніі --.--------.-.--- ~ ~1 
.......... _0.11І'1'. .,1.1"" ."'" .... , •• старо""''' то Ао", л Р чну С'ІПУ ОЛІІІ" .КМ. '11""'"", ~I 10.11.1І." Дontotlp -- ."нно ..... npt .. IрІ", .... що ................. у f"Ш"."росо.,: К"і ...... обnacr ... "і ... ~ . 

10.12. ЦсП договір yuaдello 1'1 тр oтapiвnыІгоo ОКРУГУ Пllсаного 8 .• за _~ ______________________ • ~ ~ 
І lІотаріуса Spoвapc:""ol'O '" CLkOI"O 11.. IIдОЮТЬCl CтoPOIIDr.1 ДОГОІОРУ· - ... 1 
s -І'" .,... .. ranplнD, б. 10 ко.]О. Вlнш' ... • • _ • ---:-.~ 
р н...,. ............. ""'" ............ 0"" " . 6 ';""IWI об ........ (oI1rr ...... ) у!і '''КОР"''''''.' Т'І.'/" А> > кaдaCТPOllln ман зсr.ICnLlfоі дш_нк .. 3 11.110 Р ______________________________ • ____ ._ -: ~~ 

"""":'"':~~~~і· ......... ТДШОН .. :-------~!t~ 
JJ.ПIДПlIСИ СТОРІН: {" {~ 

Покупсць: , ! \} с; ПРОДlІвець: 

Гa~llIppa ('аПУIIН" Карлос Алr.берто. A~:: ~~b 
17.07.1967 р.н. tl';:~-a.'" .~ 'оо 
ТИМЧDCова посві.дкв на постіПнс ПРОЖIІВанн~-: • "'.~~ ... 
сері.: КИ НІ 0409581104999, 811.дВНС ГIРФО!f: :-~.;~:::.~I ~~t 
Україн", 11 вересн_ 2008 року, j ~ :: i~.: . 
ПРОХЩ8DС: місто Кllіl, ДаР'flЩIoКИП БУnIo8а~f~~J.! '\ 
ІІОК Не І, klaPТllpa Н!! 62 ~~':.~. _ .-
і.дСfП'JlфіквціЯIІИЯ номер: 2466913694 \~\~1:'fA. !~ 

;: .,..,. ~\f:~.; . . ~. ~>":;e 
"" AC~''''.'."Dr..." ~'. ·~"~Єf11;~~о!,,; -..... --------=---=::::> ~.1.J~., J \І \,~ 

С ==;;; roц~ р-
І ГО"lарро КОПУlІнА Карло" ,\л .. fiР.РТQ І 

"14" IІІраllllЛ 2009 року І(еіі догОIl/р 1І0Сllідчеll0 1''''0/0, ПllсаllllJ1І в.г., 1I0lllapiycdJ1I БРОllарсь-
кого АІ/с,кого 1I0lllapilUlbIIOZO Oltpyzy, . . 

ДогОIІ/р lI;dllllcallO у АІО;І; "Р"СУI11110СIIІ;. Ос06, ZРОdtадЛIІ, ЛІ(; ІІ;дIllIСlUlц .. дОZD.llїр, ІІСІІІІІ-
1І0оле1lО, іх д;сздаlllll;СIІІЬ, а lІІаКО31С "раllоздаlllll;СІІІ, lІІа д;ЄЗдаlllllіСIІІЬ БРОllliРС6коі "t;CIJl(ol рад" 
Knroc.tttif Dблacnli, nнnн_nlll ;r npUcn,a.ltnrur І НnЛQcJ,іcn,. ВpDllарс.жй А.іс.Ж.ї ptЮi KIIЇIICbl(OЇ облаСlllі, 3f!.ІІt!Л'"01 дїЛЛIІI(IІ, "ереlllpеllО. 

У .ЮnDflЮllfн:nrі tJO ст. 210 ЦlUlіл.IІDlD ~ YI<parllll, '1"'; iJtнoвip lІіШиtZtlЄ держmlllіЛ 
реССlllра/(/7. I .... ,,~ 

• "",rJllIё,:,~ , ,різаN 1476 
~ nЛа ~ ~ ~:.. 1.313al(01l1 Укра;і", "Про "отар;ат" 

~~- \ .. :-\' 
, . 

Пllсаlllllї В.г. 
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IIJ1ШЮ1 1ІIІІУ: 
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! 'д ма rp.J І<'а ІІУ IIJІ Й ~:i1 pJIOC ЛЛhuер ro, [дІІ: 211 б 691 З 694 , 
фі:іИЧlJсJ особа, I\І\рєс;а: м. КИЇL~, НаРНИLthl<ИЙ БУJlьвар, 
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1)~CC1'J1Ullinlllrij IЮМt:Р: 
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ПА 

в 

КАДАСТРОВИй 
3210600000:00:031: 

DПИС МЕЖ 

ВІА А Аа Б -ЗІмлІ ПI8ДІнно-Захlдно, залІзницІ 
ВІА & Аа В -ЗІмлІ РІЗlР8НИХ ТlриторlR м.БРОlари 
ВІА В Аа Г -ЗІмлІ заг .корист. (про'зд) 
ВІА Г Аа А -З,мл' П'8АІнно-ЗаХ'АНО' залІзницІ 
ВІА А Аа А -з,мл' РІЗlР8НИХ ТlритаР'R м.БРОlари~ 

ПЛАН 

А 

~СПЛ'К.Ц'~ з_м_льних yrlAb фарма В-зем 

N ЗаВуда_анl 
Р"А ВЛ.СНИКИ зе",л', W З.г.льн. ". землекаристу_.чl т. И плаща 

з_млІ A_~мaBHa, Ф 
_л.снаст" е Н.А.Н' р 

У власн сть .Ва 
каристув.нн~ ~ 

А всього 
к 
а 

-~ а в 2 З4 

~ . " r ..... pp• Капун~РІ Карлос АльВерт а2 0.1270 0.1270 --

з_",лl 

У т.ч. 

землl 
камерцlR-
нага 

викарис-
T.HH~ 

42 

0.1270 

Карлас АЛЬВlРТО 

Бро.ари"vn • Аи",итра •• ,1В 

ТехнІчна ДDкvментацlЯ 
Із звмлвVСТРОЮ ~AO склаАання 
даКУМ'НТГІ, ша ПОС81Ачуать пра.а 
аРIНАИ Н8 ЗІМІЛЬНV дІ ЛІІНКV 

І 

звмвльних 

Шокун М.А. 

ТОВ "Константа" 
еооа р. 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПЛОЩЕЮ 
У. - - б' О, 1270 га 

м. Бровари, АІ{IВСЬКОl о лаСТІ ес 14)) травня 2009 року 

Броварська I\lіська рода KIIЇBCLICOЇ області, IОрІІДІІЧllа одреса: Київська область, м. Брова
pII. вул. ГBгnpiHa. lS, ідеНТllфікаціПНliЙ код 26376375 в особі ВИКОІІУІОЧОГО обов'язки міського го
пов .. - секретар. міської РОДИ Свпожко Ігора ВаСllЛЬОВllllа, - <сПРОДАВЕЦЬ)) - ПЕРЕДАЛА , а 

ГРОI\IОДЯIIIIII Перу: Гаl\Іарра І(аПУllяіі Карлос Альберто, 17 ЛИПІІЯ 1967 року народжеllНЯ, 
звреєстрованиП за aдpecolo: місто Київ, Дарницький бульвар, будинок Н! І, квартІІра Не 62, ідеllТIІ
фікаціЙШfR .. омер: 2466913694, «ПОКУпЕЦЬ)) - ПРИЙНЯВ земельну ділRНКУ, ПnОЩСIО: 

О, 1270 (Іryль qiпllX ОДІІІІ ТІІСІІІІІІ двісті сі"lдесят деСЯТlIТIIСЯIIIIIIХ) ГD. IlnдllllY для обслугову
вання КОI\IПЛСКСУ - 3Сl\Ілі KOl\lcpqliilloro ВІ.КОР •• СТІІ.ІІ.Я, РОЗl\lіЩСllУ 1111 зеаfЛЯХ, ЩО Зllаходятьея 
У Biдalllll БроDарсы�оіi I\lіської POДII, в I\lісті Броварnх по ВУЛlщі ДII"lllТрова N!! 16 (wiCТlln
дцнть), КІІЇВСЬКОЇ області. 

ПІДПИСИ: 

ПРОД8аець: 
БроваРСLка I\lіська рада Кllївськоі обла
сті 
в особі вИRОНУІОЧОГО обов'язки міського 
голови - секретар міської ради 

Callo:JICKa Ігоря ВаСІUlьоtl""а 

Місцезнаходження ІОРІЩИЧНОЇ особи: 

ЮРllДUЧllа адреса: 
074 ОО Київська область, 

м. Бровари, вул.Гагаріна, 15 

ПОlсупець: 
raalappa КаПУllяіі Карлос АЛІ.берто. 
17.07.1967 р.н. 
тимчасова посвідка на постійне ПРОЖіtван-
ня: 

серія: ки N!! 040958/104999, видане ГІРФО 
ГУ МВС України, 11 вересня 2008 року, 
проживає: місто Київ, Дарн}IЦЬКИЙ бульвар, 
будинок N!! 1, квартира N!! 62 
ідентифікаційний номер: 2466913694 

~ ??!> 
f~tl/К-ІU. 

І Гаl\lарра К!:~lLай Карлос Альберто І .. . -... 



Договір 
купівлі - продажу зеl\lcJlы�оїї діЛПIIІ(11 

IlеСільс~когоспод~рського ПРllЗllаЧСlІllП 
МІсто БроваРll, КllіВСЬКОі 06ласті. - _____________________ _ 
ДаІ ТІІСЯ'ІІ дев'ятого POICY, аСРССllП "llепця, п'ЯТllаlЩПТОГО 'шcnа. ___________________________ _ 

МІ', ШО пIДПIfСМI'С. Ш .. '.С: ••••• _ _ __ _ 
• &p~aa~CЬKa IІllсіоКВ ра.аа 1'"ТаСI.коТ областІ. IОРIIJ""1ІІ0 олрссо: KIIЇII!:I."11 i,6JI0I:'1'.. \І 111'011І11'11. ІІУ.І 1"11І11-

pillo. 15 •• ДСIIТI1411КnЦIП.IllП КОД 16376375 ь особі OllKOIIY'O'IOR' обоо'АJКIІ MichKOГO ГOnOll1l - CClfpL'Тapll Mich''''Ї pllilll СІІ
ПОИСІСО Ігора DaClln"OBII'.a~ зорсrcтpОООIl~IП за ОЛРССОІО: KIITnc •• Ko оБJIПL'I •• \li1:'10 I1ponoplI. 1I)'JllIIII1 I\IIUIIJ(OIlCI.Ki'III, 6).111-
ІІОК Н!! S9. ШО дlс ІІа пlлстаD' 30КОllУ YKpOllI1I "Про міСЦСIІС СОМі'ПРИl1У"IІIІIІИ 11 Yкpnїlli" РОJПОРIІЛЖСIІІII1 IiРіЩUРСlоl",j \lklo
кпТ РОдll оlд 24.07.2008 року Н!! 128 :s ОЛllісТ cтopOIIII. яnпі - сеП РОДА О ЕЦЬ", 1 n J ЯРУІ ої СОIОРі1ІlІ1 - --------------

ТоваРllстоо:а обlllСЖIШОIО nl.anool.aMI.I.ICТIO ссПЕЛIКАН». ІUР"Л"Ч"П nдpCCII: MiL'U КІІІІІ. IIYJllIIIII 1\1І11І"'
Л" ОаС'IJIС"Ко. буд.tIIок Н!! 2. копрт"рп Н!! 6. ілс.ml"'іКОllіПllllll кол: 31357471. Cnino.rrno про ДСРЖIІUIlУ рсс.'С1Рllllі'і'IL1РIІ
ІІ"'ІІІОТ осоБІІ, В'lІІаllС Солом'l1l1СLКОIО pOnOIlIlOli' у міС1і Kllrni ДСРЖППIlОlі' nЛ\lіllіС1РПllігlС' lІі/. 23.03,2(101 pOlli ІII 
JW І 07312000000027S0. ь особі Jlllpclrl'0pn lаПСIШIСО Оле.ССПIlЛРП OlnopOOII'la. 1npcrcтpi1IInllllll Jlllшрссt1liJ: "іС10 1<11-
їll. npocnclrI' OCpIIMC •• KOro, БУlІlІlІОК НІ! И5. КIІОр1l1рО Н!.! 13. I1КIlП /lir 110 пілС'l'Іші Cruтyry ТОВ ісІ ШJlIІ<АIII1 (ШJllП рсдп .. -
ui.), зарссстрооаllОro 10.09.2009 року ConoM'.lIcLKO.O pOnOllllOIO у місті KII('ni I1СрЖППIlОIО uдміllіСТРlщіпа. ПРіIrОКі':I~ 
1l!! 5 зaranLII'IХ зборІо заСIІООlІlІкіu ТОВ "ПЕЛІІ<ЛНІІ ьіл 26.09,2002 року. IIpnmKOJIY НІ! 01109 1n111i1l.IIIIX 'Jборіll .OClli1ll
'lІІкlа ТОВ "ПЕЛJI<ЛН)) olд О І ЬСРССІІ. 2009 року. дплі - «ПОІ'УПЕЦЬ» pn:ao\t «СТОРОНІ І» Ш,ПСРС/lIІLIІ i)'Jllulli,\lJll:lli 
з PII.,o~1It цІІвlлыlro :JаКОIІОДDIІCТUЬ щодо IІсліПСllості IPOIIO'"l11ill. IІсрсБУIІI1І("1ІІ 111'11 1ІІОРі1lК'МУ РіНУ\lі. ИСllі11 1111\1'111 і 
та ді'оч'llІоброаілыІo бc:J БУДL - ЯКОГО rlp""YIIICIIIII1. I1К "'іЗIl'1ІІ01 і1 ТUK і "ОРПJIІ.1І01 (,. (,біJIІUllі J 10l1UII.IIII\III ""\IШII\IІI. ,It'
.:аержаllllЯ ЯК"Х с llсобхіДІІІІ" пл. '1І"",ості ПРUВОЧIIllУ. :lriJtIIO з вілыl"' 1І0nСIЩI1I1ЛСIІIІИ., КОТРС піЛIІШlідltс ""УІ ріШIІШ 1"'
лі У"ОСІІІlкlв ULOro праВО'IІІІІУ. "0'0'11І 110 .. сті pCn''I •• IIC настаlllll1 npanOllllX lIucJli/lKin J дРУГОЇ с1 01'(11111. УКnПJlІ1 IІсІ1 дС1l і'-
аір про ІІаСТУП.ІС: -----------------------.-----

І. ПРЕДМЕТ ДОГОООРУ ------------
101. ПРОДАВЕЦЬ 'Іа підставі ріШСIІІI. БРОЬПРСLКОТ .,іс •• коТ l'UДII НІ! 1211 - 6И - 05 під 27 ССр"ІІИ :!О()іl рШ'У 

.Про продаж 3C.,CJJIoIIIIX діJ'ЯIІОК. 'ОР'IІІ11'ІІIІІМ особам та ВllссеllllИ :аміll до ріШСIIІ. БроваРСLКОЇ місlоІ'ОТ РМІІ» ІІСРС/ІІІ' 
(продас). а ПОКУПЕЦЬ nplIA .. ac (Ky"yr) ЗС.,СЛhIlУ діЛlIliКУ 10ГRJ.b1lOla IIJІОЩСІО 0.6006 (lІут. цітl'" шіL-rI. Г"СИ'І IIIkll. 
IІсстlТ"СН'lIllIХ) 1'0,. ДП. оБCnУ'1)ВУUОIlIlI1 ІІСЖІІТЛОПОЇ будіьлі (ПРІІміЩСIIIІIІ 'IС"'У НІ! І) - J&:\ші IIP0101lICilOII0C'1 і. Р()1\1іЩ~IІ) 
ІІа зсмля,,- шо ЗllахОДІІТLСЯ у віДОllllі Броьорської міськоТ Роли. D \lіС'гі I1pOBltpnx 110 ьу!,нці "РПСОВСЬКОГО НІ! 16 (шk 11111-
1Ium.). КІІТаськоТ обпасті. ----- -----------------

1.2. 3n:aначсна в п. 1.1. зс.,cnьно діЛЯIІКО :SIlDXOJt"ThCJI у ПОКУПЦЯ в ГІІМЧUСОВОМУ КОРШ:ТУUОllllі згіДIІО УКJІІІДСІІІІ
го між ПОКУПЦЕМ та ПРОДАОЦЕМ ДоroвоРУ ОРСllдll :SC.,.:n •• lloi діЛЯIІКIІ. під 02 сеРl1ll11 2007 року тu зарееС'1 Рі)lІа
ІІОГО а К"ївськіП рсгіОllonьніll філіТ ДеРЖD8110ro підприсмства _Центру дсржавноro 3С:.ІСЛ .. ІІОro кn.ancтpy Прll дсржnв.lt1-
му KoMin:тi УкраТІІ" по зсмель""" рссурсам" про що у в дсржавно.,у реестрі зсмcnь а'IIІIІСІІО заПIІС під 02 ССР"ІІЯ 21Ш7 
poкy:sa.N'!! 040739800103. --

1.3. 3гіДlfО КIUlDСТРОВІІХ ПЛОlllо. ВllroГОВЛСНItХ ТОО «KOHcтa.IТUII.ДO Сf(ЛDllУ зе.,СЛLноі .:аі:, •• ,,," заnшьноlO IIJІОЩСЮ 
0.6006 1'0 аход.т: ---------

- 3CA.c:.'bHaaiJl.lfKa nnОШС.О 0,0151 га, шо мае ОПІІС мсж: blд А до А - ТОО "ПЕЛІКАН». ICUnnCТPOBII" lІомер ЗС\lе
льної діЛЯIІК": 3210600000:00:047:0019: -.-------------------------. 

- :аСМCnЬ'Іа діЛЯІІКn ПЛОЩС,О 0.5855 ra. шо .,ас OnllC .,еж: від А 110 Б -ПУ ісБроварськ •• П заnод торroUСЛЬІІОnl :.1111І11І
ІІоБУДУВОIIІІИІІ. від Б до А - ТОВ "ПЕЛН<ЛІІІІ. кмаСТРОUIІП ІІомер 3C"':nLIIOT діJIИIІКIІ: 32 10600000:00:047:0529. ---

1.4. 3rlдllO ДСРЖnВІІОЇ СТІ1ТІ,стичноТ звіТllості (форма 6 - зсм.) cтalloM 110 О І. 09. 2009 року земслыla діЛ.ІІІСn' IIJ'I'
ЩС'О 0.7346 1"8 .. з якої оlд"УЖУЄТЬСН 30 ЦІІМ догоnоро., 3CA.CJJLlla діЛЯІІка nnОЩС.О 0.6006 .'В. pa.'ICYnLCН ІІа nponn''C ОРСIІ}lIІ 
:аа ТОВ «ПЕЛІКАН» - зсмлі ПРО:'IІІСЛОВОсті. відпоnlдllО до доаіДКIІ. ы�llаноїї 02.09.2009 рОК)' відділом ДСРЖКОJему у мі
сті Броварах Кllїаськоїобласті НІ! 04-3/13 -3/971. -

I.S. 8ідповlд'ІО до 811CIIOBКY УправпіllllЯ .,істобудуваllНЯ та apxiТClrl')'pII ь"ооереь:сої міської рми віл 24.n7.20Ilt) 
року N!! 65S, ",істобудіВflі оБМСЖСIШЯ та обтlжеlllll ЗСМЛСКОРlІстуваllll. згlді.о KDlIDCТJ.Ionoro nl,allY та Blд110niдll" ло 110'1-

Р"'ІС)'нків плош ПИКОІІВІІ"Х ТОВ «KoIICТDIIТВ» (без праnа забудоп,,): - ЧСРПОllО лі"і. ьуЛl"UI J(paconc ... ,oro: - межі іllжеllСР
ІІІІХ КОР'1ІІ0рlв КОМУ'ІlкаціП мсреж: водопроводу. ЛЕП, ТП та Кnllолі:sаціПІІОЇ мсрежі: - стаор.lТ" 111 :JuБСЗПС'ІІIТ" У~IІ1ПI' 111-
J1LIIOro 1І0СТУПУ Дnl проклма"". "08'і". рскош:трукції та СКС.1луаl1щіТ іСІІУ'О'IІІХ іШIССIІСр""Х мсреж. '11І) 'Jlllt"'WIИ Г.d:И 11 
мcжn.'С :JD311a"CIIOЇ ТСРllТоріі. --- -- --------

1.6. Відпооід"о до ВІІСІІОВКУ .. Про об.'СЖСІІІІIІ та обтll)ІССІІІІIІ ІІа ollKop"CТnIll.1I :аеМСЛLI10Ї ліЯIІІІКІІ. OllllallO. (, lIi/UliJII1\1 
ДСРЖКО":JСА'У 8 мІсті Gponapn.,< КІІЇВСЬКОЇ облоС'гі від 19 серпня 2009 року 30 НІ! 04 - 11/10 - 31171, niдnin l1ерЖk'ОМЗС\І)О 
ьважо(' ЗD МО2КJIивс прадатll У оnаСlllсть :JCMCnbllY лlЛIІІКУ ПЛО'ІІС'О 0.6006 mo 3СМСЛLІІD діЯ.ІІКО П081111110 nIlKop.'CТi1ll~'IIII
ТІІСЬ :І ДОТРlІмаНlІlМ обоп'"зкіп ЗСА.лсвnаСIІІIКn' змІсту добросусllІСТПn' та обr.tСЖСIІІ. прnь ІІа земmо 1I&:11"'01l/'CIIII'" у 
СТоСТоСТ. 91, І 03, ІІІ 3CMCnbIIOro ІСОДСКСУ У кpaїIIII. ст. 35 3aKOIIY У країІІІ' .. Про охоро.,у :seMCnL ". ЗІІКОІІОДОЬСТПО Прl! ilXII
POllY lІаВКОЛ.IШIІЬОro пр.tРОЛІІОro ссрсдов"шо". 

Правові об.,ежеlllllllО BIIKop"CТnIIll. даllОЇ зсмcnы�оїї діJlЯІІК'I: -------------------
01.06.0S. з.,l.fО uinboBoro B"Kop"cтallllll. -- --.-------.----------

За ПОРУIUСIІІIЯ зе.,елыІгоo ЗОКОIlОIlОВCТUП l"IІІІI особll IICCyr .. 'ОР'IІІI1''''У oiд.IOblдanblliCТb :srlalIO :JaKOI1Y·---
1.7. Нв ""ШСВКnЗП'fіП ЗС.,':nLl.іА дlЛlllцl розтаWОВDllе I.СЖІІТnОВС ПРII",lщс.шя. "ке ІІалсж.m. ПОІ'УПЦІО. 110 !'І'"

аі ПРIlПDТIIlIЇ bJIDCIIDcтi ІІа пілCТnlllllоroаору про Вllділ в І.отурі '.асток і:. КОl\lІ1nСКСУ. 1110 t' Сlllm.llо.а "Oc-rКОllі"а 11J.n&:IIICI1C) 
npl'Ui,!H'" IІО111рlус01ol GpoвapcbKoro MICblCOro II011IplanblloN округу ЛUР"МСІІК() ІІ.Л .. JII 

БРОПОРСLКІІМ 6'0РО тс,,"I'шої illac.rrapII:snuii зв ІІо .. еро.. 311""С)' 919. 



І ПОРЯДОІ( ОПЛАТИ --.-------
1101 ДІЛЯНКИ, СТРОКllо, іл"7 ссрпня 2009 року ІШР"І:"· 111'11-

___ 2. ЦІНА ~РОДАж)' 3I\1E.11~"Oї"IiC"КOY PDI1I11211- 68.;n. ~IC;'I ДСВ'ІІІ' JCТO дві) ГРIІВllі 18 КІІ"і-
2 1 У uIдПООШIlОc:ri з PIWCIIIIIMII SP08lPC 913092 (ІІС.'ЯТСВТ ТРllІІад І п піДПllCnllllП ЦЬОГО ДОГО.ОРУ UlЛІІ"О~1 

JIOIIO B"~~BICII:IIUIOT зer.ІCn"IIОТ діЛІIІКIІ C:nUIO~I~(" РЬОІ) баlllсівсьКll1 Дlllв 3; 1r:4327700005, МФО 81 І О 18 БРОRIІI)t'I.кr 
ПОК Піпі ПОКУПЕЦЬ сплачу.: ІІа ПРОТІІJп ~YIIOK прОДАВЦЯ: р/р -

, "J а"УIIКООII рп.. м • 

псреРПIУОПllllП roтloKll, ІІа pOJp .. ІП обл. " .. 1(11І:011. OWOBY оціllКУ 1сr.tСЛ101І0l Л'ЛПІІКІІ. 1111/11І1111І11 
УДІ', ІСОД 31'ПО 13571923 ГУДІ')' о 1~IITO~KOIC)''''CII11lUii про нормат.IВIIУ ~09 року зв Н!! 04 - 3/\3 - 3/970 IІUР\НlІlІІlІt.I 

2.1. BlдnOlllJIIIO до Blmrl1 з тc.'tll 'I~OIY:C"КOi облвсті від 02 всреСIІІ 1"( 1111 ".ільПОII доІсті ТР" ТIІСП'lі lte,,'II't'OT 
оflUllлом ДСРЖКОм:lCfoIУ У мІсті Spoвapax І ІіООІі ко." •• CТDIIDBltТЬ 120391 од __ 
rrOlllnulI 0111111CD :lCMCnbIIOY діЛІIІК.' ПЛОІЦСІО • lІіУ оартість зсмслt.llПЇ діlll1"КIІ IІссіщ.L:I.
ОДШIПДUПТЬ) ГР.ІВ&ШЬ ОО копlПОIС. П O.IКnDl1elllllC в В.ІСІІОВІС)' сксперта про ~::іIlОЧIІОIО фіРМОIО .. ЕКСПСРГllза - 11СIІЧ" -

2.3. ВіДПОВШIІО до вlдомоС1'С , 03 ссрП"1 2009 РОКУ скспертНО ром CТnIlOBllТb 913092 (ncn'tlTt'UT чm-
когоспо""рського ПР.131IВЧСIIIIІ, В.І:ІІІІІІОГО B'Iд'IUWVМ'bCI ЗВ ШІ'" ДОГОВО • 

- ІіО061Cn "І ЩА ~~J-' • --оортість 3C.ICnbIlOY дIЛІIІКIІ, nЛОЩСIО • ., 
IІnЛl111Т1о ТlIСП'I ДСВ'ПІІОСТО двІ) ГРІІВІІІ18 IСОпIПОК. • 

з.ОGОВ'Я3КИ СТОР'" _____________________________ • 

3.1. ПОКУПЕЦЬ зоБОI'JI3D1I11П: • n C:ДMcт;;-~-;~OГOBOPY' СПЛnТ.IТ.1 за IІсі об. ШШРС'І)' 11 
• ПРО'''''ВЦЯ 3CMeпbllY ДWІІКУ. I1КВ ср. __ --------------------------. - ПРIІПllml ВШ ""''' • Ід цільового ПР.I3I1ВЧСIІІIIІ. -- ., • . . 

п. 2.1. rrOl1l0DY СУ"У І ІIІКОР.lстовупатll ri вшпов 110 до. DШІ" IIIIдDIIBT.1 ПРОДАВЦІО IІсоБХlдlll ма ГСРlІиl.l. "1;8(''\11)1:11. 

ПРОДАВЦЯ ПОКУПЕЦЬ зобов Я3 ___ --------------------------------: 1111 uш.IОI1 • _ ---
nОКУМ&:11Т1І ТООl0 щодо 0IlKOIl811111 умов цього договорУ. І скологіЧllоі бc::JПСКIІ зсмлскор"сry"ПIIlIl. Jаб~ III~-

_ ДОДСР""'ВВТlIСІ BII",or заКОlІoдnвства про OXOPOIIY довк лnl. УкраіШI' _-----------------------
' ... J • І' ілllО до ВИ"'ОГ 3POIIOДDBCТ8D • • 

'ІІІТ.І OI(OPOIIY та збсрежСllІІ1І IKOCТI 3CfolЛ вшпов DТDцii іСНYlОЧItХ іIlЖСIСР"ШС "'СрСЖ І СІІОРУЛ 110 ІІІІХ. }ШРІГ. 
_ зuбс3ПСЧУDRТII вln .. ш.А ДO~" Дnl PCAIOIIТ)' та СКСnЛУ • ___ ---------------------

що :lIIIXOДIIТhCl І МСЖа.~ 3С.lcn .... оі ДІЛІІІІКІІ; . діЛІIІОК та зсмлскор"стува'lіа. ДОТРНМУВОТIІСIа правн." лn-_ нс nOPYWYIlIТI1 ПРВІВ ВnВCHIIKiB суміЖIІИIС зс",епЬШIIС _________________________ _ 

6росусіДСТВІ; 'У ДІ говору сп;';у~атн 3СМCn ..... IА подвток в роз",іра.~ і ПОРІІДКУ. ПСРС.J-3.1.1. З МОМСІІТ)' ДСРЖВВlіОЇ pcєcrpaц, ЦltOГO о • • _______________________ _ 
бачс,,"х ЧІІІІІІІІ'" законодаІСТВО" УкрвіШI ПРО ПЛІП)' на земЛlО. --:------:=__ о.. _______________________ _ 

3.1. 2. Зарсєcrpувm. цсП ДОГОlір У ПОРІдК)' та СТРОКІІ BCТВlloВnCIII законом.. ___________________________ _ 
3.2. ПРОДАВЕЦЬ зоБОI'13ВIШП: •• -----
_ n """ml оплату ПОКУПЦЯ в розмірі та в тер",іll 3Пдно п. :1 шого договору; -----~----------
_11: Ч""lml nepeWKOД ПОКУПЦІО в приПнlІТІ'Ізсмcn .. ноі діЛІНКИ. що Є предметом ць?го договору. ----------

3.2.1 ПРОДАВЕЦЬ і ПОКУПЕЦЬ зобоВ'13}'1ОТ"са В.'КОНУВI1!ІI оБОI'13КИ, покладе", tlB І..-Х цш.1 ДОГОВОРО\! 10 
cnpllllТlI JIPyrin стороні У вlt!Шнвнні ri обов'lзкіl. ' -----------------

: 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
4.1. У ВIlПадку IІСВIIIСОНВНIIІ ПОІ'УПЦЕМ умов цього договору ПРОДАВЕЦЬ мвс право вимпгаТIІ U.IКОIlI1IШIІ 

ПОI'УПЦЕМ Сlоіх оБОВ'lІзків налСЖIШ'" ЧШІОМ, а також IlдwКOДYBDlil1l збllТкlв, зав.аВНIIХ ВІІКОІІВНШІ'" або IІСIІWlСЖIIІІ\l 
RIІКОНDllня~і зобов'1І3ВНIо вбо ",вє право розіРВDТlI цсП договір У ВСТВliОВЛСНОМУ ПОРЯДІСУ і B.I~laгaTII віДШ"ОДУВПIllIЯ Jб.tТ
"ів. СПР.І'І.ІНСІІІІХ noгo розірваНliЯМ. ---------

4.2. У випадІСУ ПРОСТРОЧСНІІІ ПОІ'УПЦЕМ ОnЛDТII 38 ВИЩСІКD3l1tIУ зс",cn"ну ділянку. обу",овлсtlоі в ". 2.1. Цlaога 
.1tlГOnopy ПРОДАВЕЦЬ вправі ВIІМanml СnЛВТ.' СУ.Ш договору т11 сплати псні в розмірІ подвіПllоі обліКОllt1Ї С'10П"" 
IlвціОНШI"IІОГО баllКУ У KPBЇt .... що дІє нв псрlод. за ІК.І" СМВЧУСТLСІ ПСІІЯ І ПРОДАВЕЦЬ вправі стаВИТIІ про ПР\ІІІІІ-
НСІІІІІ праlа вnoclloc:ri ІІВ 3СМЛIО. • ___________ _ 

4.3 • .якщо ПОКУПЕЦЬ І тер",ін ОПlIСDlIО .. У В П. 2.1. після підПlIСВННЯ ЦLОГО договору ІІС сnлаТIІТL ВCТnIlОВЛСIІУ R п. 
2.1. ціliУ або Bi~IOBIIТIeCl від пр"ПнJI1ТII зсмcn"ноі діnЯНlСІ1 ПРОДАВЕЦЬ вправі ВIІМВгати ЇІ ПJ1"ЯIІЯ1ТЯ або ПОРУІ1Іувml 
ПIIТDIIІІЯ про розіРВDlШЯ ц .. ого ДОГОВОРУ т11 відШКОДУll1llНІ збитків З8ВдD11ИХ НСВІІКОНВІШRМ У"'О!І Д"I\'BOIIY. ___ -
• 4.4. У pD3i розіРВQН~1 цього договору 3 іllіuіатИI.1 ПОКУПЦЯ ПРОДАВЕЦЬ повсpтnс грошові КОШТІІ OТPIIMOlli 

ВІЛ продажу ~C"'Cnblloi ДІЛЯІІКІІ, I~ ~ прс.а"стом цього договору ЗІ міllУСОМ збlггків пов'Я3ВIІІI" 3 ОфОРМJIСlllll1М 111.шt' 
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ВІІТЯГ про реєстрацію в Державному peEcr,pi праВОЧІІнів 

N!! ОIIТЯГУ: • 
Дата DJfдаЧl: 

ВJІТЯГ надав: 

7721538 
15.09.2009 
Приватний нотаріус Писаний В.Г., Броварський 
міський 

До ДеJD1(ОВІІОro реєстру праВОЧИJJів внесено реєстраційний запис, параметрами яrсого с: 

ТІІП операції: реєстрація правочину 

НаRAlеНУDl1ІlНЯ 

nравОЧlfllУ: 

Відомості про 
документ: 

Предмет провочину: 

Предмет правочину: 

Відчужувач: 

' .. ...... 

договір купівлі-продажу 

Дата нотаріального посвідчення: 15.09.2009, Номер У 
реєстрі нотаріальних дій: 3120, Документ 
посвідчено: КИївська обл., Приватний нотаріус 
Писаний В.Г., Бланки: ВМІ 904872, ВМІ 904873, ВМІ 
904874 

земельна ділянка, 0,0151 га, кадастровий номер: 32 
106 00000:00:047:0019, Адреса: КИївська обл., м. 
Бровари, вулиця красовського, земельна ділянка 16 
земельна ділянка, 0,5855 га, кадастровий номер: 32 
106 00000:00:047:0529, Адреса: КИївська обл., 114. 

Бровари, вулиця красовського, земельна ділянка 16 

Броварська міська рада КИївської області, ЄДРПОУ: 
26376375, юридична особа, Адреса: КИївська область, 
114. Бровари, вуn. Гагаріна, 15 
Товариство'з обмеженою відповідальністю ПЕЛІКАН, 
єдрпоу: 31357471, юридична особа, Адреса: місто 
КИІв, вулиця Миколи Василенка, будинок N' 2, 
квартира N! 6 .. 

Дата та час реєстрації: 15.09.2009 13: 57 
Реєстратор: міський, Приватний нотаріус Писаний 

..... "І е. 

Підпис 
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ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛІ~ІІОЇ ДIJlSIJIІСИ 1ІJ10IЦЕI{) 

0,6006 Г:І 

м. Броварrf, Київської області ес 15» IIСnССJlJI ~O()9 ntжу 

БРОВПРСЬІСП міська рада КllіПСJ.lсоі обnас-гі . IОРIІДIІЧllа сщrссо: КІІЇПСІ.І(О t'б~ШС'II.. М 
Бровари, вул. ГагаріlІа. 15. ідеllТllфікаціііНJlіі код 26376375 в особі 111ІІ(ОIlУIО'ІОI"О обо .. ' Jl'il\lI 

міського ГОЛОВІІ - секретаря міСЬІ(ОЇ раДJl Свпожко Ігора ВІІСІІЛЬОUІІ'ІІІ. - ссПРОДАIJF.ЦI"н 
_ ПЕРЕДАЛА , а 

ТоваРllСТВО 3 061\IC)I(CIIOIO підповідаnы�істlo ссПЕЛIІ(АН». ІОРІІДІІЧІІU адреса: міс 10 

КlіїВ, вулиця МІІКОЛИ 8аснленrса, БУДІШОК N!! 2. квартира N!! 6. іДСIJ'ГифіJCаціЙlJиіі 1((.))1. 
31357471, в особі. в особі ДП ректора ІВПССІІІСВ ОЛСI(саllдра Bil('fopOnl.lJn, - «ПОКУ
ПЕЦЬ»-ПРИЙНЯВ 

зсмслы�уy діляшсу: 

площеlO: 0,6006 (нуль цілих шість тисяч шість деСЯТИТИСЯЧШIХ) га .• ДЛJlобслуговуваll
шr нежитлової будівлі (ПР.lміщення цеху Ng 1) - землі промисловості. що розташована 'Ш 
адресою: місто БроваРIІ вулиця Красовського Nп 16 (шістпадuять). Київської області. 

ПІДПИСИ: 

Продавець: 

Броварська міська рада Киівсь-
і(оі області 

в особі ВИІСОНУЮЧОГО обов'язки міського 
голови - секретар міської ради 

Сапохска Ігоря ВаСIIЛЬОВII~а 

МісцезнахОД>ІСеНІІЯ юридичної особи: 
ЮРІІДllчиа адреса: 
074 ОО Київська область, 

Покупець: 

Товариство з обмеженою 
відповідалыlстlо «ПЕЛІКАН», 

ЮРИЩІчна адреса: місто Київ, вулиця Ми
коли 8асилеНІСа, буд.шок Ng 2, 
ІсварПlра Ng 6, 
ідентифікаціЙН.IЙ ІСОД: 31357471 

в особі: ' , 

____ ~;и...\о'І;;..;~~·_·_~_ .. ____ ...JIО.В. IВОССIІІ(О І 
., .і· , 

-------_._---------- -
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фiJnouшм aC:OIfaМ D lІІСССІІІІ8.ін до pilllDНlo IiРОlllpc1olCOl мlСІоІСОІ pUIII" pї111D1U18 IIд 16 afrнa 2009 РОІІУ Нl1101-6I-05 «Про ~lIDcpдIICН", 
1DIII'III01 доаумeamщII Ь XIIIIcycrpoIO. IIIIIIНRII lIocrinН" ICIIJIIICI'YIII JCМCIIIoR'" дїuн .... nPOДOl8Cllll8тcpмїнla IСОрНС1у11Н118 xМCII.H .... 11 
aIUUUa .. _1118 ДODOIIil НlIIII'DrOIWII1I8 'n:IUIi ... ar ДOkyМellllldr но ОФОРМllClllllO nPIU npuCJYII8IIl18 ХМCIIWІНМН дiuнlClМ" IОрІIДНЧВНМII 
11 фЬ1l'llUDll1 ~"..IIIDCICI_ DIЇН IID ріlUСН~ ipo8DpClolCOl.,lcuor PUIII ВІІІІІС. І OJICIIIIIIp npнIмac. DpcIЩ)' 'Іерміно., Нl5 (n·8I'I.) рохіl 
~ дlaulllY IUIIIIIIDIO 0,3500 .... ДДІ ро:ІІМlЩСІІl1І оli'апіа ,. сноруд 'I]IucnoprнOI'O ПJIII3III'_ - ~cмni 'ІрІІІІCnОJJIY. 3D IIIpccoкr. 
Кuraa.a alWсІІоо мlcra !іра .. , ... ,-ца !Орава D panoвl pOJ ..... IYДнnlC)' *6 ~'.nocra adc:n.). (1IIдIUI1- ...... дiuнflll). 
lIIIкqaoaнII .. амер~ ... CIWIаlдiмmlп32106000DOOD02S:0510 ... ,-------------------__ ~ 

... "ІН.", S Д.'О", _ .. ", Jput' 'U!ІПІCJIIII , HIItDfIlII",/i p.wlr: 
~.Вopмm"'lI rpoUlO".OQЇlnII JCМёaнol д!Jwuol НІ lІерlод IіудІIНIЩТІІ ~riдalO 1ІІ'І'ІІ')' :а 1'СІСІlічuоl ДОХУМClmllіІ про HOPNmllнy 

lJIIIIIIаау oiduay JCМIIIIIoIICI' дШа ...... IддШу·~DМCllWlIІХ рсс:урсіl 1 111m ІРОІ.,. Кllllсиоl oliтlcri І. 15.04.2009 ро&)' 16 04-3113-3197 
CIIUOІІт]О8554.00 (1JII1CJ'II·1ici.,'IIICA lІ'иarr п'81'ДDCП .arnpll) rplwll оо UIlIDoIt ----_.:------------

IfopмmIIНl 1'pDIII0а сщіilа JCМм.поі ДІаН*Н :а IUПIІ .,1 ol'acra І CJICIUIYII1II&i JliдJo ІІІ'І'ІІ'У ~ 1'ІІХІ11"10' дохумamщir 1Ір0 
lIDP/OIImIUY IpIlJllOl)' OQЇНI&)' ~DМC/IIoIIOI дWшol ІIдАіАу ХМWoIllOt РССУРСІа 1 Mlm &PDIIPIК КlІІIClolOІ olinacri IIд 27.04.2009 PDIIY НІ 04-3113-
зnп ClllllIІІ'І'Іо 617 109.00 (lІІірсот cIмшu&IImo 1ІІСІЧ cra "1'81'1.) rpIIlDНIo оо I�OnI8OU.,-------________ _ 

"'lflllrl , Д.'О"' мм," ,,,.,,.qпч8 "tltlmllIH1iI PdmtUIr: 
с •• ЦеІІ Дo~lp yuaдcllO ClpDКОКIID 02 JIIIIIJI8 2012 pallY. Шеа JUinЧС11118 CI'JIOIIY 1111 ЦIoOrD ДorDlapy O~.MIIC lIDPCIIIIrIIe 

IIPUO DOROІІІСШІІ 101'0 НІ BOIIII crpCIlt У IIМDI)' раl О'ЕНДАР ІІОІНІІСН не IІЬнIШI ві8 ~I 2 (дu) мlClЩI JlO ~ulИЧСНU8 ClJlClIІУ ДІІ 1IIo0rD 
ДoIVlOpyWICUlOIO IIOnIдoмum OJIIDfДOДAВЦR про .... .Ір npoдo~ml ~rD llьо.,------------____ _ 
JJonaO.lll11oOrDДol'Olapy про nep ....... npuo ОРЕНДАРЯ нe~.acracoayкmca1pai:--------------_ 

lllIOpnCl'llllli ХМС&ІІоl дUwuo'HI38 qIaoalIМ прOJНa.IIIIDIDr,;----------------____ _ 
IIDPYlUСЩIК1'Срмbdaenmmї OpcuдllollUll'Ї1l:;----:--:-----------------_____ _ 
дDllYЩCllRI поrlJШIСН118 crUyJCМlIIIWIOlдШаllllll.,----·О -----:-----------______ _ 

1.1. Clpaк. IСІ'ІІІІОІІІСІWn ДІІІІ6yдlimщria oli'raa IIlcraliyдYIII!IU (п'" oli'any а CJICIIIIY811Щbo) до 16 'Icplll8 2012 роliyll.-
lIw.1lIrI , Д.,ор, ррв.'и ,u.".t?I!II , Н'С'ІІІ,,,;'lіІ мФиrиII; • 

.,. 0"'14111 1UIIIТI3I ШICIIItIIY ДIUII8)' НІ період IiyдIIНlЩl'lll lНаClтса OpCIIдIIPeM 1 ІрОIllОlіl формІ І .1IЦI0НIIII.HIIIIIIIIOd УIlpldI"1 
• CJIII37 025.48 (1JIIIIIЦQ1o сі., 1ІІСІЧ ~ шJш) rplIIClI' 48 ianЩОIС ві Pbr. що _01111Іо 12 " (дIIu11U&l&8n) I~I Іід ВОРМIm_ОI 
lJIDtDaIOJ cщbnш :lDlWoIIol IIIaaaIКН - 308554,00 Ірl ....... OpclWlllUIIIТI 38 ~"'IIWI)' ДUWtXY ~ дml _ЧІ 06'cma 8 ~ 1Н000ПІоСІ 
орцд.ре.. 1 IрОшаlllї фар,,1 D IlaqfOllui.nll llUIICJri УIІрІІІIIII І с:ум174 053.01 (cl~ 'Imlpn 1ІІСІЧІ n'8rIICC8I' 'lpН) ІрНІвl 08 acanllак 118 Рlx. 
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J.lіano spotgpu Kufea.1UI O&tIanI. 
Л-".,.ІІ'" .~alJl а.,1IIUCJIII1 ан ..... року. 

_ що nWulauDlC8ln"': . 
onНДOДAВEЦЬ: ПI'ОDАI'СЬКА 1't1lCLKA РАДА КllІвськоІ 05ЛАСТJ, IOpIIAII.II. особ. 31 31_01l0М Укр.ІIIІІ. 

11І' .... 8. UJICC8: м.!іроо.рн. II)'JI.r.raplll., 15, IдCJl11lфіаціlnul 10.11 26376375. (Cli.llcmnO пjlO .QIPIIIIIIlty pcccrJIIIIIllO IОРIІДІАllоІ особll 
c.cpiINJDNtOМJ85, 8IUUUleдcplllll8llIIM рса:трI'lDРОМ InXOHU"oro IIOMimy IiРОIІРС.IІОІ мlс.хоІ РIUUI КnIlICwcol oбaac:ri В.О.Кy:lIІСЩ'8I .... ДІІІ8 
JIIIIIIUCIIIII дcp8DIпоl pca:rplWiJ 08 04.2002 року ІІОМСР :ІІІІІІІСУ про АcpaallНУ pca:rpoцilO 1 355 J20 0000 002270) • осо6і CUPCnIJII MI~кol 

1IUI'I1CIII0 _Cl~O'" nОlНО"'IIІ" місwcoro Пшо811, САЛОЖКА ІГОРЯ ВАСИnЬOВИЧА. IдсИnlфlX8lllAllldllІОМер 311 ДІІІІІМІІ 
:"m pca:tp)' фЬ"'ln" осІ6 - nmmlllkil ncnumda 111 illwlIX 1601'1:111081 .. мlП'CIda 2836822275. що Jlpca:rpolDlIIllI :lll1UIJICC01O; Кnf8aXII 
...... м.Spol\IPH. ayn.Мuкoac.кoro, 6уд.59. IІСІІIl Аіс ІІа niacrui 31КОНУ УкраІнн ·Про MiCIICIC CllUOIf!ЦY8aнll8 8 УкраІllі, 3 OДI.id 
cropouu." . 

ОРІ!НДАР: 1Il'J1ВA11JE ПJДП1"1101CI'D0 "ТЕІШОЕJJЕРГОСПJЩ5Уд", IОрІlДН.llа осо6а за 3UOHOADRВOM Укpalllll, 
~.iaaillnHII 'IОмер 34360775, IОрІІ.ІІІІЧllа аарССІ: 07400, КlI'IС.1С8 06мет, м.IiРОIDРН, ІУJl.Грушса~хоro. 17.0.251 (е8lдоцпо про 
,."..., pcmpaцbo 1ОрІl.llllчноl ос0611 серіl АОО НаО93581, '1IАІІIОro аСРЖUНllМ pcccrpDТOJlOM ІНХОllUЧОro КOMi'rIny 5p018pcыcJJ міакоІ 
JIIIPI rallAUOiI.r.D .. J7.05.2oo6 РОКУ. ІІОМСР 31Ш1ІСУ про ac.,..alty pc:cctpaQi1O І В55 102 0000 001637). І ас. Дllpcxropa ДЕНИСОВА 
OJIEКCAНдI'A МИКОЛАЙОВИЧА, іДСlmlФіаціnlШn номер 311 ДDlIII"H Д ...... оla РССсІру фы�.ІІ ... осі6 - namlllKi8 noдmcil та іашllX 
oSal'IJIDII"1UIII1'IIIIia 2087016878, 3IIPCCCТPOIDIIOro за аарCCOfO: КIIІк.а 06J1Dcm;M.lipoUPII, II)'JI.rpywclalora. бу .. J7. 0.251. mdI діє 
....... 1 CraI)'I)' ІПІ "ТЕtulОЕНЕРгосmщliYД" 3IIpccc:tpaIIHora ..... нIIМ pcccrpиоро .. 81110наlЧОro 10Mi'rIny 5P018pcьxoJ MЇQКOI 
РІІІІІ rallADDM r .в .• ааа PCCCТPlllir 17.05.2006 раху, IІ0мер :lllR11cy 135510200000о1637 Ji JMill8NH 81д 27.10.2008 роху 3llJICCC1POIDlII'MII 
ACJIIIIIIWМ pca:rpIТDJlOM 8НІСОІІІІ8ЧОro lCoмiтcry liро_рс.ко' міс.IСО' JIIIAII К)'3IIС1&ОIИМ В.О •• номер 31Ш1ІСУ 13551050003001637. здруraro 
6оІу,ра1ОМ Іменоаані cropOIIll.,------------------________________ _ 

ДЬОЧП дo6POliDIIO і перс6уаaroчн при :lADpoIDМ)' pcnyмi 111 .СІ.іn mw·щ ро3УМіJOllll 3ІІІІ ...... caorx діВ. noncJllUllAo 03I1a110МIICIli 
ВCrnPiYI:OМ 3 DplUUlCUIU ЦlIIW.нoro JIXOHC1.Q118Cr811 }'UUII цсП Дoraaip (1IIIIkиl - ДOlfJ8Jp) npo IHecclll .. змін AD Дoralopy opClIДН JCМCIILIIoI 
aiaНID IlDCllaчcuoro 5анр н.м. IIJIIllrnнoм НО'І1Іріусом IіроIDРСUОПJ міахоПJ II00000Рі ..... IIОro oxpyry 02.07.2007 раху 311 РЯІ 1173 (IIIUUUlї -
р ... Dpn~~npo~:-------------------------------------------------------------

І. ВIICCIU АО Доroаору OpclWl нDCIYJ1IIі3Міни·'----------------------------
В nУН""" І 'lJl!IPPr ООВІ'" ;,-1 СІІ- т" Uuфnи: 1IКIaDc1p0lHI IІ0Мер ИNfALНОІ .IIWIIICII 32 1О6ОООООООО25:05101 ;,,,,,,'"итц """..",_ U,,_.Ш: ~lldI КОМер ИМ..,. •• ІО' аіМllІІ1 32 1060000О:00:025:0512. " • 
2. ЦеDДоПJllр nlaRarat:дcplCllllliR рcccrpщiL.-------------------~------------------------
3. ЦСІІ ДоПJаір laarilrpac ЧllННacn niCJIII niдnllCDllIII c:ropoH1IМ1f 1ІІ10ro .11 .... "01 pc~iI.-------------
4.060.'.І3ОІС щодо nOДllllllI w.ora Дoro.ору ІІа .QCpIIIUlty pea:lJlll&ilO 111 'InpD11I, nОI'l:ІlІlі 3 nora дCJl*lllНОIO pcccтpDцiao. 

DOIIIUD\CIItoCII НІ OpcнaoдDllllL' , 
• 5. ВmpIпII nO.· ... li :a1l0ra II00000pilllLlIIIМ посащ .. Ciur .... nolCJllUlllOТКl НІ ОрсИДllpl •. -----':". -----------

6...11aDi YМOIH ADПJаору ОРСIUUI 3IIММLIIOr дімlllСІl, nocaїД'lcнoro Iiuap н.м. IIJIIIIIТIIIIM НО'І1Іріусом 5Р08ІІрСІоХОro ",icьxora 
........ оro Olp)'l)' 02.07.2007 року 31 рА 1173 J8IIHW8fOrLC1 ба :sмiн, • 

7. ЦСІІ ДоПJlір YfUIIWIИО у чumрloOX npнміРИl1ІСІІХ, ЩО мaкm. OAНDXOay ІОРІЩІІ'ІІІ)' ему, ОДІІН J ..... :lН1IICOДInLC8 У npJlUnlOra 
IllllpїJl:lIiJМl8lPClolDra _хоro IІcmpіш.lloro oxpyry Iil3llp н.м. 3D ааресоlO. Кlllас.а o6Jw:n, мJipo-pн, бу ... НauCIКIloc:ri, бу .. 7. apynrn 
-.~ 1]ICrїII - 8 Орсндара. orcucpnll - І opnIII~ .UНII nроаіl noro ДСРаІІІ)' pcccrpoцilD - IiРОАJlQХОМ)' 81адіаі ДeJIIIUllora 
3area8oro~. . • 

8. Вcmpiycoм aolCДCllO AD liao ... cropiu, що ADnUCICII і IИDраІІІСІІІІІ 8 цьому ДljrolDpi мoжyn. 6ynr 3рО6асні 1fn.К11 nla .ас lIOrO 
lIIICIiAчcrnrI'І8nD1uннf6у1П r:xphшсні niдnllCUlU cropiн. -------------------------

9. Я. lIPCACr8IIIНC OPВIfДOДAВЦR. САЛОПО ІГОР ВАCИnЬOВич, aiamlcyICJIIH цcll АОПJаі" :IDIIJIIIO npо .ІІіЬicm lІамірін 
IіРОВАРСЬІСОI Мlсьхоll'АДИ КИl8СЬКОI OIiJlACn цiJlClumr ЦСІІ ADПJlір npo ІИСССІІІІІ :амін АО ДОПJІОРУ аренан 3СМІІі І npo liдc:yrj.їcn. 
ІІІІІХ 3IIIICJID'ICIIL ЩDДO КОІІІІоІ 3 УМОІ IUooro ADrD8DPY. • 

10. Я. upeдcrurnlК ОI'ЕНДАІ'я...дЕНИСОВ OJUП(САИДР микOJ1AЙОВИЧ. nїдnIll:YIO'Iu _а .IIorolip, 3UlJllllO про дiRcHicn. 
.... lрІа пр~тного ПJДID'Иf;frLС'І'ВА "ТEtulОЕНЕРГОСПЕЦ1іУД" ціІСНImI ЦСІІ _oralip про IHCCCUнa :амін ДО ADПJІОРУ OpIIII.IIU 
Xllliі nP08lac:yn1icmмotx:l8llCpC'lC'" ЩОДО .... Іоl:а умо.цьоro АОПJ8Dру,,--------------------

,,..12ІІІІІІІ t:1IIt1JIIn 
ОРЕВДОДАВІЩЬ 

5І'ОВАІ'СЬХА. МІСЬКА JшlDсы1о! OIiJlACn 
iacmнфbїDldllRIIІІ КlIf8Qa 
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..~ ~ :. 



ДОГОВір 
ОРЕНД~[~~МЕЛЬНОІ ДІЛЯНКИ 

d 6 ·і'і)і'" Ісllіосыс О ЛDCТL, • .,IІ,&;w ІІРоопіJII ':' 
Д І Ilд' "~d ~n'-Ц.. \ll!""II"R""'~ о ТШ:П І СО ПТа раку, Iс~т~!1'.АIIСПі\П"nоIЇ'ДЦпть ІІСТВСРТОГО ІIIICnО. . ,. '.. , 

,. 

, : 

9I'ЕJJ~ОДАDЕЦL: ІІрпппрс ... еп ".Іе ... еп рпдп І(ІІТІІСЬКОТ облпстl • 10Р"ДllIIIП адрссо: КlІ1'вська облоСТь. 
М. SPOBOPII, вуn. fompilla, IS, ідСllТllфlквціПllllП код 26376375 в особі BIIKOIIYIO'IOГO обов'13КIІ мІського ГОЛОВІІ
сскретаРIІ мlськоі РОДІІ Сппожко 1rOlln DпеIIЛLОПIl'IП. 311реССТРОВВllllП за адРССОIО: Кllівська область. мІсто 
6роВВРII, UYnllWl МВІковськоro. БУДllІІОК Н! 59. ЩО діс ІІа підcтnаі ЗаКОIlУ Украіllll "Про місцсве CnMOBpllдYBOllHI 
8 УкраіІІІ" р03ПОРІДЖСІІІІІ &РОВВРСlоІсоі' міСlоко'і радll вІд 24.07.2008 року Н_128 з OAIIOГO боку, та • І 

О]'ЕІІДАІ': Топuрш:тпо 3 oOMC1ICCIIOIO пlДllОlllnПЛLlllCТJО ссАДЕПТ _ МЕД)), IОРIIДIIЧIІО адреса: 
08300, М. БОРllспmь, пул. РОб~'lа. 6~AIIIIOK 14'!! 19. КВПРТllра 'Н!! 74. іДСlrrllФікаціПllllП код 30697173 
(свІдоцтвО про ncpacBUIIY PCCCТPOUIIO IOPIIIIII'IIIOЇ ос0611. заРСЄСТРОВВIІС ВІІКОІІОDЧІІМ комітетом 
sорIIспїльсы�оіi мІської PBAII 1(lIiB~I.KOЇ області віn 17.02.2000 року 14'9 1354 105 0001 '000788) в особі 
fCllCpMLlloro !'ІІРСКТОРО ДUІІІCJІUІІІІ Ссрг10 МllхпПЛОПlI'IП. 30РСЄСТРОВВllllП 30 aдpCCOIO: Кllівсько обпасть, , 
,.llсто БОРllСПlnЬ, ВУnllЦ1 Р060'lа. 6YIIIIIIOK 14'9 19. кваРТІІРО Н!! 74. IKlln діє 110 підставі Cтaтyry 1:0В , 
"АДЕПТ.МЕд.) (ІІОВВ рсдпкцїn) ЗПРСССТРОВПІІОГО 16.03,2009 POКY'BIIKOIIOB'IIIM комітетом БОРllспіnьської' \ 
мІськоі радll КІІЇВСЬКОЇ області. протоколу 3BranLIIII)( і60рlп Y'IOCIIIIKio ТОВ ссАДЕПТ -МЕД)) 14'9 180 від 
17.04.2009 року тв протоколу звrnnы�llхx зборіп У'IПСIІІ\1сів ТОВ (сАДЕПТ-МЕДJ) 14'!! 17 від 16 березllЯ 2009 
РОКУ, IIDKD3Y Н!! І оїд 01.02.2006 РОКУ, дnnі -"ОРЕНДАР", ПОПСРСДІІЬО ОЗlІоПОМЛСllі 3 BIIMomr.t11 ЦlІвільного 
3DI(01IOДDBCТOB ЩОДО IIcдlnCIIOcтl ПР8110·"lІІіu. псреБУВОIОЧI. ПР" здоровому розумі. ICllln Пllм'нті та діlОЧІI 
добровlлы�оo без будь • ІКОГО ПРIІМУIUСIIІІН. нк фі311'IIIОro ток і r.topaпIolloro. обіЗIІО1І1 з зоmnы�llr.t11� BI'MomMII. 
ДОДСРЖВІІІІІ ЯКІІХ С l.собхIДIII'М дЛn '1111ІІІостІ ПРОВО'IІІI1У. згіДIІО 3 вlльш,м волеВI.lапСllllяr.1 кмре вlдповlдвє 
IlіУтРlиlllln вооі Y'IOCIIIIKlu 11ЬОГО ПРОВО·IІІI1У. r.tOIO'1II ІІВ мстІ peaпIoIIC ІІОCТDШІІ ПРОВОВІІХ IllІcnідків 3 друroі 
сторЬШІ, YКnDJIII цсп ДоговІр про IIBCТYnlle: • " •. --------------------

І. Пред".ст ДОГОІІОРУ 
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ вlдпопіДIІО ДО ріWСllllЯ сссГі &роворсыс'іj міської paдll Кllівськоі облllстl оlд 

26 Лlотоrо 2009 POlcyM 1068 - 56 - 05 IIDдBC. в ОРЄІІДЛР np"nMOI: в строкове MOТl.C ІСОРІ'СТУВВНІІІ земcnыІy 
дlтrшсу nnощеlО 0,0041 (lІут, цlЛIІІ сорок ОДIlП деСПТIІТIlІ,,'IIІІIХ) ГП, дNП реКОllСТРукціі з Р03ШllрСllllпtl 
ICBOpтllpl1 .м 81 (BlcII\IACCIIT ОПІШ) IІlд ппте.су з влпштувRШlпt. окре"IОГО входу в 6nгаТОКВПРТlIРllоt.У 
ЖІІТЛОПОМУ 6YAIIIIICY - зutUl1 ICOtlel1111nllOrO ВlllеОРllСТПllllЯ П~ DУJllщl КОРОЛСlllео ом 68 (шlстдссот Blcltl), 

, tllc:тn ПРОПОРІІ, 1(llіОСLlСО\' oGnncTI. ' • 
ЗгlдJlО довіДКIІ IIIДDIIOЇ вІддІлом земcJlы�llхx ресурсІв у мІстІ Броворах КlIЇВСЬКОЇ обnllcri від 13.03.2009 / 

року 3В 14'8 iJ4 - 3/13- 3/542 про те. що згlДllО CТDTIICТlI'IIIOr звlТIІОсті (формв 6 - зсм) зсмcnьнв дlnНllКО nnОЩСIО 
0,0041 m ПО-DУnJщі l(оролеllКВ, 68 (шIСТДССIТ вІсім) в мІсті &роворnx КIІ'I'всько'і облості, дЛl реконструкції з 
РО3Шllре11llЯ.1 КІВpтllРl1 Н!!81 під OIITCКY З влошtyВВllІІlМ OKPCMO~ входу В 6BraтaKBOPТIIPIIOMY ЖІІТЛОВОМУ 
БУДllІІКУ - зс .. nl KOMepulnllOro UШСОРIICТnIlШI, • " • \ " 
31/~1I0 3 Hn~nc",pDtlIMI ІІnnllШI "ndnClllpDllllii ІІшrер зt/l;t/r""М dInЛІІНIt: З~ J0600000:00:0~9:00JJ 

, ОШІС .. шк: вІд А до А - зсмлl боmТОКUОРТllРllОЇ ЖІІТЛОDО'( зоБУДОВI'. '. 
2. ОО'СІП' ОрСllДl1 І 

2.1.8 ОРСIIдУ ПСРCДncrьCJI зсмcJlы�вB дlЛНllКО зпmnы�оIоo nnОЩСIО 0,0041 (ІІУЛL цlлllХ сорок ОДІІ. ' 
.. деСII'ПIТIIС"IIIIIIХ) 'rn ,.. 
• 2 2 Нв зё~ianыln дlnlllщl пlдёУтll1 об'ЄКТІI IІСРУХО"Оro мпПllВ о також IlІші об'ЄКТІI IllфРIІСТРУКТУРII. 

2:3:НОР .. ВТlIВIIВ грошоuп oulllKn 3смcnыlтT nlnЯ11К11 згlДllО ВІIТllГУ 3 ТСХIIІ'lІІоі ДO~Me!IТВцii про 
IIOPMOТlIBIIY ГРОШОDУ' oullll(Y 30MCnLlIO'{ nlnlllKll, ВIШОllОга вlддlnом земcnы�ІІхx рссурсів у мІСТІ Бровврах 
)(lliIICIII(oi 06nпстl вІд 13'92.20,09 року 3В Н!! 04 ·3/13 - 3/541 CТВIIOIIIТЬ: 

• 24256 (ltunnl'nТL IIOТIII'II ТІІСІІІІІ двІсті п'.lтдееnт шІсть) гр'IВСIIЬ ОО IconlnoK. \ .. І 
2.4. ЗСМCJJЬІІП nlnllllKB, ІКО порСДВСТЬСI І opellAY, 110 .. вс таКІІХ IlcдoolKIBI що r.tожyn. перешкоА.IТИ іі : 

СфСkТllUllОМУ РІІКОРІІСТВШІІО. ' 
ЗгlДllО 811CIIOBKY DllДDllQra 13.02.2009 року Н!І,04 - 11/10:- 3/47, BIIДDIIOГO в~lnо.13сr.tcnы�хx ресурсІв 

У ",ІстІ Вровпрвх с(Про 06МС)І(01111Я ІІа UІІКОРІІСТВІІІІИ 3CM~Io1101 дlЛЯllКl1 по вулшd КОРОЛСІІІЩ, 6~» ~eMcпыla 
дlЛИllКП nOllllllllB РIIКОРIIСТОПУUПТlIОЬ :І ДОТРІІМІІШІІМ обов I1зкlІ 30МЛСКОРIIСТУВВ'IВ, ,мlcny доБРОСУСIД9Т1В тв 
O~ -ЛІО' 'B ...... IIOwICIIIIX У ст ст ст. 96,103,111, 30КОІІОДВDСТВП про OXOPOIIY Ill1ВКОnllЩЩ,Оro 
uМСЖСIІІ. ПРВіІ Ilв 3С.. ..... • • І • 

IIPllPOltllOro ССРСДООІІІЦП. f 
ПРОUОІІІ ООМС)ІССІІШІ' 1.1. :lмІIIР ulnJ.OBora ВІІКОРІІСТАІІІІІ :-. -----~. ,:---~,:--------

3 ' '., .• - ro' ІСОІІОДІІUСТІІР ОІІІІІІІ осоБІІІІССУТЬ 10РIIДI!'ШУ вlдповlдnnы�lстьь ,гіДІІО 3BKOIIY· 
в Пор,I11СIІІI" 30"'1:1110110 30 ЕНДАРJI Д I11l1lр ОРІШДІІІІС зборlmє '1ІІIшlсть. -"----_____ _ 

2.5. ПРІІ Зftіlll (РСОРП1llIзпцlі ) ОР , З. ~'IOIC д" догооору оо ' ' •• 

( "Іті) окlо тсрмlllОМ до 24 Icumlll 2014 РОІСУ. ПICnI З0кІІІІІСНІІІ строку ~ 
3.). Доroпlр YКllnДCllO 1,111 5 11 ~o 'п:'IОDJI~11111І noro ІІВ IIOBlln строк. у цьо"'у pR31 0PCIIДDP ПОDІІНСІІ ІІ,С ' 

l,orollOpy ОРСІІдпр МВС псрсрп)кш, ІІРВ ІІІ OICY дІі norouopy повlдОМllТl1 nllCltMoqo ОРСllдодааWI про IІ0мір , 
1,11311111І0 Illж ЗО 2 мlСlщl 1'0 стр 3С.IШII',IIОУ дll,IIIЧСII 110 3П цIлЬОUII.' IIРI1311.IIСllllпt, ОРСІІДОР, 

UРЧIU&ll. ' 
ОРВНДАРJlIIО 3DcтocoBycr~1 У Ррзl:-----:.,:,-, -

\', 

.;, 

'" " 
" 



, 4 ореНдllа nnатР ..... loullllCJl ЩО 1111 13.02.2009 СТnllОn1І'» • • . :r rpOJIIOBO ' • . ... 
. . Ід lopMIIТlIDllO ОО копіnО!( І СКЛПД:lЄ. 

. cтal:ODIIТIo 10 " в І шІСТЬ) rpllDellb 60 !(опlnО!(, відповіДllО по A08i:r' 
. 4.1 1'1, ... а OPCIUlII~o:a: ТlI~ .. 1 ~~~I п'ЯТД:::: п'ять) rpllBellb »- 202 від J S. 04. 2009 ро,,"),. ' klt 

24256 (даIUlUS::1 ТlIС: .. 1 .. DflIPllc:11I даа: plUl11 кlІівсыс!! o~aCТ:1 державної або комунanЬНО'ї власltotrі 
. - 2425 У"""КО.lітеТУ 'РОВІРСЬКОТ a.IC:~a'Ol· за з~.enьНI !"'!""~B індексації, визначених заКонодаВСТВО\1 

аlllСCllllІDЧОr:o • у орендно. .... . - ко .... 'цlєнТI • б' 
4.2. Об,шcnенИ. pO:l~IP • ,0ВОI'O ПРll3пачеи .. ' ,.. "'І' О ЗВnОВJlЮIОТЬСЯ П'Д час умадаl"'" а О ЗМіІ", 

ЗIIiRcJlloєrьCJI З урахуааИI~М іХ ":іcnplв украіНІ' формам'" Ш І, • _ 

31 3DТверджеНIІМIІ Кабінcrro~. ~ .. elllllїI01'O діТ;- n OТHroa. 30 IСПJ!еI1ДПРIIІІХ Дlll8, IIІ1СТУIJJІІІ, 1а 
УМОВ договОРУ орСIІДlI 'І" прод lТьСІІ рlВI'111\111 .. пСТІСпаш р ляхоаl переРПХУВІІllІІН ІІП рпхунок УДК у 
. 4.3. Оре.IД'.П l1латn ВIIОС:'П.оr:o (nOOДIIТICoDoro) мlснцЯ І РІ 33210812700005 - Броварське DДК. 1\0:8 
oc:11llflfl •• КnЛС.lДаРI.II.1 Д!I"I.3В ФО PJOJ&" код 23571923 рр. _ 
КIІТвськln 06лnm аl. КІІСВІІ :: зеаml. _ . ореНдНОЇ мати оформляється віДlІовіДНIІ14" 
JtЛаCllфlКІІUП 13050200 - ~~~~,IТ НIlдlUIIIЯ nocnyr D рВХ)'IІОК 

. 4.4. nCfcдa,.a ПРОІч--· та • • 
ВJmIIoш. . ~ er:'"PдIlCТЬcn У раl: . \. __ -----------. І opellДlloi nnаl.1 пер •• • вором' :&-

"4.5S·1РОЗ:S~II·II~1 У"ІОІ гocnoдaploaaHlfl, передбаче~иХ .ІщОеГОННJI цi~' тарифів, зміни косфіцієнтів індексації, 
• •• .. го под""""' nlOДIH ' .. о',' OUI'HK" З 4.5.2. з .. іНII po:s .. ipil :sемenьно ..... ". вок та зміни нормаТИВНОI f1)ОШОВ .., еttlепь .1 

. заКОIIО"авc:rвом :lвтверджеlfНI НОІ"Х ста м""'" договір оренди земелЬНОІ ДІЛІ НІШ МОЖе 
,III3I1В'IСНIIХ м 'ЕНДАРЯ зrt.іНІlТfl ореНдНУ ... ", 
І ВроваРII. У IIІПадку lід'10811 ОIР адою в одноСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ. ------------
бynt pO:lipBaHIfR SроаарСЬКОIО •• ською р. .- .----

, 4.53. І і •• ШІIХ ВllПадКІІХ, псредба~енш, звкоНОМ, и визначені цим ДОГОВОРОМ, псня tlapaxoByєrbcH на 
- 4.5.4. У pD:li IlевнесеННІ оренДНОI M~I : ::~~1CЦiA за ЇХ наявності) із розрахунку 120 відсonів 

суму ПОДllТ1Cового боргу (вкnючВlOЧ" C~MY ~ Ф "НИ діlОЧОЇ на день а.IНІІкнення такого податкового борry 
рі'lНІIХ облікової стаВКIІ Націонanьного анку КР" ~ віА того яка 3 'FИЧИН такнх стаВОК Є більшо1О, 3D 

або ІІа oдellIt Аого (Вого ЧВСТІІНІІ) поrawення, 38J1СЖ~ _---'---!!Іг'г-------------
. В R "ен, прострочення У Ror:o смаТI.· 
КQЖlIU кaneкдaplfl. ... • у 811ПlU1Ках ІКЩО ОРЕ'·ШАР з поважних ПР"ЧИН Тlft.lчасОIО 

5.5.S. ореНдна мата СПРD8J1ЯЄТЬCJI ТlUCож І • • V -
не ВllКОРИc:roвує земел,ну ділянку за цим Договором. ---------:;,-----------

s. У.ІОВІІ DllкopIICТnllllR зсl\lcJlыlіi дIЛПН!,11 
5.1. Земел,на дinlНка nepeдaєrьCJI JI оренду ДІІІ реконструкції 3 розшнренням кваРТIlРIІ НІ &1 

(Bicito.дcCJIТ ОДІІН) під 1UIТCкy :. 8J1IUU1')'BaHHIM окремого входу в багато~аР'?'РНОМ~ жнтловоr.IУ буд~~нку: 
землl комерціАного ііIКОРIfc:rDННЯ 'по вулиці Короленка НІ! 68 (шістдесят ВІСІМ), МІста Бровари, КІІІВСЬКО' 
області. . 

5.2. Цin'Оlе ПРl1311ачеИJiя земen,ної дinlНІСІI- землl комерціЯНО~ використання. , 
D.· O~EHДAP не MDЄ права бe:s оформлення У ВCТlНО8Л~ному законdДDРСТВОМ ПОРJlДКУ 3MIH1OBml 

цinьoBe nplt:SHalfeHHI земenьної дin.нКІ'. ----------...:.:.,. --=-------.-------
6. YalOBll1 СТРОЮІ передачІ зеаleJIьноі діЛЯJIКIІ В opellAy 

6.1. Передача :seMenItHoi ділlНІСІI в оренду здіRснюється 3 розроблеllllЯМ проекту її BiДBeдeHHI~ --.' 
Пі.о.атавоlO Дnl вltrщoвnеННI проекту від~_еденняземenьної дїЛЯIIК.1 t: рішеllНЯ Броварської міської panн 

.про нUвнНІlIO:S.ОЛУ на виroТdinенні проекту відведеНІІІ зеtolenы�оїї діЛІІІКИ. _________ --
.6.2.ы�іi Y"IOBI~ переда~1 :seMen~HOї oдinlHKIt в ореllJ~У: ОРЕНДОДАВЕЦЬ псредає, R ОРЕНДАР npllnMaє 

~ .оренду земenьну ДІЛІНКУ ВІЛЬНУ ВІД будь-яких мnПllОВИХ прав і претеllзіR третіх осіб, про ІКJlХ В ttlомеlf1' 
УJCJ1aдDИllЯ ДоroвоРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР ІІС МОГЛfI з"ати. __________ -

. 6.3. Передача земcnь~оі діЛІНКИ ОРCИ:lDрІО здіRСIІІОЄТЬСІ після державної реєстрації UIaoro Договору за 
актом приАtolання - передаЧІ. 

, 6.4. 118 OCII081 c:rЗ5 3аКОІl)' YKpaillll "Про оренду замлl" вlд 06.10.1998р 1(!161.XIVopclU1RP У 
n RТlIДCНIIIIR строк пlспп держаDllоі реєстрацП AoroDOp), ореl'АII 3смcJlы�оіi ДШЯІІІСІІ ДСРЖnВllоі а60 
кoalYI.IJILlloi ВnDС'lостl:sо60D'IІ3RIІІIП IlnД8Т1I·копl.о доro80'РУ вlдпо Ід . .. ОДО ..... О.О, 
свужбll... D ному opraHY держаВІІа. n ... 

. . • 7., !"ІОВІІ ПОВ~РІlеНIIА зе"'cnы�оіi дlnЯJIКJI • 
t 7.1. ni~ ПРIfПlІнеll ... ДІІ ДОГОІОРУ ОРЕНДАР пове • С1'ІКі 

не rJршому поріВIfЯНО з тим У якому Bill "".Р . іі lJ1'IIF ОРЕНДОДАВЦЕВІ зеМeJ1ЬНУ ДІЛЯНКУ У , 
.. І'іо.'!' ..,.. .. жав І в оренду. ' • _ 

ОРЕНДОДАВеЦЬ у' разі погlРWСllllЯ КО' 'І • 

пов'ЯЗlJfIIХ із 3"lіноіо 1і СТІІІУ, мвє право ІІа BiДWKO pHCH.I~ вna~BocтeA • орендованої земельної ДІЛІИК'" 
croPOHBfН Не AOCJIrRYТO 3ГОД" прОРозto.lр вlдшко.цу .цyBa.H~~ Зб~IВ у РОЗМІрі, ВИ311Rченому сторонВtttll • .яКШО 

1 1З. 3діАснені орендарем без зroДlI орендода ваННІ З ІІТКІ", ~nip розв'оуєrЬCJI у судовому пор"дку. 
'які неtolОЖnllВО відокреМІІТИ без ЗІПодіRНн. шкоді B~I. ~~~a~ ІІа поліпшення орендованої земельної дinА"КІІ, 

1.3. ПоліпшеННІ станУ зе".en,ної дin"~:~ A~'f'HЦt. НС. підnяraють відшкодуванню. --
OPBHДO~BЦEM' зе"шl, НС пlдnlnUOТЬ liДWKO ' роведеНI ОРЕНДАРЕМ за nllCbMOBOIO згодою :s 
витрат за проведені НlIМ полlпdJеННI стану зеj..en:оВ;:~~кУмови! ~БСаПI і сТроки відшкодування opeltДIJPJO 

7.4. 0pCIfДIIP МВЄ право на'lідШКОДУВDlfНJI 'збиткі It визначaю:rься окремою уroдою сторін. І, 
зобов'JlЗDlIЬ , передбачеlШХ ЦІІМ доroвором. ______ в,_з_а_П_Од~і:.::R:Ни:· х~у:.:н:аCJ1:::ід~О~іс~н~е~Dи~IС~О~IІ~а~Н~Н~"~о~ре::Нд:о:~:.: це.' • 

. 3б11ТlCП"111 вваЖ8ШТЬен: . 
- фактичні втрати,).ких ОРЕНДАР _нав у 31' ' . -

договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також ВитратІІ, акі op~~КYД; невИконаниям або ненanежним виконаllн!.1 УМОВ , 
CBOro порушеноro ~paвa~ '-'.' ,Р здlnСШIВ або ПРВШlен здіПСНИТl1 дnя BiAHODJ1elll~ , 

І • ДОХОДИ, JlKI ОРЕНДАР r.tlr бll реan'IIО отр ~ - \ 
доroвору. '. IIMmt 8 разі Нвnежноro DIІКОIII1ННЯ ОРЕНДОДАВЦВМ УМОВ 

І • 



.' 

'.- • :.;-z~ц.,.ж:.~:?r.m:liilї;:':~і'Sі·~J'):о!,"і, ••. j '" :, ,r:--, , ., . 
.. : • .:"'~~~_pli;i=" i ..... ~:'":.:-•• !-~._ .. ~:;: •. •• .'- •• • ': .J' 
.1,' , 7/1. РОЗМІР ФpnlЧ,IІХ .'ЩШТ apeНдDp •• IIЗllачаєn.c. на пІДставІ дoкyr.tClrranLHO піДТ8ердженшt даншt. 
" , 8. ·ОIi.lасеііIШ (аlinnКеIIlIR):ЩСЩО BlIIcopllCТnIlII. ЗUIМ .. llоі дIлПIlIClI-______ __ 

8.1. На ореIIДО ... I)'~~eni.ну дin.нісі' .нО: ~ЧfaIlОIЛIШО обмежень. оmжеllЬ та іIIШ"Х пра81ретіх осіб. 
І ' 81' Передача'. арqщy 3~MCn'Hoi ~!DI~~!:'c є пїдстааОIO ДІІ. nPІІПІIJIСШlа або зміllll обмсжеlll. на цю 
чamlнудrn.l~К!I. . '. УКРАїНА ''f~1:;j,! 11:('RAI.i\!:= ! , ." . . '.-I,;~ !1раІаа tIr o1i'OB'R31C11 стор ІІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaкrye:, що земcnы1аa діл.нка є у Пого IЛDСIІОСтї. IІlк'о .... у іншому ІІС 8ідчужснІ!, під 
ЗDБОРОllОIO (арсшraм), заставОIO не пер,~увDt: і віll має заКОНІСі ПОВllоважСIIII. ncpeдaBan. шо діла",с>, в 
~ореlЩ)', НIIдIUIaТlllнwl прав .. ВIDнаЧСll1 UIIM договором. --;/~---~-------------

9.1.Права oРUIДDJЩВЦR: • 
9.1.1 переіірml iWJьODq ВИКОрIIC1'alIН. зеМCnЬ'lоі дIЛ.НКllі ----------------
9.1.2. доспроково розlрвml цеП Договір У випадиц передбаЧСIШХ ЧШІНІІМ 3аКОIIОДВВСТВОМ та ЦІ'М '''~ 

Доr6вором; • • . і ' ...... ,.1с3. зміНlml розмір ОРСllдНоі плати у ВIІПадках. псредбачених ЧllflmlМ' заКОНОдD8ствО ..... в ТОМУ '11Іелі 
в OДlIOc'roPOlnї.oмy ПОрlfAКY без ЗГОДІ' ОРЕНДАРЯі -------------------

9.1.4. ВIIМanm. від ОРЕНДАРЯ своєчасного внесеllНІ ореllА'lоі плаТllі------------
9.1.s.вIlМIІ'ІІ'Ї'и від ОРЕНДАРЯ BiдwKOДYBaHIЇI CYMlf ореllдноі плати з часу ПРІІЯНІТТІ рішеННІ сесіі 

БроіlРС'КОі мlрькоі plДll перо 1111ДDН1I. в ореllДУ зсмель .. оі ділІНКИ до підПllсаllНІ цього ДОГОВОРУі 
9.2. Обов'R3К1I opeIIДOДBBЦA: 

: 9.2.1. передаваТllземcn.ну дїЛІНКУ по аІС1)"!". ---------------------

9.3. ПраВ8 ОрСlfДDрЯ: • ~ . 
9З.l. отрнмати по аІС1)' земельну діл.НКУ у КОРИС1)'8~III; ----------------
9З.2; поноanЮВIТJI договір піСЛІ закінчеНllІ cтpo~ Пого діі в РІЗі відсутності претензіR. ЩОДО 

зобов'R3aН"НВ прOТJЇзі ,.ерміну оренди. 
9.4. 060в'ЯЗКІI OPCIfДDPA: 
9.4:1ЛадаваТІl ОРЕНДОДАВЦЮ можливість здіЯСНIОDІТlI контроль ЗВ ВИКОРIIC'l:!lllНІМ цієі земелыlіi 

дlмкКli; 
,., 9.4.2.BllкopOCТ08YBaТlI земелы�)' ділянку за цinЬОВIІ.' ПРIIЗlІкче ... IRМ; ------------

9.4.3. своєчаСllО сnnаЧУВDТlI opelIДIIY пnа1)'; ----------------------
9.4.4. не допускати хІмічного чи БУДЬ-JlКОГО іІІШОГО Зlбрудt\еННR зеМЛІ; ------------
9.4.5. підтримувml іі в НlIlIежному санітаРНОМУ cтatti; ~ 
,9.4.6. піСЛІ' закінчення терміну дїт Договору ореНД.1 повфнути зсмельну ділянку ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

НlJleжJfО&1)' стані по ІІК'І)'. ' ~ 
10. ',а.ІК ВIlПКДКОВОГО ЗНІІЩСІІНR або поw~оджеННR 

, ' об'єкта opelfДll ЧlI Пого чаmlНl1 , 
10~1. РIІ3ИК ВIIП&ДКОВОГО 3НllщеННJI або пошкоджеННІ об't:Jm! аренди ЧІ' Аого частин., несе ОРЕНДАР. 

11. 31\1ІНІІ У"108 договору і npllnllїlellllR nото .ІІІ'( 
. 11.1. 3міна умов Договору здіЯСН10IOТliСЯ У письмовіR формі за ВЗDЄмною зroДОIО сторін:-. -----
іУразі недосяпіенюr згоди ЩОДО з~інн умов договору спір РОЗВ'Jl3)'IОТЬСК у судовому пор.дку. - __ 

11.2. дrr договору ОРІІОІIJIЯJОТЬCR у разІ: --------------------
. JJ.2а·I:закінненюr СТРОКУ. на .кИА його було уkПвдеНо;-8-----------------
11.2:2.прндбаННl ОРЕНДАРЕМ земел,ноі діЛ.НКlI у влRCність;--------------

.,' і 1.23. ПРИМУСОВОГО відчуження земел,ноі д1uHКlI з мотивів суспїл';ноі ·необхідності відповідно А! 
ст.147 3еа.ельного кодексу УкраіІІІІі ------.:---------------------
,А 11.2.4. ДОГРQір ПРИПИНЯЄ11ося :t!!"'Ж D інших ВИПадкаХ, передбаченнх зDКОнОМ.---------

11.3. дrr дсіПііору op.,O •• HAJOТЬCA wлпхом Паго розіРВКlііlП за: 
11З.l. Jl3IЄМНОЮ згодою сторін; ________ -::.---:.::....---------------
l1З.2. рішеННІМ суду відповідно дО ЧІІННОГО ~DКoHoдaBCТ8a УкраіНII. -------------
11.4. РозірванНJI Доroвору в односторонньомУ порядку допусК8ЄТЬСК і -----------

"УМОВОЮ розірванНJI Доroвору в односторонньому ООрІДКУЄ невик.ОНІННІ Орендарем 0.4.3, 0.9.4.2, п.9.4.3. 
11.5. Перехід орава влас:ності на маЯно ОрОНДlр. на lншу ЮРНдНЧНУ або ФізllЧНУ особу, а також 

реорraнізацu. юркднчноі особи-орендар. є .підстаВОIQ дnя розірвання дОГОвОРу.,----------
, 12. вlдоовідалы�lсть сторі •• з8 lІеВIІКО"ПН"П а60 НU'nЛnШС ВI.КОIIПI.Нsi ДОТОВОРУ 

: 12.1. ЗІ,невнконаННI Ібо неналежне в"конання договору ~рони носуть відоdвідапьніcm. відповідно 

... 

до ЗDКону та цього AoroBopy., . ,- " , " 
12.2.Cropoua, Іка порywиnа зобов'13DНН1, звin~"яється від dідповідальності/ІКЩО вонв доведе, що це 

порушеННІ C'nUIося не з Ті 811НIІ. • -. . 
. 12.3 Ми: ПРСДЩUННКІІ ОрендодавЦІ та Орондаря осоБИC'l1IМIІ niAmlCDМH під цим доroВОРОМ, взаємно 

crвердЖуЄмо рАНН одному та повідомляємо усіх ~aiнтepecaBaHIIX І тому осіб, ЩО:_---.:'t ________ _ 

• представНИК дl, в ,.ІOЖDX своїх повноважОII.; 
• В, Момонт підписанНІ цьоro договору ,.111 усвІдомлЮємо' знаЧСННI своіх діЯ і можемо KepYBaтJl ними; \ 
• розуміємо ПРИРОДУ ЦЬОГО ПРІВОЧІІІІУ, свої права та оБОВ'IЗКИ зв ЦlIМ AOro'BOpOM;,------___ ~ 
• прн узroдженнІ цього доroвору та yкnвдeHHI доroВОРУ BiДcyrнiA будь, - ІКИП оБМІН ЧІІ інше 

'fаЧОНJlII та БУЛl1 свідомо opllXOBaнi НІІМІІ, ак УЧІСIІІIКar.ш npаВОЧІIНУ; 
У,Чl1lСНllКів ораВОЧIII'ау УМОВІХ І не Е ре3У.ЛЬтатом ВnЛIIВУ. ТJJжкоУ'-
~ВОIРО.om. відnовіДIІИХ npавоіІIХ наcnідків, не є фіКnlВНIІМ; • : 

(110 Є уADваниМ);---'--------------.:.-, 
з УМОВ ЦIeOro n 

:':r ;:: ;';':-'t:- ~;іf:ТJі"':t t$8.' •• ,TrJi:7'j~t'ti.;BIt'.,. ::.~'(:;::г B~~ i:iAPiti::ir.a"J,ii1, 
\ ... ...... 

,': 



. . 
• І 

.' • . • . --! n noroBip і праВllЛЬtlо зрозуміт" 
• . . . . • О'llrraтl' це ". 

. . _~~~~~·~~~ІМ~М~О~~~I~IВ~lcr~,~п:Р:::::::::::;::::::==~~~~~~~-.8 МІІ ВDllодlємо українською .f~ОЮ, ·~o ~є 11 . -=====--__ г--:========= 
noro cynllcn. та правові ~1дкJ1. .aдaтн~I~IM~I~I::-===~~=::=1 ==========:-• МІІ не Вll3l1аІlі IlcдlaдmlllMlllfl1 05мСЖС"О ДІ :: 

.• укладеІІ";' AOI'DBOPY aiДnOBlдaЄ IIВWIIr.1 ihtc:pecar.I;--1 ашіП в.,yrplшніП _ВOn_і..:: ._-----:-:---~ . І. ПІМ І вІдпаВ дає 11 •• • 
• BDllea.,Jlвne.,I .. є аШ'НIIМ УСВIДО~Ulеl 'Hin ДOMoвnelloCТI CТOP'H,~ І наcnідків, Jlкі обумовnсні у 
• ,.Іоаll AOl'Daopy зрозумlлll відповl~ p~ _МОВІ.fIIА на реап,не на нН 
• AOl'Daip Ilе ПРllхоаує IlІшоr6 прааО'lI"'У І спр . _. 

ІІ'О"ІУ . 13. ПРlІкlllЦсвl поncnкеlША Roro державноТ реєстрації. 
. • • санн. стороНlМl1 та • У силу ОД.ІН З ІК.'Х 

13.І .ЦеП ДОl'Dвір на51'РВЄ 1fllllll0cтl П'CnJl ПІД~" що MalOТЬ OAIIBKOBY' 'ОР.НА.'IfН , . 
ЦсП AOI'DBip yкnaдel'o у IfOnIP'OX ПР.'МIРНIІ~п, а ор· raHi якиП проаlВ державну реєстрка~,ю. а 

R орендаР- тpCТI - , в Г за адресою: швська 
31IDXOДIm.CI в opelfДOДIIBЦII, дрУ"1 - ~ , PII~aJI~'~il~O:I'D:.:O:K:Py:ry:.:.._n_II_C_a'-IO_ro--. _._--------
IfcтвepтllR в Ilотврlуса Броварс,коl'D MIC'Koro Hoтa~ 
06nаcn., мІста БроваРII, ВУЛІІЦІІ farapiHa, 5.10 кв. 30. _.. 

.'" 

HCBIд'oillll"lll чnmlllП"I'1 договору с: ~ обмежень (обтюкень) у І' ВИКОРИCТlННI та 
~ KIIДDC1pOBlln маll :Q:MCnIoHoT дїЛ_НКJI з відображеllНIМ . 
Bc:ralloВn~llllx cepahyriB; • еННІ ,овніш".оТ межі ,емcnьнОТ діЛJlИКИ;""-. ---
~ ВКІ' про встанОaJIеННI на MlcцeBoCТI,.. по,~ro:ДЖ::=:'::=~ __ ---------1Г----;--

. ~ акт ПРIIАому-пеРСДВIfI ,емcn,ноі ДЇЛ_НКМ; 

15. PCKBblml сторІІІ .\ -. :~ Орендар: \ 
TosaptlcТвo , обаlСЖСllОЮ ,ідпоDідаnыlстюю 
«АДЕПТ - МЕД)., • 
юридична адреса: 08300, м. БОРJ.СПІЛЬ, вул. РобочІ. 
будинок N! 19, квартира Н! 74, 
код єдрпоу: ,30697173 

';";";;;j--'=-=liіМ:1L1P.:!С.-F~-;"""'_.' C.M.ДaHiЄnAII' 

/ПIIСОllиА В.Г J 

.' . 

• \ . 



• 

,.- ВІІТЯГ з ДepX~~BHOГO реєстру праВОЧlІнів 
. 

І 111І111ГУ: • 
111 РIIДВЧ1: 

11111' IIDДDD: 

1)&11110 110 запит: 

7223197 
24.04.2009 11:58 

. .. 
Приватний нотаріус Писаний ~.г., Броварський 
міський . , / 
• запит про надання витягу з Державного реєстру 
правочинів від 24.04.2009, ~ б/Н, Писаний в.г. 

\ 
j 

Параl\IСТРllзаПlrry 

3417261 І 
.:. 

ІІмер правочиву: , - . , І.. 

IIІ"ПЗОНИМlI параметрами зamrry D Державному реЄСтрІ прав~ЧИНІD знайдено: 

омер провочиву: 

1ІІ'tменувlUПlJl 
plJПО'UfВУ: 

'11І1 документа: 

Іідомості про 
(окумевт: 

, 
Запис 1 

3417261 
до%'овір оренди 

." 

, \' 
~ 

основний доку.иен~ правочиву 

Дата нотаріального посвідч1мня: 24.04.2009, Номер у 
реєстрі нотаріальних дій: ~72, Документ 

. поqвідчено: КИївська обл., qpиватний нотаріус 
Писаний в.г., Бланки: ВМЕ 1~i111, ВМЕ 1451~4, ВМЕ 
145109, ВМЕ 145113, ВМЕ 145110, B~E 145112 'о 

І. 

Предмет провочиву: земельна ділянка, 0,Q041~a, для реконструкції з 
розширенняьСквартири НІ 81 (вісімдесят один) під 

_ аптеку~з 'влаштуванням окремого входу в 

.,. 

.. 
Opeндoдaвe~: 

І "о 
Opeндa~: 

'. .. " 

. ~.. багатоквартирному житловому будинку - землі 

kомерційного використання, Кадастровий номер: 32 
10600000:00:029:0013 , Адреса: ~ЇBCЬKa обл., м. 
·Бровари, вулиця Короленка, земельна ділянка 68 

\ '. 

~ -. '. " -; \ 

Броварська M~CЬKa рада Київської області, єдрпоу: 
26376375, юридична особа, Адреса: Київська область, 
~. Бровари, вул. Гагаріна, 15 ' 
Товариство з обмеженою відповідальністю АДЕПТ -
МЕД, ЄДРПОУ: 30697173, юридична особа, Адреса: 
О8300, м: Бориспіль, вул. Робоча, будинок ~ 19, 

\ кв qp TJIIP а ~ 74 
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' .. 

\ , 

• 
.... 

: 

• # " 
і • 
; 

" 
, 

стор. 1,з 2 



'. 

.. .... 

, . 

.. 
" 
... ~. 

... 

, о 

.' 

: 

. , ....... 

! . 
. ' 

., . ' 

. . 
ДататаВ8среєp.q,аціі:. 24. {i4:o:200!J. li:-9~. ' 
РСЄС1раroр: . .;.'., ,sр"оsарськиА: ЩСь.JCИЙ. ' ~ ~р~sа!1'НИЙ нотаріус ПИсаН'А'''.: 
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КАДАСТРОВИЙ ПЛАИ 
( 

3210600000:00:029:0013 

ОПИС МЕЖ ~ 
'0 

DідАдоА Землі баraтоквартирноі xarrJl080Ї заБУДО8И 

" 

.. ~., 

• 

' .. ,.. 

. -
ІІJIОща дimппcи становить - 0.0041 ra. 

11. 
ВnlCJпuшзcмnf, 

Сim.cr.каraСПOJUlDС'кі зcмnі 3af Y.llOlaнi 3aUli 
3111'111Uo У ТОМУ 'Іllмі У ТОМУ Чllмі 

IJIC 3CAUlClCDpIlety8.'Ii 111 ШJІ Ciп,cr. 31ППС 
:scмn1 дсрІІІІІІllоі фр па 

р 
nnOЩD каraсп 3caud.що 

UlCllOm, не ИlIДDНі у РІІД 
зсмм" 

Bcr.ora адарс, 
сы�lcll 

Bcr.oro lІІІСОрllCnOlYЮnС 
МllCtdт або ка ХІ plмa саді. 

ПDCODІІ •• хомсрціnПlПС 
xapllety8l1n .. ~ YrWUt, 'ri ща UЇJIIX - . 

ОІІ:ІОМ 
-'- S в 2 3 4 5 8 11 12 34 42 
і7 тов "Аасm-Мед" 58 0.0041 0.0000 І 0.0000 І 0.0000 0.0000 І 0.0000 0.0000 0.0041 0.0041 - І 

_" 
J, 

ТОВ "Адепт-Мед" 
обслуговувВНИJI аптеки з ВЛ~ oкpeMOro входу а 

Київсь1СВ. область, Броварq м.Бровари,вул. Королеика,68 
1{llpCkТop 

IIЩ(ОJlQJJn 
Гаєвський П.В~./' ~ ~= ь Аркуш Apxymiв МіРИЛО 

1:500 Пи О ~ ОlOщDдо 1 1 сьмевна . .іі .-
'~ . \ .. ,,'. 'НІІ 

кп "Бровари-Землеустрlп 
2009р. 



- пJIAВ (СХЕМА) 

розміщеННJI земельної діЛJlIІIСJI 

DР&НАН& nlAn "ІМСТВО І ОВ8Р"ПРОММИТnО&У, 

38мnl 6araTOnOB8pX0801 за&УАО8И. 

• 

..... ~ 

; 

тов "Адет-Мод" 
обcлyrовуванни amreКJU=IІІіІDltРВИНJIМ oкpeMOro входу .. 

Кuївcькa обпасть, Короповка.БВ 
- ·----т------#.~~е~~~-__'lг_-_,_-~"ГМіііШ 

Jtl'Ik:k'lup Гаєвський п.в. Аркуш Аркушів 
1'''kll\l~ItU;ІU;----''''''ГПв;:;:с:ьм=е=нна=о:::-;.в:-.-(fa~~)tj~~~ 1 1 1:200 

кп IІБРОВВРII-Зе1\ШО)'С'фіn" 
2009р. 



АКТ 

. ( • цевості) 
0113110,.eIIIIJl J\feXC земельноі діЛЯllКl1 в ІlаТУРI ІІа J\IIC 

ТОВ <<АДЕПТ-МЕД» 

м. БроваРl1 

'u" сутноС1і МІІ, IlІІжчепідписвні, представник кп "Бровари-земnеУСТРlН ,В при 

'IL'MJIL:lu/t1ClllfКD (землекористувача) 
~ 

тов <<АДЕПТ-~Д» 

"І'~ДС'I't1Ulшка ВИІсонкому ГудІIAІеllКО лм. . 
дію'", 110 підставі дозволу виконкому Н!! 273 рВД11 народних депyrаТІВ 

lІід 24 JIIlстопвда 1992 року 
IIII'IIIII'IIIJIII В натурі межі на підставі абрису земельної ~іJDШКИ 

тов (<АДЕпт-~» 
\ 
} 

ЩО ЗIІОХОДИТЬCJl за адреСОIО: Afo Бровари qyЛо Короленка, 68 
'lІ'іДIIО рішеННJ['міськвиконкому N!!/d6P-rГ&,·Ьг~і е. 4'2. ~ 

Межові зааки в кількості 6 ШТ. визначені в натурі, в исутності представllика 
'ltIМОВIIИКD, на sпcоrо і ВaICJlвдено відповідальність за їх зберех,еНШІ. 

Зазпачеиі ме>Іа на мicцeвocri прохоДJ1ТЬ по J\ІШКООПJ\І Зllаlсам BcтallOBJleJIOrO зразка. 
Розміри та місцезнаходжеНИJI земельної ділянки показані на абрисі на звороті 

JUШОГО atay • 

.. Площа дimппmJ. надана в оренду зriдио земельно-кадастрової ДOI'YMeImlЦiї 
CКJlDдaє 0,0041 rn: о,,.. . 

Цей aкr є пїдставОIО 11JШ приЙИJlТrЛ рimеmш по фОІm~ПІОМУ Kop.lcтy~aHHIO з 
IШС'IУПIlIW оформлеШUIМ докумеl1ТЇв, що посвідчуІОТЬ право влаСfІості або 1,0РllстуванНJI 
'I~MJIClO. Art складений в 2-х примірниках. ;," 

I1РСДCТnВIIИК землекориcryвача 

ТОВ «АДЕПТ :МЕД» 

, О, 

Ilрсдст~ншс 

1<11 "Бровари-землеустрій" 

ІІІ)UДСТODІІИК ВИКОНІсому 
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АІСТ 

пРИЙОМУ-ІІЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ ПЛОЩЕІО 
0,0041 га 

~I, lі,'""IІІ'I1. 1(IІїосы�оіi області «24» квітия 2009 року 

"
""IIII"е •• '(11 АlіСL'СП рада ІСІ.іВСЬІсоі області, в особі ВІIКОНYlОЧОГО обов'язки міського 

• , , ••• ~ r. • В . "ОРЕНЛОПАВЕUЬ". ,'('11І'1'11 L:L:ICPcmtp МІСЬКОІ роди ~aIlO~lc«a ~ZOPR aCIUl60tl"'Ia далІ - - --

"L'J'~/U'JJII. 11 
10111І/ .... 111І1 "1:,)611: TOBapllCТDo з оБАleJкеJIО'О вїдповїдалы�іcтrоo <<АДЕПТ - МЕД»), 
'111111/(11111І11 ІІ/'РССП: 08300, М. Бориспіль, вул. Робоча, БУДJІНОК Н!! 19, квартира Н!! 74, 
,Шl( ( '/(1'1 І()У: 30697173 в особі Є.С.ДаиіЄЛJlН, далі "ОРЕНДАР": Прийияла - зеlliІельну 

ІІІІІІ'''''У ІІІІ'ІІІ(СІО: 

1),0041 ( •• уnь ціnІIХ сорок ОДІІВ деСJIТJIТJIСПЧIIIIХ) га, длв реКОIІС:трукціі 3 
1,"·IІІIIIIIСllllяlt. кварТИрl1 ХІ 81 (вісіА.десвт ОдIIПf.. під аптеку з ВnВШТУВВllІIВtl OKpe~IOГO 
ІШ'JСУ 11 бяrnТОКВВРТllРПОАry ЖIIТЛОВОI\IУ БУДПllКУ - 3еАlnі КОАlерціfiпоro ВІІКОРІІСТВІІІІВ по 
IIУJllщі І(ороnепка Х! 68 (шістдссят вісіА'), t.іста Бровври, Кllівськоі обпасті. 

ПІДІІИС}I: 

Орендодавець: 

'.1"' .... 1.'· ... (:1 Аlіська рада КJIЇBCЬKOi 
f.БJIIІ" ... 1 
І' Ш'IІ{іі 1"IIСО~Ylочого обов'язки міського 
"IJIIIIIII L:іжретар міської ради 
(~"IIIJII''''' І,'ІІРЛ ВаС11Л60tl"'Іа 

МІСЩ:'lllшсс.щжеlПlJl ІОРИДИЧИОЇ особи: 

1()llІЩIІ"ШЇ аііреса: 
"7'1 ОО ""їосьха область o_~ , 
М, IiI'ШШРИ, вул.ГаГар~,,s 

А '. .. •• 
t '. о \.'" -~\ • ., ~ •• 0: '." . "'-'1,1'.\ 

ІJ(СJJ"І"lІф Ісаці код "'263163.15 

1:
' .~\ \~:. .. ;1:, 

t 1'0 ~ 
• \І ;.- ' .. І і . ;.. J .. : ;1 .~ 

. ., ! 

І, • .., ~LB. СtiIlОЗIС/(О / 
.'-- t \ .• ~.Іі 

., ,J. -• .; 
, ,! .... ~. 

, .";'І" .. ::;-,~ ... 

оо 

Орендар: 

:r.OBap~lvBo з.обмежеllОIО 
Вlдповщ8рЬНIСТIО 
«АДЕПТ і. МE~), 
Jоридична'Ьдреса: 08300, м. Бориспіль, вул. 
Робоч&, будинок Н!! 19, квартира Н!! 74, 
код ЄДРПОУ: 30697173 

• 



. Itlісп.о ЬРО'ІІР" K"r;C61l0r 06лIlСIІІL 
CIAIIIIIIIV'",OlO "l!J'tIIlЛ ІІі nlllи.,і ІIlІ'ЛIІІОlD pOIlJ1. '\ 

· -.. : :. . 
,е-'. ,_ 
І 

• · , .. 

мп'що~=~;=l~сы�АA МІСЬІСА РАДА київської ОБЛАСТІ, 
OPE~O. '. но авством Україпи, ІОРИДJ.lчна адреса: Київська область, 

JОР.ІJДJJчва oco~ за ~~KolS ~деПифіІСацШИВЙ код 26376375, (свідоцтво про державну 
... Бровари, вул. агар ..' б' рп·· АОО 1I.ro094185 видане державним реєстратором 

ІЩЇЮ ІорИДИЧНОl ОС0 И се .I'~ , 
реЄС1Р. чоro комітету Броварської міської радИ Київської області В.О.Кузнєцовим, д~тa 
ВИ::::ення державної реєстрації 08.04.2002 року, H~ep запису про державну. ~eєcтpaцlIO 
(;55 120 0000 002270) в особі секретаря MicьїSoї paдk, тимчасов.о ЗДІИ~НІОІ?ЧОГ~ 
Dовповажеmш міського голови, САПОЖКА ІГОРЯ ВАСИЛЬОВ~ 1Де~фlIC~ійНИИ 
номер зв двиими Державного реєстру фізичних осіб - ШІатниюв по.z:аТIClВ та шmиx 
обов'JlЗКОВИХ платежів 2836822275, зареєстрований за адресою: Київська область, 
... Бровари, вул.Маповського, буд.59, JIКИЙ діє на підставі Захону Украіни "Про місцеве 
СDJОВРЯДУВaнВJI в УкраїиіІІ, З однієі СТОрОВВ, та ----г------- ----

ОРЕНДАР: ПРИВАТНЕ ШДПРИЄМСТВО (<ЯНАТА>~, Іоридичва особа за 
зuоиодавством УJСРаіви, Іоридичиа адреса: 0740~. Київська область, м.Брова~и, 
вул.Гагаріна, буд. 14, ідентифікаційний код 33502035, (CB~OЦТВO пр~ дep~aвнy peєcтpaцl~ 
серії АОО Н!!092739, видане державним реєстратором вВ!Sонавчоro КОМІТету ~pOBapCЬK~~ 
міської ради Київської області В.О.Кузнщовим, дата ~pOBeдeНВJI державНОl peecтpaцu 
24.05.2005 року, номер про державну реєстраціІо 1 3~5 1020000000743), в особі директора 
ГОНЧАРовоl ТЕтяни ВАСИJIIВни, ідентифікаЦійний номер за даними Державного 
реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів 2263517183, 
зареєстрованої за адреСОIО: Київська область, м.Броварц вул.ОСТРОВСЬКОГО, буд.24, па діє 
иа підставі новЬї редакції Статуту ШІ <<ЯНАТА», зареєстрованої держв.ввим реєстратором 
вихоиавчого комітету Броварської міської ради Київської облаcri В.о.кузнєцовим, дата 
реєстрації 21.05.2008 року, номер запису 13551050002000743, надалі іменовані «СтОРОНИ», ... 

. -
. діІОЧll дo6POBЇnЬHO і ІІере6уваюЧll ІlpllздоРОIІОЛ" ]1tJ3J0U талсні'; IІQJfI~ni,J103J1AfЬОЧ" 311QЧЄlUIЛ 

c,o!k ді';l ІІ0llередньо 03HQl;OAUlЄlli IIOIIJapiyCOJII3 IlplU"'СQJfШ ,("вільного заl(()нодавсmваl 11(0 
рezУЛ'ОIОIIJЬ УЮlаден",; lllіА", ІlJ1аllОЧIDl (30HpЄAlal 3 ВllAfOlQJfI" щодо неді,;Сllосmі nраВОЧ'UІУ), 

.умал" ,(ей договір "ро НllщеllаведЄllе: . . І 

l1pednlenJ)fozoBOPY 
.. \ 

1. Орендодавець згідВо з рішеВНJIМИ Броварської міської ради Київської області від 
2~. JIИIIВJI 2008 року N! 807-40-05 "Цро припинеВВJI права·,користув8ВИJI земельНИЮI 
дuuDUcaМИ. Н8ДВИВJl

О 

в оренду ~емельних. дimшок, BaдвнНJI дозволів на виготовлеВИJl 
тс?'ИЇчиої документації по оформленвю права к~ристував:ц земельними дiзUпiкaми 
10РИДИЧНИМ і ф{зичвйм особам та внесенві! змін до 'рїшещ Броварської міської ради", вІд 
2~ moтoro 2009 року N! 1068-56-05. ,дР9 припивеlПlJI права 1tориcтyDВIПUI земельними 
дlJlJUUcaми, надання в оренду зем~ .дimIвOK, Haд8ННJI дозволів на виїVrовлеlUlJl 
техвічиоУ документації: по ~ф6рмленщ~. права користуц~ земельними діJUlJП(вми 
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.. :-.. . ..: .. .. ' : ..... .. .. . 
.':. . :.' ,,~.. рlIП' eSЬ БроварськО1 МІСЬКОЇ PClJt\J" , 

, lUfJI Зl\t1S до ' , 111;1 
• .' . 'І особам та ваесе ' meJJВJI права користування зеМСJII.IЩ~ 

IО:IЩS::~~::=Пt 14'2 \1~J'':6з-q5 ,,IIp~:= затверджеlПlЯ технічної докумеН'НЩі;:: 
2. тр .. _& В орёЩty земельВJIX p,w-- зе".ельНИХ дїJIJlИок, продовження 1СРміIJ'І Дi.1IJDПCDМИ, Bвдcuниa '.~ ImI""""аввя р.. то л ' " 

&Д .. _І! В поСТ1пnе Kor .... ·"-... · ДозВОЛІв на виго в еНІIЯ ТСХЩІІІІ ~ 
земnеУСТРОІО, в r.uu- '. ":':'~A?nt в8Д8JПUI : ~ Щ 
.' М"VIIВВJIЯ' зем~ ДU~_._, . авня земе.пьИИМИ ДuиаНками ЮРliдlt'lIlIlМ ' 
кори .... ,,- ~ .• права кори~ ." и" І ад () І 

. Аохумевтаціі по оформл:е~О. іПІ~ВЬ Броварської МІСЬКОI рад І ає, а РСІЩ"р 
, ф1З' ....... ии особам та виесе!рІЯ зМШ до Р , ІСЛЬUY дїJ1J1IIКY ПЛОЩСІО 0,0417 І';, Іиl 

A~·· , 'о встуваищ: зе~ . '" И 
"pllїU\lae D стрЩ'ОDе ~a~e КР. oro иеЖИТJlОВОГО прИМlщеюlЯ - зеМЛІ JСОМСР1tllЩ\)I'О 
обcnyrовувавш DБУДОDаво-приБУДОВ8Иб __ l\IЇCТO БроваРII, бульвар }JСЗі1JIСЖIIСІ"1і 7 

. І"'-івська О ла,..,. .. , 
використаввя, за адресою. UI • _. ----------------------_ 

(СОІ), (иадалі - земельна цimmКa) •• :- • 32 10600000:00:028:0107. -----------------------_ 
Кадастровий ~OMep з~ельиОl дinJIИКИ ДЇJIJIIID ~araльНОІ0 площеlO 0,0417 га. ЗСf\щі 

, 2. В оренду передарься .земез:~.пу з ..... ельвіх ресурсів у місті Броварах І{НЇDСІ.кої 
'" иCТ8ИIIJI (доВіДК8 В _.~ . 

комерцlИИОГО вшсор /539) ------------------------------• • ' Ха 04-3/13-3 • ----- ----
! ' .облаcm ВІД 12.0з.20~~ р?ІСУ :- озмїщеиі об'ЄIQ1I HepYXOMoro майн&, а ~aмe: ~бу~оваltо_ 
" ... 3. На земельВ1И Д1JISПЩ1 р. eВВJI ве иалеЖИТЬ ОрендарІО на ПІДставІ РІ1ОСIllIJ1 

прибудоваве нежитJl~ВПР~О"I~Jlacri від 23 жовТИJI 2007 року по справі N!!б/497-07 
roсподарськоro суду сь.а ..'" Б б ' 

К ,1InIRВJlЬи"'" шдпр' иємством БроваРСЬКОl МІСЬКОl ради « роварське 10РО 
зареєстровlШОro 0 ... ,,- ао.. . 7 1 б 
техвічноі інвентаризації» згідио ВИТJП'Y ВІД 21.11.200 року, номер 747091, 
.»еєстраційвий номер 13324121, вомер запису 860 В ~1/3. -------------------------------

. 4. 3eMenьвa дішппса пере~CJl в оренду без бу~веn: та сп~руА. ------------------:--
5. Нормативна грошова оцінка земельпої ДІJ1SПl!<И зnдно витягу З теХШЧJIОЇ 

дохумевтаціі. про нормативну Ірошову оціИІсу земельної ДЇЛЯІmи відділу земельних ресурсів у 
мicri Броварах вщ 12.03.2009 роху Н2 04-3/13-3/538 становить 270 889,00 (двісті сіМДССJЛ' 'СИСЯЧ 
вісімсот вісімдесп.дев'JIТЬ) гривень ОО копійок. ' ----------~-~---

6. Земе.пьва ділявка, па передається в оренду, не має l1СДОJlїків, що можуть 
пе~mКоджати її ефективному ВПDpистанню. ---... -----------------------------------

Орендодавець C1Jiдчиtь, що згадана земельна дimппai па момент підписання цього 
Доroвору нікоМу іншому в оревду не здана, ве продаиа, не подарована, іншим способоlt1 
ие .. відчужеиа, ве за~~е~а, ~ Заб~ровою (аре!Шом) ве перебуває, судового спору щодо 
веl, а щож прав у ·т.п..eтJX 'О{:lб JП(.в itlСЖ8Х, тах 1 за межами України не має, як внесок ДО 
cтa~oro фОНДУ Ю~ЩЧВИХ О~lб не виесена. Земель~!,- }dшrнка, знаходиться у стані, 
повН1CnO пр~тио~ AJ!Я ~икориставия її за цільовИм' призначенням. Обтяжень і 
обмежеlJЬ ва ПІДставІ cepBlтyruJ немає. -. __ ~ ~~~. .• ______________________________ _ 

7 Івших особливостей б' .. .. 
іемає. :... ______ . . о _ єкта о~еВДИJ JПQ можуть ВПЛИНути на ореIlД11і відносИUJI 

------------------------------------------------------------\ 
" , 

• • І , : Строк dil dozotl0PJ1 , . :П:-О:=::О '?'P0KOl\I.~a 5 (п'ять) років. ______________________________ -

строху дп цьоro Доroвору ОРЕНДАР D:~ВОВJIеиия його ва новий строк. у цьо '. має переважне право 
Міёяці до захівчemц ётроку діі ЦIaoro Д му раз~ ОРЕНДАР ПОВинен не пізніше ніж за 2 (ДВа) 
иамір дродоmкити його дію. ____ oro~opy nИС1іМОВО повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про 
ПОJIОЖСВВJI цього Доroвору про пер ... --~-~--:-':'--------------------

- використавві земелЬної д~~e np~о ОРВНДАР Я ве застосовуються у разі:-
. .: ,q,e за цUJЬОпим пр , _ . . ',. изиачеИИЯld' _____ • __ •• --

• Ї 8 : ••• ' • ' • . '.. . ._ ... е. 

----:-~~----..:..''''!"._. ;-: .. ;. ":;,, ;;;::t. . . ..-t1, •• r- zu:owo;--...... СО .... 
":" 

, . ,І 



- порушення Тep~dвi.в сплаm орендної плати; ----------------------------------
_ допущення поnршеВИJI стану земельної дimmки. ----------------------------

OpBlldlla IlЛата 
9. Орендна плата вноситьсSl Орендарем у формі та розмірі у грошовій формі в 

'оиВnЬнШ В8JПоті Україп в сумі 27088,90 (дв8ДЦSIТЬ сім ТИСА Bic~ecSIТ вісім) .~~eнь 
;::опШО}( на рік, що становить 1 О % (дeCSIТЬ) відсотків від нормативної ГРОШОВО1 ОЦІНКИ 

enь1lОЇ ДЇJJJIНКИ - 270 889,00, згідно довідки N!! 215 від 06 тpaвНSl 2009 року виконкому 
зer.l • - .. • __ 
Б вврської l\QCbK01 ради про ВJ!значеннSI ореІIД1(Оl плати за земельну ДШSIНКУ. ----:-:.-----

ро 10. ОбчислеивSl розміру opeIlДHoї плати за земельні д~ державНО1 або 
. nmaJJЬHoi власності здій:сmостьсSl з урахУВВІІІlЯм їх цільО)10ГО призначення та 
КО.'.1·· • ... к бш' етом фіцієвтin 1НДексацll, визначених законодавством, за затверджеНIІМИ а 

::ШcnpіВ України форм~, ~~ запОВНІОІОТЬСSl під час укладаиНSl або зміни умов договору 
eSДII ЧlІ продовження ного Д11. ------------------------~--------------------------

ор 11. Орепдна плата вноситься з момеIlТУ державної реєстрації цього Договору, 
рівППМП чвСП<at.ш щомісJIЧНО протягом 30 (тридцити) календарних днів, наступних за 
oc:'iaннhI юшсвдарвим днем звіmоro (податкового) MicJIЦSI без урахування пдв ПIЛJIXОМ 
пеpepaxyвaиu на розрахунковий ра.хувок Орендодавци}(g 33210812700005 УД).< у КиівськіR 
обпаc:rї t-I. КиЄВ&, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське Вдк, код 
EJJICllфіхаціі 13050200 - оренда землі». ---------------------.:.---------------:-----------

Вmпо~~е:;~~~~~-~-~~~~-~~~ ~ax~~~ ор~~~:_~~-~!-~:МJIЯ~~ 
13. Розмір орендної плаПI переглядаєтьсSl у разі: ------=t---------------------

_ зміни умов господарІОВання, передбачених договором; --;.--------------
'. зміни РОЗl\ПРів земельноro податку, підвищеНИJI цін і тарифів, зміни коефіцієнтів 

індексації, визначених законодавСТВО?I, ----------------.. ------------
• зміни розмірів орендної плати за земельну ділянкУ після затверджеИНJI нових ставок 

Орендодавцем; ---------------------------------.... - .. -.----
. - . Б • ЗМUIИ ГРОШОВО1 оцшки земель м. ровари;-----------..... --------.. -----------.... --

• поriрmеВJIJI··ez,аву орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що 

пiдrверджево докУментами; ----------------------------.. --------.. ------
': В івших випадках, передбачених заковом. -----------------------.. -----.. ------

14. У разі невиессшвя орендної плати у строки, визначені цим Договором, сума 
заборroваності вважається податковим боргом і стягується з иарахув8ИВJIМ пені, що 
вараховуєтьм на суму податковоfO боргу (з урахув8ВИSIМ шrpафиих сamщїй за іх 
BВlВВOcri) із розрахуику 120 відсотків річних обліковоі ставки Національного ба:вка 
y~ дUочої на день вииикиеВИJI такого податкового боргу або на день його (його 
1JaCtвиi) поramеНИSl, залежно від тоro, яка з веJIИЧИИ таких ставок є бїльmОl0, за кожmlЙ: 
кап""1r!Iрln.~ ... · -..,. - день прострочеlШJl у Horo сплаТІ ... ---------.-----------...... ------.. ___ .. 

УАІоtlІІ fluкор"сmnНIUI 3eJtfЄЛ6ll0;· дїЛЯlll<" 
. 15. Земельна ДЇJIJIщ<а передається в оренду ДmI обсJ1YI!PВУВаиия вбудоваио-
Up~бlДОВВІІ~ГО ве~ло~ого пр~еВВJI-землі комерційного ВИІ<оРиставия. - ________ ...... _ 
D б б. Цільове. призвачеlПlJI земельної дiшmки - ДmI обсnyrовувавия вбудоваво .. 
ри ~jOBВIIOro ве>ІШТЛОВЩ"О приміщеВВJI -землі комерційного використанил. __ .. ____ .. _ .. __ .. _ 

. Умови збережеВJDI r.тя'AV об1LO- оренди· .. ------.... ---.. -__ .. ______ .. _ .. ___ .. _ 
-.~J ~AQ • ----_________ _ . 



..' JIЇПIIlеввя іншИХ КОРИСІШХ DлаСТIІВ 
. oro шару tpyJrtY та по __ --------------------------- OC1~A 

• збереження верхвь __ --- .. . ------..... 
- . . ----- б 'mreJI]IJI ХІМІЧНИМИ та радІОактип 

зеt.leJIЬJIОl дiJUJВКИ. • 8ок..ної ДЇJJJI!IlШ від за ру,..... __ --------+----------------__ IIII~III 
• захист зеr.I"",- • уіиУВавня; ---- -------... 
речовинами та від іНШИХ процесІВ р ез оформлещ У встановленому заl<ОlJодаВСТ80~ 

ОРЕНДАР не має права б .. ..: ",cnrтtИ· ----------------------------• еввя земельно 1 р.и_·-. -----... 
порядку змiВJовати цільове признач цим Доroвором або інших неОбхіДJlJIХ 

В"",-"-ІІ' звхоnів. передбачеНИХ _________________________ l1iII · ~~ '" -------- ------.. ---... 
збережеВНJI зеr.lenьної ДЇЛJППШ.--' --

дачі зєJfreJlыfіi дїЛЯlf/(1l (J ОРЄllду 
Улrов" і C!'IJl.0K" "грг еНД)' зДЇЙСНIОЄТЬСЯ без розроблеlIНЯМ проеКТу'" 

18. Передача земельНОl ДіЛЯНКИ в ор _.-------------------------------------------- 11 
. ___ ------------------ t . . --

ВІдведення. - . .. :"'''""'''' В оренду BIДCyтJll. --------------------------
19 Інші умови передаЧІ земельНОl ДUU&DA"а • 5 ( , --

• _ : ... .nnпж ОрендаРІО здійСНIОЄТЬСЯ ПРОТЯГОМ П ЯТІ() днів 11іcлr 
20. Передача зеМeJlЬНОI ДuuuuW'а .. • 

державної реєстрації цього Доrовору за апОМ її приимания-передаЧl., -------------------

Улrо", 1І0ВЄРНЄННЯ ЗЄJfreJlЬНОЇ дїЛЛIlКIl 
21. Шcmr прШІИНеВНJI дії Договору Орендар. повертає .~реlJдодаоце8і земельну 

дimппcy у ставі. не ripmoмY порівняно з тим. у JlКoмy вІН одержав 1~ в оренду. ---:-----
Орендодавець у разі поriрmеВНJI корисних ВJl~с~востеи Ьрендоваll.Ol земельної 

дimппcи. пов'язаних із змівОІО їі ставу. має право нll'lI1ДППСОДУВання зБИТКІВ у p03Mip~ 
визначеному сторонами. Ящо сторонами не д6с?ягнуто згоди про розмір 
. б . . , J..-,... 

В1ДІП1СоДУВаивя з итюв. стр розв язуєтьCJI у судовому ПОрАДА1· -----------------------
22. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої 

земельної дimппcи. які немоЖJШВО відокремити без заподiJпmя шкоди цій дimпщі. вс 

ПЇДJIяraIQТЬ Вїдпп(dДУВВВНIQ. ---------------------------------------------
. 23. Полimпеввя ставу земельної ділянки. проведені Орендарем за письмовою згодою 

О ... • з рендодав~~.зеМЛ1. не II1ДПJIraЮТЬ ВІДІПХодувamпо. -----_______________________ _ 
24. Орендар має право ва відшкодування збитків. заподіяних унаслідок невИКоВaRIII 

Орендодавцем зобов'язань, передбачених цим Договором. ___________________________ _ 
ЗБИТІ<8МИ вВажаІОТЬCJI:-----. _______ _ 

ф8ктичві витра"Р'и; ~ Орендар зазнав у звtяз~ з ~~~~и~~;~~-;б~-~:;алежвпм 
ВИІ(он~ .. умов Дoгo~opy Оревдодавцем, а також витрати. юсі Орендар здійснив або 
повинен зд1ис~ ДJIJ[o ВІДНовлення CBoro порушеного права;---------------------- -
. доходи. JIК1 ревдар міг би peanь 
ОреНдодавцем умов Договору.----~~тримати в разі ~алежного B.IKOH~ 

25. Розмір фактичних В ат О -----------------------------
підтверджених давих. __ ~_~ендарЯ визначається на підставі ДOl<YMCliтaJIЬBO 

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

06і.rЄ3IСЄ(lItл (О61;u,;,сєНllЛ) " од 
26. На орендовану земельну . ( о ВlIl(ОРllстаНIUI зєлlелыlіi дїЛЯlll(ll .• 

.права третіх Осіб.-. __ :..... ••• __ ~ встановлені обмежеllИJl (обтяження) та iJPJI1 
2~.1. З~о висвовку НІ! 04-11/10-Зїї----:---------------------------·--

p~cypc1В у МІСТІ Броварах про обмежеНИJI 13 .ВІД 20.05.2009 року відцілу земель
д1JIЯНКa повинна вИlCористовува ..... Сь на ВИlСОристamц земельної ділянкИ земeJiыІB 

б . ,"А З дотримяvumo.. • .1Iff'J 
до РОСУС1Дства та обмежень прав на зеМЛІо ~ обов'язків землекористувачІ, зМI"'1 

. встановлеиих ст.ст. 91, 103, 111 ЗеltleJJЬ!lОJ'O 



кодеКсу Україви, ст.ЗS Закону Украіни «Про охорону земель», закОflодавства про охорону 
швьоro природного середoвища.---------------------------------------____ ----

кавкоЛИ - оо • 

Павові обмежеВВJI на використ8.IUIJI данОI земельНОІ дIЛJIНки:---------------------__ _ 
Of.06.0S Зміна цільового призначення;-----------:---------------------------------
За порymеННJI земельного законодавства винНІ особ.j несуть 1Оридичну 

. . ність згідно закону. ---------------------------------------------------
віДПов1ДaJIЬ У" б . Б ОО' оо 262 Згідно висновку правл1ВНJl МІСТО удування та аРХІтектури роваРСЬКОI М1СЬКО1 

КиІвСЬКОЇ області Н!!492 від 09.06.2009 року про обмеження та обтяжеЮIЯ 
роди ВИНJI' земenьНОІО дimmкOIO, містобудівні обмеження та обтяження 
кориcтyDистувaННJI згідно кадастрового плану та відповідно до розрахунків площ 
зcr.шекор 
викованих ТОВ (сКонставта»: -----------------------------------------------
• B~C~. ------------------------------------------------------:------------------------------------------~---

27. Передача в оренду земельної ~ не є'п~ставоІО для припинення або ЗМІНИ 
об.rежевь (оБТJDICень) та iнumx прав третІХ ОСІб на ЦЮ. Д1JISПП<y. -~:_-:-----------------~:_----

27.1. Сторонам відомо, що право на оренду земельНОl дІЛЯНКИ державно 1 або 
комунальної власності не .може бут відчужено ії орендарем іншим особам, внесено до 
статутного фонду, передано у заставу. ---------------------------------------

I,ШIЇ права та 060вJЛЗКІІ стор"' 
. 28. Права Орендодавця: ---------------------------------------------------

• •• • *І. ...1 _ перевіряти Ц1JIЬOBe використання земеЛЬНОl дШJППCИ; ~- - --------.-.---,------------
_ достроково розірвати даний Договір у випадках, передбачених чинним законодавством 

- Д ~ УкрlПВИ та даним оговором; ------------------ ---------- -. --------
. - Б J _ змівити розМІР ореНДНОl плати у випадках, перед ачених чИнниМ законодавством 

Украіни, в тому числі в односторонньому пор~ДКУ без згоди ОРЕНДАРЯ; ----------
- вимагати від ОРЕНДАРЯ своєчасного внесеН9 орендної плати; -------------
- Орендодавець зМінює орендну плату за земельну ~ пісJUI затверджеИВJI нових 
ставок Орендодавцем; ----------------.-------------------
- ВJlМагати BЦt • ОРЕНДАР Я BiдmкoдyвВННJI суми орендної плати з моменту державної 
реєстрації І(Ьоro Доroвору. ----------------------------------- --29. Обов'JlЗКИ Орендодавця: _00 ___________________________________________ _ 

- перeдl!ТИ земельну ділянку ОРвндАРІО за Актом ПРИЙМ8lПlJI-передачі; ---------
- перёдати в кориСтувВИJrir земельну дineкy у стані, що відповідає умовам даного 
Доro~ору; -------.. ____ 11. ______________________________ ~ ___ ____ 

- ве ВЧИWlТИ дій, пі б переIJIl(ОД>ІСanи ОРЕНДАРЕВІ користуватися орендованою 
земcnькою діливхОl0; --------------------------_, ______________ _ 
- ~опередити ОРЕНДАРЯ про особливі впаСПІВості та недоліки зе"мельної ділянки які в 
процесі іі вИ1СОРИCТВIIНJI MO~ спричинити екологічно небезпечні наслідки ДШІ до~кілля 
або призвести до погірmеИ9 стану самої земельної дішпп<и. -----------_..:._...l ________ _ 

30. Права ОреидаРІ1У8 .-____________________________________________________ _ 
а. . ________ _ 

~ ОТРИМ~ти від ОРЕНДОДАВЦЯ земельну ділянку у користуваиия за АктОМ ~иімВИWl-
~~Ч1,-------------------_-------------------------------------------------------____________ __ 

: ~о~й~о господаРІовати на землі з дотримВИВSI умов даного Договору; -__ =.:=:=-~-==
JJ IUCJIJIЗ8ІСШЧеИWI строку, на пий було укладево даний Договір, ОРЕНДАР, у випадку 
;:сжв.ого ВВ1(ОВIИWI обов'~ків відповідно до умов даного Договору, має за інших рівних 

ОВ переважне право ва поновлеН9 даного Договору; -___________________________ _ 

,-----------------------------------------



. -е МаТИ У впаСІIОСті ореllДОВ~lI1у 3СМеп 
• • ДО зDICоВУ МО,- ' , оо I.Jlу _ ОРЕНДАР. JlКИА В1ДПовJДUО б .. _а 'ІЇ у ввасність У разІ продажу ЦІСІ ЗС~'СЩ ~ 

• аво на прlfД ~ , 01101 
ДIJUППCY, має переважне пр • -010 вона продається, а у разІ прОД'lil(У • • сплаuvє ЦІну, за АА ' w • ІІа ДШJШКИ, за )'ltIОВИ, щО b1B--.1 • Є ріВНОІО З ПРОПОЗИЦlСІО, яка Є lІаllбlllLlltоlO . 

• С ") "'oro пропозицm 13 КОНКУРСІ а"'""ОВ1 w ЯКЩО и .) _---------------------------
.18-- (укІХІ0ПУ -- ------запРОПО11оваН11Х учаСПНКDfll конкурсу а ИКУП орендованої ділянки в разі ПРИnl ----

Орендар має також переввжве право на в _-----------------------------------------IJI11'JI 
. О ав ем -- ---- ------тaкoro Р1ПlеПRJI рендод Ц . _____________________________________________ _ 

з 1 Обов' лзки Орендаря' ------------- ------
_ Haд~aТ11 OPEHДoДAВЦtO . ltlОЖJIивість здійс~~~~~:~-~~~~~~~---~~--~~-~~~~~·гаIlI(JlМ 
зеМeJIЬноі ділянки' ••• ------------, -------• 'призначенням --------------------_ ~икориСтовуваТ11 земельну дimmкY за ЦІЛЬОВИМ ______ : _____________________ -------------
_ своєчасно спnачуваТ1[ орендну плату; ------- . -------------

б . ro заб'.tvnuення зеМЛІ' ------------------':. не ДОПУСІСаm xir.Пчного чи удь-якого 1ВПІО rif 1-ft&6 .,' ~ ------------

. ~ підтримувати земельну дiJwпcy в належному caвlTap~oмy стаНІ., --- -:.---::-------------------
_ у термін до 28.07.2009 року зареЄC'l'pувати цей ДоroВlР в opraИl, якии ЗДІИСllJOЄ ДсржаВJ'У 

Peєr.тna,,;,o договорів ореиди·-----------------------------------------------------------
-.r~ J • • •• • •• 

_ Орендар зобов'лзвиий в П'J1ТИДенmdi терМІВ тCJIЯ державНОl peecтpaцll цього Договору 
тalабо будь-яких додапових угод' Договорів про внесе~.змів та допо~нень до Договору 
тощо надаТІІ відповідну копіІО opraнy державної податковО1 служби за МІсцем Зflа."(оджеНIІJI 
зеr.leJIЬНОЇ ділянки. -----------------------~-------------------------------------

~ 
Р'I3"к IІ111lадКОllого ЗШШ(ЄllllЯ а60 1І0lllкод3lСЄ"1UI 06'ёfplla орєндll 'lll iiozo ·теlll""". 

З2. Ризик випадковоro звищевия або пошкодження, об' єкта оренди чи його чаСТИНl1 
несе Орендар. ----------------------------------------------

, • # СmРllXJ1l1QННЛ 06'ЄЮlllі ОРЄllдll 
'" З3, Зriдно з цим договором об'єкт оренди може бути застраховаllИЙ на весь період 

ДІІ 'цього Договору за баж8ВВJIМ Орендаря. ---------&-----------------------------------
.. 34. Страхування об'єкта оренди здUtСlUоє Орендар. -----------------------------------

ЗS. Сторони. домовилися про те, що у разі невиконання cBoгd обов'язку стороною 
яка повивва з~о з ЦИМ. договором застрахувати об'ЄІСТ оренди, друга сторона мож~ 
заC'l'p~ати йоro l1U!!.~ТИ в1ДШКОАУВаввя витрат на страхуваиия. ---------------------

• 3ЛІUІ1l УЛІОВ ДогОIlОРУ і nрlllШIlЄllНЯ lїого діі' 
З6. Зшна умов Договору здійсlUОЄТЬСЯ у '" ф . 

У . письмов1И ОРМl за взаємноІО згодоlO сторів, 
разІ недоcяrнеНRJI згоди щодо умов Дого • , 

З7.Дія Доroвору приІіиняєть '. вору стр розв язуєтьCJI у судовому порядку, -. св у разІ. -----_ .. _____ _ 
- зшнчення строку, на JПOIЙ його було vvnадеио' ---------------------------

б О 
.I8V.. , ------------- прид аиня ренда рем земельної дimпucи '. --------------------------

BиТnm .... у впасВ1СТЬ ---------, ._-.І-У зеМ~НОl Д1JIЯВI(И дnи суспільних потреб аб~ приму -----~------------------- оо 
Д1ЛJПD(И З МОТИВІВ суспільної необу' nuоcn' сового В1ДЧУ>ІсеюІЯ земелЬнОl 

•• 'оо ~ В поряmnr встаиовл - ~~aцu IОРИДИЧВОЇ особи-орендаря. _________ =-:._'- еному законом; --------
ДОГОВІР припиияєтьCJi також в інших --------------------------------------

З8 д. випадках, передбачених 
• ІЯ договору ПРИПИНЯється IШIJIX й . законом. ---------------

-JвзаЄМВОIО зroДОIО сторін' ___ ом ого РОЗlрВamш за: -------.. _______________ -
J -----_____ _ 

------------------- . .-----~-----------------------. ~ 

.~---_._-~ 



" ~ f.~l~~i , ; 
YKP~lt:~, ,~t~t;J.. UI<R,AI!'~;: 

_ ріlDевИD! суду на ВИМОГУ ОДНІЄ1 13 CТ6jji У васлlДОК нсвиконанlUl ДРУГОl0 СТОРОІ10ІО 
обов'JI3КЇВ, передбачених договором, та внаспідок випадкового ЗНИJДеШIJI, пошкодження 
ореІJДОВDJlоі з~enьної ДЇЛJIнкн, JI1Ce істоПfО переmкоджає її внкористанНJО, а також 3 інших 
. став, ВlfЗначених закОНО~I; ---------------------------------------------

пJД • .. ·с· б _ ікїціаП!ВОIО ОДНІЄ1 13 ТОрІН В односторонньому порядку у випадках, перед ачеllИХ 

, ОКО)! та цим Договором. -- - - ------- . -- .. _: ._------------
~ 39. РозірвllНIUI Договору оренДІ! землі за iHiцiaТНВ~10 Орендодавця в 
оДНОСТОРОННЬОМУ порядку дорускається в паСтyПJlИХ випадках: -------------------
_ JlеВJІХОВ8ЮUI Орендарем вимог п.9, 20, З 1 даного Договору; -------------------

Договір вважається розірваиJІМ за ініціаПШОІО OpeIIДOДaвЦJI з моменту ПРІІЙІUIТТJI 
iдnOBЇДВOГO судового рішеНlUl. ------------------------------------------

в 40. Перехід права власності на орепдоваиу земельну ділянку до другої особи, а таКОЖ 
реорraиiзвція юридичної особи-орендаРJl не є підсф'оІО ДЛJI зміни умов або розіРВaJlНЯ 
ДОІ'Овору, --: . ------------------------".-----------------------

відllо,ід"лыlсmьь сторі" за ІІЄВIlНОIlQIIІIЛ або IlЄllалЄ31СllЄ ,uно"анlUI Дого,ору 
41.3а невиконання або неналежве виконання Договору сторони несуть 

відповідальнїС'ІЬ відповідно до закону та цього Договору. ---------------------
, 42.Сторона, па порушила зобов'JlЗaввJI, звїnЬНЯЄТЬ,СJl від відповідальності, maцo вона 

доведе, що це порymеВВJI сталося не з її вини. ---------(--------------------

_, Лр"ніНlfє,і 1І0ЛО31СЄНIUI '\ \ 

43.ЦеЙ Договір набирає чинності після підпИС~і сторонlШИ та його державної ... 
peєctpaцu. -----------------------------------------------------

Цей Договір укладено у чотирьох примірниках, .. що МВІОТЬ однакову юридичну СІШУ, 
oдim З JПCИX знаходиться 'у приватного нотаріуса Броварського міського нотаріального 
oкp,ry Базир Н.М. за адресою: Київська область, м.Бровари, бул. Незалежності, буд. 7, 
дрyrиi - в Op~~oдaвЦJI, ' третій - в Орендаря, четвеf11'ИЙ - в органі, якИй провів ЙОГО 
державну реєстРацію - Броварському відділі Державного Земельноrо Кадастру. ----

Нотаріусом сторонам роз'яснено зміст ст.ІВ Закону Украіни «Про оренду землі». ----
44. Невід'ємними частинами договору є: ----------.. ---------- _ .. _ .. - .. ----

плвв"або схема земельної ділянки;-------------------------- . ___ _ 
,ццастровий план земельної ділянки з відобрuсеlПDlМ обмежень (обтяжень) у її 

DllКОРИстанні та встановлених земельних сервітутів; ----------_~ __ _:_--........ --.......--
акт визваq~НИJI меж земельної дimmки в натурі (ва місцевості); ----_____ L. 
акт .. d'_ .t.DWY'" • б' . 

Dрnnм~-передачr О єкта оренди; --------~--------------------__ 
, 45 .. ~oтapiycOM доведено до відома сторін, що ДОПИСІСИ і виnравпеини в цьому 
~oroBOPl можr;rь бути зр~блені тільІСИ під час ЙОГО посвідчения та цовиині бути' скріпnевї 
Пщписвми • '" сторш. -------------_______________________________ ___ 

46. ~ пРедстав~ ОРЕНДОДАВЦЯ - САПОЖКО IГQP ВАСильоВич~:і;и__;;~; 
це' ДОГОВІР, ЗВJIВJШО про дійсність намірів БРОВАРСЬКа! МІськаl РАДИ КИlвськаІ 
ОБЛАСТІ здійrmrrи цe~ догов' . . . '" , оо ~, ,И Ір оренди зеМЛІ 1 про B1Дcyrвlcть МОІХ заперечень щодо 
J(ОЖНОІ З умов цього Д~ГOBOpy. _______ ..:. ____________________ .. _ .. __ .. _____ .. _______ _ 
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.. ·~~.д:~~~~~~:~b=:г~ Ш:;~:с~;і:;;~: С, 
цей договір. ~uiшmо _ про ДЩСН1cт.r: ~qмJp. yjl1licть моїх заперечень щодо КОЖНОЇ з УМОВ 
здіАс;шmf цей AorpBip оренди зeмJl1 1 про ВІДС І _-----------------------------------------_ 
цього-договору: -----,;,.' ----------- • 

-І 

. ' 

. ' 

~l!Itoblili,;, СІІІОР'" ОРЕНДАР: 
прИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО С<ЯПЛТА», 
Jоридична особа за законода~СТDОМ УкраїНlІ, 
lоридична адреса: 07400 K~IDcLKa область, 

м.Бровари, оул,Гагарша, буд, 14 

о особі "IIРСIС'I'ора 
ГОНЧАРОВОЇ ТЕТЯІІИ ВЛСИЛIl3НИ 

, 
17 червИJI 2009 року цей договір посвідчено MHOIO, -Б~ЗИІ) ІІ.М:, ІІРІІІШ'І'ІШМ 1І00І'аріусом 

Броварського міського нотаріanьного округу. 
Договір підписано у моІА приcyrнОсті. ' 
Особу які підпиcanи договір, встаноanено, їх діСОJJ""I'IІIСТII, 11 'I'Ш(U)l( IІРіllЮЗДnТllість 

МІської РАДИ київськоУ ОIШЛСТI "0 ПРИВАТНОГО 
повноважеННJI іх предстаВIІИIС& псрсuіl1СШО. 

C1fI.~iВ8J~OIi!}' України «Про ореllДУ ЗОМJlі» не" I&ОI'Шlір •• ідш.гпс державній 

. 
--~~~~-JS'JI::Z~~~~~'tЄ( P�o-О·О 
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В," А АО & -пп .ІІнат_" 
В," & АО В -38МЛ' 38'-.IСОРИСТ. С6УЛЬВ.Н8заIl8I11НОСТ') 
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ВІІЗllачеllllИ ме)к зеМе ОО о о 
ЛЬІІОІ ДlЛЯIIIСII В ІІатурі (ІІа I\оlісцеВОСТI) 

/1 /7,1 !l/tЮпа 71 

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

200..2р. 

Ми, нижчепідписані, представник T~B "КОНСТАНТА" 
• 

в прпсутності землевласників (землекористУвачів): 

/7/7 .. .fZ ~«I'77a.. " 
" 

предстІІІІІІИХ виконкому ~ "'..м:? 1t";t::P ~~ 
діючи ва підставі дозволу 1)1r'~KOMY Ни 273 
ради народних дe~aтiB від 24 листопада 199~ року 
визначили в натурІ межу зеММLНОЇ ділянки Ha~iдcтaBi кадастрового плаву 

/1/1 ~/~,-y'" " ~ . -~"/?'f о<. 

о о 'оо Б ОО. оо __ "І: /?оr- YO-()S"" • 25: W. 02 ~ . ЗПДRО рuпення сеСІІ роварськО1 MICLKOI ради .І1!! вщ , . 
. #!.;'Зf- f2-05" 1)-" JJ1. OtY, ()f'o 

Межові зн8ІСИ в кількості !) шт. передані D натурі .. -

Представник землевласщhca 
. (землекористувача) : .:,: 

Пр" едст~ник T~B сс*~ft~rАІ'ІТАИ/'~----::_---?F~~~~;':""":~ . . \'. ' 

/ Представник виконко~.... ." 
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' .. 
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АКТ 
ПРиfІМАННЯ-ПЕРЕДАЧI , 

Jt./icIIIO Вро"ар" К"'''С6НО; облаСlllі. 
Cї",l11adl(lllllOZO ',ер"'1Л д,,; "шcn.,; деlJ'Л"'О~О рОА)'. 

Орендодавець: БРОВАРСЬІ(А МІСЬКА РАДА IОІЇnСЬІ(оі ОБЛАСТІ, IОР"дlчlа 
особа за заКОllодаВСТВО,.1 Укр аїШI , lоридична адреса: КlІївська область, м.БроваРIІ 
вуn.Гагаріна. 15. ідентнфікаційНИ!і код 26376375, (свідоцтво про державну ресстраціl~ 
JОРJfДИЧllОЇ особи серії' АОО N9094185, видане державним реєстратором виконавчого комітету 
Броварської' міської' ради КиїDСЬКОЇ обпасті В.О.Кузнєцовим, дата провеДСНJlJI держаВIІОЇ реєстраЦ,ії 
08.04.2002 POICY lІомер заПllСУ про державну реєстраціІО 1 3S5 120 0000 002270) D особі ceKpeтapJl 
Аlіської раДІІ. ТlІмчасово здіЙСIПОJОЧОГО ПОDНОВВЖС\fНR міського ГОЛОВ}І, СЛПОЖКА ІГОРЯ 
ВАСИЛ),ОВИL.JА, ідентифікаційний номер за даними Державного реєстру фіЗIІ'ІН'1Х осіб -
платників податкіD та інших оБОD'язкових платежіD' 2836822275, зареєстрований за адреСОІО: 
КlІїаська обпасть, м.БРОDари, вуn.Маяковського. буд.59, який діє на підставі Закону України "Про 
'lісцсве самоврядуваllllJl в Украіні" ІІередала. а 

Орендар: ПРИВАТНЕ ШДJ1PИЄМСТВО <сЯИАТА». юридична особа за закоtlодавством 
України. IОРИДИ'lІІа адреса: 07400 Київська обпасть, м.Бровари, Аул.Гагаріна, буд. 14, 
ідеНТJsфікаціЙШІЙ код 3350203S. (свідоцтво про державну реєстраціІО серії АОО 1&092739, видане 
державНIІМ реєстратором виконавчого комітету Броварської міської рад}. Київської області 
КУЗНЄЦОВИМ В.О .• дата проведення державної реєстраці~24.0S.2005 року, номер про державну 
реєстраціІО 1355 102 0000 000743). в особі директора f'ОНЧАРовоІ ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ, 
ідентифікаціЯний Jlомер за даними Державного реєстру фізичних осіб - rшатиихів податків та 
інших, обов'язкових платежів 2263517183, зареєстрованої за адресою: Київська область, 
ltf.Бровари, вул.Островського, буд.24. вка діє на підставі нової редакції Ста'1У1'У ІПІ с<ЯНАТА)), 
зареєстроваlJОЇ державним реєстратором В}JКОНавчого ~o1'tfiтety Броварської 1'tficLKOЇ ради Київської 
областj Кузнєцовим В.О., да'l'8 реєстрації 21.05.2008 РаХУ. номер запису 13551050002000743 
ПРІІ.ЇІІЛIJ D строкове !Шатне користування зеаlельпу дinвику площеlО 0,0417 ra ДJIJI 
обcnyroвув~ вбудовано-прибУДОDаного неЖlПЛОВОГ8 приміщення - землі комерційного 
ВIIКОРИстан~. тераlіпоаl па 5 (п'ять) років, за адресою: Київська область, 1\lіс:то БроваРII, 
буnьвар Иезвnежпос:ті 7 (cial). 

Кадастровиіі номер земеЛьної ділянки 3210600000:00:028:0107. 
, '~ реквыllll сторі" 

ОРЕнДбдАвЕць: ОРвн.дАР: 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ПРИВАТНЕ шдпрЙємство <6ІНАТА», 

киlвсы�оl� ОБЛАСТІ, Jоридична особа за заководавcrво~ Украіни, 
ідеllтифікаційний код за даними Jоридична адреса: 07400 Київська область, 

ЄДРПОУ 26376375. lоридична адреса: ... Бровари, вуп.гагаріна, буд. 14 
l{иївська область, м.Бровари. 

.. 

вуn.Гагаріна, 15 



ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьно1 ДІЛЯНКІІ 

" •• БроваРIІ 

Броварська мІська Рада . 21 ЖОВТІІЯ 2009 ОК 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська АІlська рада, в особ. в 11І'0 НУ'О"О го обов'''3/(І/ місь/(ого rOnOB" _ С: Р у 

І В '" з екретаря 
міськоїраДIІ Сапожка roря аСIIЛLОВII'IП, що ДІЄ на ПІвстаВІ акону УкраіНIІ "Про місцеве самоврядуваl 
Україllі"'ПІ РОЗПОР.ДЖСІІІІ. БроварсloКОТ міСIoКОЇРlШ1І вів 24.07.2008 року Н!!128 3 ОДІ.ОГО боку, та 1tI" В 
ОРЕНДАР: Відділ IсапlтaлLllОГО ОувlВllllЦтва GРОDПРСЬКОї мlськоі Poдll, ЮР"дl'ша адрсса' 07400 
М. Броварll, вул.Гаraріllа, буд. 15, ідеНТJIФікаuіПIllI~ код 22202690 (свідоцтво про державну pe~cтpaцi.~ 
IОРIIдIIЧНОЇ осоБІІ. зарсєстроване ВllконаВЧlfМ КОМІТетом Броварської міської раВIІ від 02.03.199SpOK 
N!13SS 1200000001629) в особі .. а"влы�ІІкаa відділу Ждановського М •• КОЛІІ МюсаПЛОВIІ'.а. НК.IП діє на підставі 
положе"I'. про відділ капітального будіВНllUтва Броварської міської' РадІ!, затаердженого рішеllllЯМ 
Броаарської міської радll від 22 ЛІОТОГО 2007року N!!244-17-0S • .naпi -"ОРЕНДАР", 3 dpyzoj старо/ІІІ, YКnDnIl цеП 
Доroвір про наступне: 

1. ПреДl\lСТ договору 
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішення сесії БроварсloКОЇ міської раДІ! Київської області від 

27.08.2009роlC)' »-1210-68-05 HIIlUIE:. а ОРЕНДАР приЯмає в строкове платне КОРЩ:1Уванн. земепьну дinНIІКУ 
nnощею 0.0018га. ДП. розміщення ГРП на розі вул. МихаRла Драгоt.lанова та вул. Київської в "'. ІіРОВВРIІ. 
3riднo з манам землекористування, що є HeBiA'tMHOIO чаСТ.IНОЮ UIooro Договору та довіДК.1 щодо державної 
стаТlfСТІfчноі звітності з кількісного обліку земепь в межах Броварської міської РІШІІ (форма 6-зсм) В.lданої 
відділо". держкомзему У місті Броварах КиіВСloкоі області від 14.10.2009року за .N'!04-3/13-3/1091 та земельно
кадастровоі докумеlfl'8ціі UR земельна ділянка раХУЄТІоСІ в зеМЛRХ технічноі інфраСТРУКТУР.1 в межах 
Броварськоі міськоТ радІІ. 

КадВСТРОВllП IІОl\Іер зеаlсІІы�оіi дlлRIІКl1 32 10600000: 00:063: 0992 

2. Об'єкт ореНДІІ 
2.1.В оренлу передаєтьсяземельнв ділянка ЗВГВJIЬНОІО nлощеlО 0,0018га. 
2.2.На зеr.lельніП ділянці відсутні об'єlП'И нерухомого маЯна. 
2.3.НормаТltвна грошова OuiHКI земельноі ділянки згідно довідки відділу держкомзему у м. Броварах 

Кllівськоі області від 14.10.2009 року за Н!!04-3/13-3/1 090 - 110 період будіВНIІЦТВВ CТDIIOBIIТЬ: 
- 1 389 (ОДІІа ТlIСRча TpllCТВ вісімдесят дев»ять) ГPIIBeHb. 
Нормативна грошовв оцінка земельноі ділянки згідно довідки держкомзему у м. Броварах Киівськоі 

області від 14.10.2009 року зв N!!04-3/13-З/l 090 з дaТlI звтверджеllllR Акту деРЖВВllоі КОl\ІІсіі про пр .. RIIR'lТЯ 
в eкennyaтaullO звкіllченоro будіВIІІЩТВD об))єtn')' СТВНОВІІТЬ: 

- 1 805 (ОДІІВ ТlIСRЧВ вісіl\lСОТ п))nть) гр"вень. 
2.4. Земельна ділянк&, яка передається в оренду, не мас таКllХ недоліків, що можуть перешкодити \і 

ефективному використанню. 
2.5. ПР.І зміні (реоргвнізаuіі) ОРЕНДАРЯ Договір ореНДІІ не зберіraє '1IIнність. 

3 • Строк діі договору 
3.1. Договір yкnaдeHo терміном до 27.08.2014роlC)'. 
Після звкінчення строку Договору ОРЕНДАР має переввжне право поновлення Ного нв новиП строк. у 

ЦЬО"'У разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 2 (два) місяці до звкінчення строку діі договору повіДОМИТIІ 
тlСЬМОВО ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВХСІІТJІ Аого AiIO. 

Положення цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовується у розі: 
- Вllкористанні земельноі ділянки не за цільовим ПРlІзначенням; 
- ПОрушення термінів СПЛВТ.І орендної плаТІІ; 
-Допущення погіршення стану земельноі ділянки. 

4. OpellДlln плnтn 
4.1 РІЧІІа opellAllB плата CТВllOBllTb 3 % від НОРI\IВТIІВIIОТ грошовоі оцlllКl1 1 389 rpllBellb І складає: 

- 41,67 ( COPOIC OAlla) ГРІІОНЯ 67 копіПок - 110 перІод будlВIІІЩТВВі 
РІЧІІВ opellДllD плвта СТІШОВІІТЬ 3% від IIОРl\lаТllВllоі грошово' оціllКIІ 1 80S ГPIIBell .. І складає: 
- 54,15 (п))ятдесnт ЧОТIIРIІ) ГРllоні 15 копіАок - 3 ДВТІІ 1атверджеllllЯ Aкry деРЖВВIlОТ КОl\llсіТ про 

ПРllПнRТПI в еКСПЛУВТDцllО 3ВlсіllЧСІІОГО будlВІІІІЦТВD об))ЄКТУі 
• 4.2. Обчислення розміру орендноі nлаТIІ за земельні ділянки держаВНОі або коl\lуналы�оіi мвсності 

здlRСIUOЄТЬСR З урахуванням їх цільового призна'lеННJI та коефіцієнтів індексаціі, DlІзначеНIІХ законодавством. 
за затвеРдЖеШIМИ Кабінетом Міністрів Укра 



дсрЖВВ.lоі рссстрпціі ШОl\lіС"'It", ІІі, 
10"11' 11.111 • 1'11'\1, 

Т1аСІІ ПОЧllllа І IСІІЛСlfдВрtllll\І ДtlСl\1 JBITIIOI () (110 " ' ""t'tlta 
4'з.Орс..,щВ плата 8':':': "вступ, ... !:lа OCTIIII~I ~~It УДК У Кllівс:ькіА облпсті м. K',,~~I(I'''')IO) Мlс,""1 

npoтaro,.. зо КВЛС.lJlаРIІ1:хо", п'срерахува.I.IЯ ІІа paXY~OI1 клаСllфікnuіі 13050200 - opellila Ir~ '!ФQ 8210а;-
::. ~~~~:;"~~~~::;:J270000S -6PO~?:;~ ~~HOK OPCIIJlHOЇ nлаТl1 офОРМЛЯСТ"СJf ВіДIІО"":;::;'I\t В 

4.4. Псре.аача продукц"Тn IIaдa':~RдDCТ.CII у разl : ""1і\\I'" 
4 5 Р03"llр ОРIШДllоr плаТІ' пер бачеШIХ JIoroBOPOM;. t' 
4:5:1. змі.fIt УМОІ гocnoI18P'OBDlltfll, пср;д та ставок opeffJItloi плат .. , ЗМІН" HopMaTltllllOI 1"pu""ІIІIIj, 
4 S., ,,,,illll pO:lMfpiB :.е"CnЬ'IОГО ПОI18. ку Ц-'І DII:'flа'IСШIХ заКОflодавство,." """"" • _. • ф' цієНТЇВ ІндеКСІ , ' 

ПШDІІЩСІІІІІІ ціll, таРllфіВ, ,МІІ(ІІ КОС І Я I\litllml орендНУ плату на ум?вах. ВIІЗllаЧСtlll\ 114 5 Н\\ 
У ВIlПадку відмов" ОРЕНДАР 3. ва від добровільного РО3JРВПlllill JIOI'OBOPY 1іі 110 1 111'"р)" 

І О 11 Якщо СВІДМО ЗUk) СІ! ' 
стороtll! Р03Рllва.оть догов Р реНд. , ІР"" 
цеП дoroBfp РОЗРlІвасться У СУДОВОМУ поряд:. заКОIІО'" 

4.S.3. в ІІІШІІХ ВIIПодКІІХ, псредба'tе~, JI У СТРОК", ВII'ШI'lені ЦJlМ Договором, СУ\lа 1uБОРІО ' 

4.5 .... У разі ІІеDнессtl"Я opetlдllOI мат аХУВDННЯМ пені, шо нараХОDУСТЬСЯ нп суму ПодаТI\t)В!1 "~IIICI' 
б rO~1 і mrycтtrc,. , liap 120' " го IIОрг\ вважається ПОД8ТКОВIІМ ор ості) і:. Р01раХУflКУ ВІДСОТКІВ РІ'ІІІIJХ оБJJіl\О\lO' І 

( :s ypaxYDall'fll~1 wтрафНIІХ caII~цin ?ІІ іх tlаЯВ~:IНIІКllення тaKOro податкового БОРІ)' або Ііа дещ, ii(l~ C1i1nll', 

націоІIмыІго банку УкрвіНІІ, ДІЮ'lоr ІІВ деНЬвеЛIІЧll1І таКІІ" ставок С біЛЬWОIО, ЗD КОЖIІJln "a.'&:"napltl~ii(noro 
частшш) norawellHII, :sanеЖIІО вІд того, яка :s .Іещ. 

ПРОС1рОчення У "ого сматі. таКОЖ і У 81lпадках, якщо ОРЕНДАР з ПОВПЖІІІІ'( ПРIі'1І1ІІ ТІ!\І" 
4.5.5. OPC'llllla мата спраОЛIЄТ .. СЯ ilСІІ80 

не ВJlКОр"СТОВУЄ ЗС&lcnьtlУ AfnllllKY за ЦJlМ ДОГОВОРОМ. 

S. УМОВІІ ВllКОРllстаllllЯ зе&le.JIЬflоі діЛJlllКl1 
5.1. Земельна ділянка передається D ореНдУ Ilдl ро~Міше~НI ~~П, 
S 2 Цільове ПРll,начеННI земельноТ ділянки - зеМЛІ теХНІчноt ІнфраСТРУКТУР·І, 5:3: ОРЕНДАР не &І.Є права без оформлеННІ У встановленому законодавством порядку 1міНЮlaТІІ ~ 

цільове nPll3начеННІ ,е",ельноі ділІНКІІ. м , 

5.4. Пере.аача у заставу та внесеННІ до статутного фонду прааа ореНДІІ земеЛЬНОІ Д1ЛЯllkll заБОРОIІIІ('ТЬС. 

6. УАІО811 і СТРОКІІ передачі ,el\ole.JIbHoi ділЯНКl1 в ореІІДУ 
6. І. Передача земCJ1ЬНОЇ дІлІНИИ В оренду ,діПСНIОЄТЬСІ згідно проекту землеустрою ШОДО віl1RJfИНl 

зе",ельної ділRНКIt.відоедеНJfятсхнічноТ документаціТ і, землеустрою по оформлеНIІЮ права КОРlJetyваиНl 
,емCJ1ЬНОЮ діЛIІНКОIО. 

Підставою МІ BllroтoвneHHR проеrrry землеУСТРОIО шодо відведення земельної ділRНКIІ І: рішенНІ 
Броварськоі міськоТ рад" від 30.07.2009року Н! t t 81-67-05. 

6.2.lнші умов" передачі ,емельної ділRНК" в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає. а ОРЕНДАР ПРIІА\lан 
ореНдУ ,емельну ділІІНку вільну від будь-як"х маНнов"х прав і претензіЯ третіх осіб, про АКІІХ І МО\lfиt 
YКn8дaHHI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не t.10ГЛIІ знаТII. 

6.3. Передача земельноі ділJJН"" орендарю здіПснюється після державної реестрації цього ДОroвору 
,В актом ПРJIЯмаНIІR - передачі. PetcтpauilO доroВОРУ оренди провести до 27.10.2009року. 
6.4. Передоча 3сАІслыlіi дmПlllt1l ОреflДПРIО здlПСIllОtїьсп ІІа протязі 5 (п'ять) Дllів]в І""" 

ПРJ·Па.аllllll-передочі. 

ОРС'ІДОР зо60В»)R30IшR В m)ЯТIІДСШIІІR термі.. піелll ДСРЖОВlfоі PCЄCТPBЦїr цього Договору пІаliD 
будr.-ЯКІІХ додаТКОВllХ угод, ДоговорІв про В"СССШІЯ за.I'1 то доповшшь ДО Договору тощо H~81I1 

, відповідНУ копію ОРПIllУ ДСРЖUВllоf подотковоі елужбll'D І\ІІСЦСІ\І 3'IВХОДЖС'ШЯ зсА1елы�отT дIлИJlКIІ. 

. . 7. УАІОВІІ поверrrСllІІП земельної діЛЯНКl1 
• 7.1. ПІ.СЛИ прltПlfнеНIUI ДІі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельн діл''''I\')' У cr.mi,1II 
пршому ПОРІВНЯНО' ТІІМ, У якому він одержав ті в оренду у 
• • OP~HДOДABEЦb У разі погіРШСIІНIІ KopJICHllX вn~стивостеЯ ореНДОВ8ноі земельної дjЛllІКIІ П08''
JЗ 3MIHOIO .1 стану мас право на відшкодувв б' • • ' .: , " ННІ 3 ІІТКІВ У РОЗМІРІ, ВlІзна'lеному СТОрОН8МІІ ЯКЩО СТОРОIШ\lИ 
ДОСІ гнуто зroд" про РОЗМІР ВІДWКОДУВDНІІЯ збllтків. спір розв' . 

7.2. 3дinснені орендарем бе] ЗГОдll О е ІЗУЄТЬСЯ у судовому порядку. м .:.1IIId. 
IІкі неМОЖnIlВО BiдokpeMlml без заподіЯIІНЯ ~~дода~ШІ BIIТP~TII на. поліпшеНIf~ орендованої земельНОI JAUI"'~ 

7.3. ПоліпwеННI стан зеt.ICJ1Ь оо .дll ЦІП діЛЯIІЦI, не ПlllJlЯГnIОТIа ВIДWКОАУва .. шо. J 

ОРЕНДОДАВЦЕМ землі, не ~ідЛпгаlот:О~ід:ЛЯ"КIІ, проведені ОРЕНДАРЕМ зв nllCbl\IODOIO ,roAOIO 

81прат за проведенІ НИМ поліпшення стану зсм KOДY;B~HIO. УМОВІІ, оБСЯГIІ і СТРОКІІ віДWКОДУ8аШ1Jl O~JIAIII" 
7.4. Орендар має право на віДШКОlt Ba~:~IO ДІЛJI.НКІІ ВIІзн~чаIОТЬCJI OKpeMOIO yroJlOIO сторіІІ. ,..,.. 

зобов'язань, передбачеНIІХ Ц"М доroвором. 'у зб .. ТКIВ, заПОДІЯНИХ унаслідок неВlІконаННІ opellJ1O 
3бllткаАШ вваЖDlотьея: 
7.S. фаКТl1чні втраТlІ,lІКIІХ ОРЕНДАР 3113 ~. 

ДОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ в також 811траТIJ, ::~ ь:~'ЯЗКУ з He~"KDllaНJ'IJlM вбо неналеЖНIІМ BIIK01t~~' 
свого порушеllОro права; НДАР ЗДIПСНIIВ вбо nOBIIHel1 здіПСНIIТ" ДJlЯ siJI 

7.6. доходи, ккі ОРЕНДАР міг бll ~ 
ДОГОВОРУ. • реanьно ОТРlІмати В разі належноro ВlІконанн,. OPEHДOДA8ЦE~" 

7.7. РОЗМІР 4JDКТІІЧНШС ВlІтрптор 
ендаря Вllзна'lаЄТЬСIІ • • Д81111( 

"а ПІДстаВІ документально підтверджеllllХ 



8. ОбllСЖСППВ (обтвжспнв) ЩОДО BllKopllcтallllB 
:JСlleJIьноі ділВ11К11 

8.1. На орендовану зеАlмы�)' РИКУ не BcтaHoвneHo обмеже", обтяже"IUI та інші ПРl1ва третіх осіб. 
8.2. Переда.,а 8 ope.LЦY земenЬ'lоі ДЇnЯНКІI не є піДСТВDОIО ДnЯ nPllПllнеННJI або зміНl1 обr.IСЖСН" 1111 ЦlО 

ІІІІ011І)'. 

9. Іпші права та оБОВ'В:JКlI cтopil. 
ОРВНДОДАВВЦЬ rapllН1)'E, що зеr.lenьна дїnянJCa є у Аого впасності. нікому іншому lІе відчужена. під 

3860РОНОIО (арештом), застввою не перебуває і він а.ає законні повноваження передаваТIІ шо ДЇnЯНКУ в оренду, 
Н8дD8а11llнші прав .. 8Iа.lа.,е.lі ЦІ"" договором. 

9.1.Права оре'lДодаDЦЯ: 
9.1.1 перевірml цim.oBe 8.IКОРIIСТВНIUlземenьноі ДЇnЯНКII; 
9.1.2. достроково розірва111 цсП Договір у внпадках. передбачеНl1Х ЧІІННІІМ законодавством та ц"м 

ДоraворОМі 
9.1.3. змlНlml розмІр OPCllДlloi MaТlI у випадках. передбачених ЧІІННИМ законодавством. в тому чиепі в 

односторО.lньоаlУ пор.дку без згоди ОРВНДАРЯ; 
9.1.4. 811Мara111 від ОРВНДАРЯ своєчасного BHeceHНR орендноі мати; 
9.1.5.BIIМI1rD111 від ОРВНДАРЯ відшкодуванНR суми ореНдНОТ мати з .,асу приПнJIТТR рішенНR сесіТ 

&роварськоі міськоі РВДІІ про H8Д8HНR В оренду земenьноі дiтrИКl1 до підnисвнНR цього Договору; 
9.2.060В'ЯЗКII ореllДодавцн: 
9.2.1. передаваТllземenьну дiтrику по arny. 
9.3. Права орендаря: 
9.3.1. отрима111 по arny земenьну РИКУ у користуванНRі 
9.3.2. ПОНОВnlоваТІІ договір піcnя закінчеННR строку його діТ в розі BiдcyТIIOcтi претензій, щодо 

зо60В'ВЗВНЬ на протиі теР"lіну ореНдИ. 
9.4. Обов'НЗКlI ореllДаря: 
9.4.1.Н8Д88aТII ОРВНДОДАВЦЮ МОЖJlНllість здійснюваТІІ контроль за ВИКОРИCТDННRМ цієі земсшьноі 

дimlНКllі 
9.4.2.ВIIКОРIІ&:товува111 земельну ділянку за цfлЬОВllМ ПРllзначеllllЯМї 
9.4.3. своєчасно сплачува111 ореllДИУ платуї 
9.4.4. не доnyскаТlI хімічного чи 6удь-пого іншого забрудиеННR зеМJlllі 

. 9.4.5. niдтpИМУВ8Т11 ті в напежному санітарному ствні; 
9.4.6. піcmr закінчеННR терміІІ)' діТ Договору оренди поверll)'Тll земсшыІ)' рнку ОРВНДОДАВЦЕВІ у 

RIJIОЖИОМУ стані по акту. 
9.4.7. орендар зобов»JlЗВНИЙ в n»RТllденний термін nicnя державної реєстраціі цього Договору тв/або 

буДЬ-1КИХ додаткових yroд, Договорів про BHeceHНR змін та доповнень до Договору ТОЩО HaдaТII відповіДІ!)' 
копію opraвy державної податковоТ служби за місцем знвходжеННR земельної дШsнки. 

10. РИЗИК випадкового зиищеинв або поmкоджеиив 
об'єкта оренди чи його чаетпви 

10.1. Ризик випадкового знищенНR або пошкоджеННR об'єкта ореllДИ чи йОГО чаСТИНlI несе ОРВНДАР. 

11. Зміни умов договору і припuвеввв його діі 
11.1. Зміна умов Договору здіЙСIllOJO'I'ЬСR У письмовій формі за взаємною згодою сторін. 

у розі неДОCRПIеННR згоди щодо зміни умов договору спір РОЗВ'JlЗYJO'I'ЬCR у судовому поркдку. 
11.2. діі договору ПрllПllllRЮТЬСR У разі: 
11.2.1.закінчеННR строку, на пий його 6уло yкnвдeHo: 
11.2.2.при.цбанНR ОРВНДАРЕМ земenьноТ дiтrнки у власність: 
11.2.3. примусовоro відчужеННR земсшьної дiЛRНКИ з мотивів суспільної необхідності відповідно А2 

n-.1473еАIUItНОГО кодексу УКР81НІІі 
11.2.4. Договір приnИIIRЄТЬCR також в інших випw8Х, передбачеНl1Х законоltl. 
11.3. ДіУ договору ПРІІПІІПRJОТЬCR ШЛRХОМ Пого розірваНПR 38: 
11.3.1. взаємною зroдою сторін; 
11.3.2. рішеНIIJIМ суду відповідно до чинного законо.цввства Украіни. 
11.3.3.ініціатИВОIО однієі із Сторін в односторонньому порвдку у ВИПВДJШX, передбачених законом та 

Ц!ІМ Доroвором. 
11.4. РозірвВННR ДоroВОРу ореllДИ землі за ініціативою OpeндoД8BЦR в односторонньому поркдку 

АОnYскатск у разі невиконаННR ОРВНДАРВМ BltмOГ пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору. 
• Доroвір вважаєтьCR розірваним за ініціативою ОРВНДОДАВЦЯ :J момеН1У набyтm чинності 
IЩповідноro рішеННJJ суду, ПРIiЙIIRТOГО на вимоry ОРВНДОДАВЦЯ. 

11.S. Перехід права власності на маАно орендар. на іншу юридичну або фы�чну особу, а також 
реОРl'ІНїзaцis юридичноі особll-орендар. є niдставОIО ДIIJI розірввнНR договору. 



12. відповідолы�іс:ть стор іІІ З8 неВІІІ(ОН81111В або 
неllолеЖllе 8111(011811HB договору. . . 

ONV СТОРОНIf несуть ВIДПОВlда1ІЬЩсть в' • 12.1.30 HC8JIКOllaH.fR або ненanсжнс ІIІКОllанНІ доrol ,..1 ІЛПО81Дltо 
40 

зако.1)' та lUooro доrolОру. • .' • 
І2.2.Сторона, ІІа ПОPYWlша з0601'1І381l1fR, :JВfnьюrЄТloCJI Від ВlдПОllдDJIltНОCТJ, ККЩО вона ДО8еnе. що 11 

ПОРУШСlllfR C1'ВJIOCJI Ilе :J П ІІІНІІ. е 

13. Прпкіпцеві положеИllВ 
J З. І. ЦеП доroаір пfДnКrDЄ держаlніn рсєс:траші. " 
JЗ.2.Цеn Доroвір на61.рає '1IIННОсті піСЛI пі.аПlаННIІ сторонами та nого держаВJlОI реестрації. 

ЦеП доrolір уrcnодено У трьох nPJJMipHlllr8X, що МВlоn. однаКОIУ юр.,дичну сипу. ОДІІН 
31.DXОДlm.c. в Opeнд0дD8ЦJ1, дpynln - І орсндаРl, третій - І oprDHi, ККИЙ ПРОlів держаВIJУ реестраціІа. ] -klfX 

HeBIд'Ofl .... fl. чаСТIШIlA.ІI договору є: 

> кaдDcтpoBltII план земenьноі дimrНКИ:J вїдо6рвженfUlМ обмежеНIt (обтяжень) у Ті 8J1kOPIIc:тa • 
ICТ8НoвneHIIX сеРlітутів; JlНI та 

> акт ВІ1311ачеНІІВ меж зсмenьноі ді.пвНКІ' 8 натурі ( на місцевості); 

> ман (схема) розтвшуааннв зсмenьноі дimrHKJI; 
> акт ПРllnому-псредачі земenьноі дi.uНXJf; 

15. РеквЬпти сторів 

Орепдодавець 
Броварська •• іська рада 

D особі fIIlItОIlУЮ"ого 060f1'Rз1tU AriCbltoгo 
голOflU 

СаllО:нс"а Іzорл ВаСIIЛ&ОВllча 

Місцезнвхо_енfUI ЮРИДJsчноі особн 

ЮРllJlll1fRа адреса: 
074 ОО І<иівська область, 
м. Бровари. вул.Гaraріна,lS 

іде fфікаціЙНИА код 1631631S 

ОреНД8Р 
Відділ капітвnьиого будіВllІІцтва 
Броварськаі міСЬКОі радll 

в особі начолыlltаa Відділу 

ЖiJаllОВС&"ОZD МІІ"ОЛlI МIL~аlілО(JІІ"а 

МіСЦe:JнаходженНJI ЮРИдичної особ .. 

ЮРІІДІІЧІ18 адреса: 
07400, м. Бровари, 
вул. rarapiHB, буд.ts, 

ІдеIlТИФікаЦ~~~690 
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АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"Д" ~паф 2009 роху 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 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", з однієї сторони, та Відділ 

капітального будівництва БроварськоУ міськоУ ради в особі 

начальника відділу Ждановеького Миколи Михайловича з другої 

сторони, СЮІали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Відділ' капітального 

будівництва Броварської' міськоУ ради прИЙНЯВ земельну ділянку 

площею 0,0018га для розміщення ГРП в м. Бровари. Земельна ділянха 

надана рішеНWIМ сесії від 27.08.2009 року за N!!121 О-б8-~5 на умовах 
оренди ва 5 (п»Jlть) років, терміном до 27.08.2014 року. 

Цей Акт СЮІадево у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 
договору оренди . 

. ,', ' ПЕРЕДAJIA: 

Броварська міСЬКIJ рада 
ЮРидиЧНа адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
Бико ... обов»JlЗХИ 
~mDtJ(J1IbJ 

ПРИЙ ВЯЛО: 
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АІСТ 
ВllЗIJочеНllВ меж земеn ОО о о о О) 

ЬІІОІ ДІЛЯІІКИ В ІІаТУРІ {ІІа ItllсцеВОСТI 

~dZ;:f6~~~ 

Ми, RЮІсчепідmісаІІі, предстаВfІИК ТОВ "КОНСТАНТА" 

D присутності землевлаСJIИJсів (землеКОР.Істувачів): 

~ш ~/m.q..aнmo ~"6vvrtlb f?o~ ,tЦ>J" 
О ~~C6A:40/ ~t9f/~ r:J А А'А 

представник виконкому .9'V4" ~еh'Ко 1>9; г,. 
діІОЧИ на підставі дозволу ВИКОНІСОМУ НІ! іУІ , 
ради иаРОДНl'ІХ деnyrатів від 24 mІстопада 1992 року 
визиачиmІ D натурі межу земельної ділянки на підставі кадастрового плану 

. J~6 ~o~a~" dЦC6,e:p;,oqJ?~ 

згідно рішеННJl сесії БроваРСЬlсоїміСЬIСОЇРади н!!/2/0- 6'J1-tJГвід Н. p~ 2PP~o 

Межові знаки в кількості _ .... 1:..--__ ШТ. передані в натурі 

, . 
,. .. 

Представник землевпасник~ " ," \ 
( землеІсористувача ) , ,\' \'. . ' .. ' .-
ПредставНИІ< TOB·~I(OH~TAHT~~~~~~~~~~~!:S1-~· 

_---r:~ ~~~t;~'VJleHk:D ~~ . 
ПреДСТaDІtИІС виконкоМУ 

" 
Оо, 
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1. ВідАдоА- _ Опис меж: . 
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4. ВідГ доД 
4. BiдД~E'-----------' -------------------------

5. ВідЕдоА -
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ПЛАН 
зеJ\olельноі діЛЯНКII, Яlса передається в ореJlдУ 

масштаб 1: 2000, м.Бровари, 
на розі вул.М.Драгоманова та Київської 

ВіддіЛІсапітального будіВIІІlцтва Броварської міської раДl1 
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ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНо' ДІЛЯНКИ 
М. Бровар •• 

Ііроворсь,сп I\llcькn Род~ "l4 A.~4&'."- А ., 08 
ЕнnОnАDЕЦЬ: Ііровпрсысo 1\11. ~;C -.0 рОIСУ 

ОР ~ ~ СЬІСО роДо. В осоБІ BIIKOIfYIO'loro обов'lІЗКl1 міськоо ГОЛОВІІ _ секретаРІ 
'ської радІ' СОПОЖ'СО Ігоря DОСІІЛLОВІІ'ІО ШО д'l . . з " . 1\" , С ІІа nllIcтaOI аКОIІУ YKpa111ll "Про Мlсцеое самоврядуоа.1ІІ11 о yкpaTllr' з ОДІІОГО боку, та 

оРЕНДАР: TOBOPIICТBO 3 О~I\Іе-dfСIIОIО в~повIIIПЛLIІIСТIО ((УЛІС СІСТЕМС •• , 10PlllIll'lIIa адреса: 01103, м. 
к.,Тв, Пс',срськ"П раПОIl вул.Кlквlдзе,18-в, IдеНТIІФікаuіПllllП код 2004945 І (cBiдoUТBO про державну peCCТPBuilO 
IOP'Ulll'lIIoi особ'I, зореєстроваllС !1еРЖВВIІОIО IIlIMiHicтpauiCIO ПС'ІСРСЬКОГО раПО.IУ у м. Кllеві від 25.04. І 994року 
N!I 070 120 0000 004820) в осоБІ гснсралЬ'IОГО lIlfpcктopa Опрі ОЛСга IГОРОВIfЧа, IІК.IП діє ІІа підстаоі статуту, 
зареєстрованого ПечеРСЬКОIО panOllllOIO у м. Кllєоі держаО'IО'О адмі'lістраиіє.о оід 25.04.1994 року зв 
.N!I 070 1200000 004820, далі -"ОРЕНДАР", :І другоі стОРОІ"" уклалll цеП Договір про нвступне: 

1. ПреДl\IСТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ BilInOBilIlIO до ріWСIfНЯ сесії Броварської міської радІ! КlIЇВСЬКОЇ облвсті оід 
25.07.2008 POICY .N!!807-40-05 нвдвє, а ОРЕНДАР ПРIlПмає о строкове nлаТlIС КОРllстуваШІЯ земельну ділянку 
пnощеlО O,4968ГD, 3 IІІIХ О,0869гв - ЗСІ\lлl 061\1СЖСІІОГО ВІІІСОРЩ:ТОІІІІП - ill"IКelleplllln ICOPIIДOP I\ICPC~K 
KoalYIIIKBUln, Дnl обслуговування неЖJГГЛОВОЇ будівлі - землі ПРОftшсnовості, в 1\1. Бровар ... ЗгіДllО з nлаllОМ 
зеМJlекор"стуваННI, що є невід'ємною частJIНОIО uьoro Договору та довіДКIІ Вllданої відділом земелыІІхx 
ресурсів у місті Броварах К"ївськоТ області від 20.08.2008 року за Н!04-3113-3/1077 та земельно-кадастрової 
AO"'YMeнтauiї Броварського міського відділу земелЬНIІХ ресурсів UR земельна ділЯll1Ca рахуcrься в '3емnях 
ПРОМIІСЛОВОсті в межах Броварської міської радІ І. 

КадаСТРОВІІА номер земельної ділЯНКIІ 32 І 06000000:00:06 І :0002. 

2. Об'єкт ореJlдl1 

2. J.В оренду передаєrЬСІ земельна діЛІНка заranЬНОIО площею 0,4968гв. 
2.2.На земельніП діЛІнuі розміщені об'ЄКТIІ нерухомого маПllа, Ікі ІВЛІЮТЬСJl власніeтto орендарі. 
2З.Нормаmвна грошова оцінка земельної діЛІНКl1 згідно довідк" оідділу зеftlелЬНJIХ ресурсів в 

,.1. Броаарах від 20.08.2008 року за N!04-З/1 З-З/І 076 стаНОВIГГЬ: 
- 401 887 (ЧО11IРIICТD OAll8 ТІІСПЧО вісіl\lСОТ вlсlаадссят сіl\l) ГР'lвень. 

2.5. 3емcnьна дinlНка, Іка передається в оренду, не має таКИХ недоліків, що можyn. переШКОДlГГ11 П 
ефеmmному В'IКОРИстанню. • • 

2.5. ПРІ' зміні (реорганізації) ОРЕНДАРЯ Договір оренди tle збеРІгає 'I"ННlСТЬ. 

3. CТPOIC дії договору 

3.1. Договір укладено на 5 (п'пть) років, терміном да 25.07.2013 року. ~іслязакінченtll cтpo~ Д~ГOBOpy 
орендар має переважне право поновлення Пого на НОВIiП строк. У цьому разІ ореllдар ПОВІ.ІНСН не Пlзlllше НІЖ 
з, 2 I\llспці до закінчення строку дії договору повідОМllТl1 ПlIСЬМОВО орендодавuя про Ilаl\ІІР ПРОДОВЖІІТ.І пого 
дію. ПР'І B.llCop.ICТOlllli зеАlenы�отT діЛП111С11 Ilе зо цlлЬОВll1\І ПР.IЗIIПЧСШIIПl\1 ОРСllдар втрачоє псреоа)КIIС 

право ІІа ПОНОВnСIIIIП договору opCIIA.I. 
4. ОреllДllа плата 

4.1 РіЧІIО OPCllAl1a плота CТDIIOB.IТЬ 7% від IIОРl\lаТ'IВIIОТ гр~шової о.ціlllСII і склодає: 
-28 132,09 (ДВОДЦПТЬ вісі"l ТІ'СПЧ СТО ТРІІДЦПТЬ дВі). ГР!'ВНІ 09 КО~IПоК;" або комунanыІїї власності 

42 ОБЧIiCJIеНIІЯ розміру орендної плаТІ І за зеМCnЬНI дlЛІНКl1 держаВНОI давство" І 
• • • ф.. • індексації В.l3начеНIIХ законо n , 

3А1ПСНIОЄТЬСІ з урахуванням їх цільового ПР.l3начення та кое ЩІЄНТІВ ід ~ac укладання або зміНIІ yalOB 
з. затверджеНИМIІ Кабінетом Міністрів УкраїН .. фОРАIВАШ, що заПОВfllОIОТЬСЯ n 

договору ореНД'1 ЧІ{ продовження Аого дії; n oтnгol\l зо КВЛСllдаР'IIIХ ДІІів, 
4.3.0РСllдII0 плота ВllОСllТhСП ЩО"IIСП1ШО рIВIIІІІ\Ш ЧОСТIСО"I'lllс:"п WЛПХО"І псрерахуваllllП 110 

IlaeтynllllX зо ОCТnllllіl\1 ІСОЛСІІДОР'ІІІ"І Allel\1 звіТllОГО (податlС~;;~~:З р/р 33210812700005 _ Ііровареьке 
раХУIІОIС УДК у 1(IIтвсыспn області 1\1. КІІІ:ВО М?»О 821018 1С0д .' 
nДх. І(од tcЛаСllфіlСОЦіТ 13050500 - ОРСІІДО ЗС"ІЛІ. Ї aТlI оформляcrЬСI віДПОВІДІІІІа ... a,,-raМIІ. 

• уг D рахунок орендно м 4.4. Переда'!а ПРОДУКЦІЇ та надання посn . 
У Разі· 4.5. Розмір OPClllllloi ПЛОТІІ переглядRЄТЬСЯ • • 

• дБВ'lенllХ договороМ, 4.5.1. ЗМІНІ{ УМОВ господаРIОВВIІПЯ, пере 



. тар"фіВ. ЗМІНІІ КОЩIIllIIf 11 1111 іІІ. \ 
тку піД811шеllНЯ ~IH! ЯІІКІІ після ЗВТDСРДЖСІІІІЯ IІОnl\\ ("Itl" 

lіНl1 03~lipio зеМeJlЬНОГО :::1)' ~aтy за зе~lелЬН~:;IОВIІ ОРЕНДАРЯ 1М illll'" OI'~IIItI: ':J : 
•• ""..:;:.;-.::.,......':,.,..-. 3М::;'':'''':' >І. 6po~"· :"~'=рс ... ю "lс.""'О ponОЮ • O"""""I1<>'~~~, 
піСЛIІ 3Millll IfOP~IIТlIBlloi f1JO~OIIKII може бут" Р031РВ " 
ДОГОІlр OPCIIДII зсмелыlіi .ІІU1Я \ 

нl- закоНОМ; . UIII\I ДОГОІОРОМ. пен" IШРUХОП"r пСllltа ПОрIІДКУ. передбаче .,. IDначеш • РО .' C~1c1 \' 
4.5.3. D іНШІІХ 81InIlJlКIL~, 10Т плаТIІ у стрОЮI: 8 м Н8Я8ності) із розраХУIІКУ - RЩСОТ"іR Pi'I~~! • 
4.5.4. У разІ IІС811СССІІІІЯ ОРСІ,:, wтpВфllllХ C8I1KUln 38 :НЬ ВJtlIІІКllеtlНЯ ТВКОГО ПОДі1Т~ОПОI о борrу ilбо ;t ' 

подаТКОІОГО борry (ВКЛIОЧDlОЧII ~IY Yкpaillll, діlочоі на .11 з ВСJШЧІІН таКІІХ стаВОК С БIЛl.шоlO. lа I(O",~~ І 
оБJIіКОDоі стаВКIf HaulOlfВnLllOГO ба ку звnеЖIІО від тог0, якв " 

11) поraшеНIІЯ, . 
ДСІІ" "ого (Оого 'IВСТIflІ n ГО сплаті. о ОРЕНДАР з ПОDаЖIІ"~ ПР"'ІІ", rll\"'iIQ І 
квnеlШВРШIП деll .. прострочеШIЯ у о таКОЖ і у BllnllJlKaX, ЯКШ ~ І 

О ата спра8Ляа .. СJl : 5.5.5. peHДllO ПЛ. за ЦІІМ ДоговороМ. ! 
ІІС ОIlКОР"СТОВУЄ земел"IlУ дUlЯНrcy . 

5. УI\(овіІ ВJff(орШ:Т:lfIJfJl ЗСІ\ (елы�оїї діЛПIІКIІ 

б УговуваННJI НСЖIfТЛОВОЇ будіВІІі: ьсJl в opellJ1Y ДnJl о сл . 5. І. земелыІo ділянка передаа • КІІ землі ПРОМІІСЛОВОСТІ. . 
5.2. Цільове ПРllЗllачення земелыfіi ДIЛJlIf е;НJI встаllовленому законодавством ПОРЯДКУ 1\111/ІО114тм 
5.3. ОРЕНДАР не моє права без оформл У 

ціл"ове ПрllЗlІОllСlflfll земельноі ДІЛЯНКІІ. 

• едачі зе~lельноj діЛJlllКJf ВОРСІІДУ 6. УІ\ІОВІІІ СТРОЮІ пер 

'n ся без розроблення проекту її відведення. м· 1I В ореНдУ ЗДІ снюєть 
б.1. ПередачаземелЬНОI.ДIЛЯНК. . ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР пр"П'1It1 
б.2.Інші УМОВIf пере.ааЧI земельноf ДІЛЯНКІІ в оп ренду. прав і претензіЯ третіх осіб, про Н"!lХ D r.rO\lel\t 

• нку вільну від БУДЬ-ЯКIfХ ма нових 
opellдy зе",елЬJlУ дUlЯ ОРЕНДАР не МОГЛJІ знат". 
укладаННЯ Договору OPEHДO~BEЦЬ ЧІІ іnСКІОаься після державної реєстрації ULoro Договору 

б.3. Передача земельноі ДІЛЯНКІІ орендаРІО зд 

за актом ПРIІАмаННJI- пере.аачі. і" від Об 10 1998р »-161-ХIVореlljJUр r 
б 4 ІІа ОСІІові а25 3aKOIIY Yкpaillll "Про opel'ДY зеJ\IЛ ". _ 

П'ЯТlIД~I;JffJП строк пі~п держаВllОТ реєстрацїУ ДОГОООРУ opelllIft земелыlїї ДІЛПІІКІІ держаВIІОI а60 
комуIfDлы�отT OnОСIIОс:ті з0600'03011llП IlвдaТlI копіlО договору відПОВЇДIfОJ\IУ ОрГОIfУ держаВllоі податl\Овot 
служБІІ. 

7. УI\ІОВІI ПОВСРНСffflJl ]С~fСЛЬНОУ діЛJlНКl1 

7.1. Після ПРJlПlfненНІІ діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну ділянку у стані, не 
гіршому порівНІІНО з ТlіМ, У ЯКОМУ він одержав \ї в оренду. • 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршення КОР"СНІІХ влаСТIІООстеП орендованої' земельної ділЯНКlІ, пов н3ВКІІХ 
із зміНОIО \ї стону, має право на відшкодуваНJlЯ збllтків у розмірі, ВlІзначеному СТОРОllам ... Якшо СТОРОНar.ш не 
досягнуто ЗГОДІІ про розмір відшкодування збитків, спір розв'ЯЗУЄТЬСЯ у судовому порядку. м • 

7.2. Здійснені орендарем без згоди орендодавцн ВllтраТIІ на поліпшення орендованої земеЛЬНОI Д1ЛJlIf1CI1, 
які не~IОЖЛIІВО відокреМИТl1 без заподіяння ШКОДІІ ціП ділянці, не підЛягаJОТЬ відшкодуоаННIО. 

7.3. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПlIСЬt.lовою згодОЮ 3 
ОРЕНДОДАВЦЕМ землі, не підЛlІl'8ІОТЬ відшкодуваННIО. УМОВІI, оБСЯГ1l і строки відшкодування opetll1llPIO 
витрат ЗD проведені НІІМ поліпшення стану земела.ноі діЛЯНk1і ВІІЗначаlОТЬСЯ OKpeMOIO yrolIOIO сторін. 

7.4. Орендар має право ІІа відшкодуваННJI збитків, заподіЯНIІХ унаслідок неВlІконання opeIlJlOДDBUe•1 
зобов'RЗ8НЬ, передбачеНIІХ ШІМ договором. 

36JІТІСПJ\ІІІ вваmаlОТLСП: 
• ОР . ~ 

7.5. фаКnIЧНI втраТІІ, ЯКІІХ ЕНДАР зазнав у зв'язку 3 невиконанням або неllалеЖНII,.. BIIKoHaHtlJllI1 ум 
договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також ВIІТРВТIf, які ОРЕНДАР здіПСН.IВ або ПОВllllеll здіПСНIІТIІ дnя віДllовлеНК1 
свого порушеного права: 

7.6. ДОХОДІ" які ОРЕНдАР міг бll ремьно отримати в разі нвпежного внконання ОРЕНДОДАВЦЕМ умов 
договору. 

7.7. Розмір фаКnllllШХ ВllТрат ореllдаря Вll3llвчаЄТЬСJl на пі"'ста . . 11" даКІІХ 
#0/ ВІ документально Пlдтверджен ,. 

8. Об~IСЖСIIIIJI (оБТJ1Ж ) 
CIIIIJ1 щодо ВIII(ОРIIСТnIIIIП 

зсl\lсJlы�оіi ДЇЛПІІКІІ 

8.1. На орендовану земельну ділянку BCТВIIOВJJ б ІІДОР 
мереж КОМУllікаціО. еНО о межеННІ nпОщеlО О,О8б9га _ іюкенеРlllln кор 



? Illші ПРПОП тп оБОО'031(11 сторі .. 

ОРЕнДОДАВЕЦЬ rDPBltтyC, шо земcnыla діЛЯllка є у Пого влаСllості ніКО .... У іIlШО~ІУ IІе OI"n'l "" " 
) б •. • • .. УЖС:ІІD. "\11 a60POIIOIO (BpeWТO~1 , ЗВС11ІОО~О lІе пере увас І ВІІІ .... ас заКОIІНI "ооноважеlltlR перелават" ЦІО діЛЯllКУ D О еll 

з III1DBBТlI іllші првов, ВIІ:шачеНl UIIMlIorOBopOM. р пу. 
11 9.1.ПРDDD ОРІШДОДDDЦП: 

9.1.1 переаірRТII цільове ВIІКОРIIC11lIIllЯ зсмелыІїї діЛRIІКlI; 
9.1.2. дострокооо розіРОВТlI цеП Догооір у ОllПадках, персдба'IСНIIХ ·111І11І".... зDКОllодаВстDО .... та Ц" .... 

Доroворо,,; " 
9.1.3. З~lіIШТIІ розмір орендної плаТІ І у OllnaдKax, передба'lеllllХ ЧJlНIIИМ ЗDКОllодавством, в тО .... У '",слі о 

ОДНОСТОРОІІІІЬО~ІУ поряд!'У без ЗГОДIf ОРЕІ-!ДАРЯ; 
9.1.4. BllMDrDТlI OllI ОРЕНДАР JJ своєчасного онесення opelllIHOЇ плаТІІ; 
9.1.5.oIIMarDТlI від ОРЕНДАРЯ оідшкодуоаllllЯ СУМІІ opelllIlIOЇ плати з часу ПРІІПІІRТТR рішеllllЯ сесії 

ІіРО8ВРСloКОЇ .,іської радІ" про IIIІдВННЯ О ореlІДУ земельної дinJlНКIІ до піДПllсаlllІН цього Догооору; 
9.2. ОIiОD'ПЗIСII ореIlДОДОDЦП: 
9.2.1. передооаТllземcnьну ділянку по вкту. 
9.3. ПРОDD ореllдОРП: 
9.3.1. OТPIIMaTI .. по акту земcnьну ділянку у користування; 
9.3.2. поновлювати договір після закінчення строку Пого діі в разі віДСУТllості претеllзіn, шодо 

31160в'lІзань на протязі терміllУ ореНДIi~ 
9.4. ОIiОD'НЗКII ореllдОРП: 
9.4.I.HaдaBaТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnllвість здіПСНlоват .. контроль за Вllкор"стаЮIIІМ цієї зсмельної 

ашаНКII; 
9.4.2.DIIКOPIICТDDYDOTII зеl\lCnЬНУ діЛПllКУ зо цілЬОDlll\1 ПРllЗllочеllllПl\lі 
9.4.3. своєчасно сплачувати орендну плату; 
9.4.4. не ДоnyскаТl1 хімічного чи будь-якого іншого забруднеННІ земля; 
9.4.5. nilIТPIIMYBa~11 іТ в належному санітарному стані; 
9.4.6. після закінчення терміну дії Договору оренд .. повернути земельну ділянку ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

IlІІІежlfОМУ СТІІні по акту. 

10. Pl1311K ВППОДІСОВОГО 3НllщенПD або пошкодження 
об'єкта ореНДІІ ЧІІ ЙОГО чаCnIНl1 

10.1. PlallK випадкового ЗН.lщення або пошкодження об'єкта оренди чи Аого частини несе ОРЕНДАР. 

11. ЗміН11 У&ІОВ ДОГОВОРУ і ПРllПllllеНllИ "ого діі 

11.1. Зміна ~IOB Договору здіАСНЮІОТЬСЯ У ПlIСLмовіП формі за взаЄМНОIО ЗГОДОІО сторін. 
Уразі недосягнення ЗГОДІІ ШОДО зміНIІ умов договору спір розв'ЯЗУIОТLСЯ у судовому порядку. 

11.2. Діі догоаору ПрllПllllПIОТЬСП У разі: 
11.2.1.закінчення строку, на як"П ііого було укладено; 
11.2.2.ПРllдбання ОРЕНДАРЕМ земелLНОЇ діЛЯНКl1 у власність; 
11.2.3. примусового відчуження земельної діЛЯlfКl1 з МОТlІвів суспільної необхідності відповідно 1m 

п·147 Зе~lелLIIОГО кодеlССУ УІСППЇІШ; 
11.2.4. Договір припиняється також в іНШІІХ ВIІПадках. передбачеНIІХ законом. 
11.3. Діі договору ПрllПllllПIОТЬСП ШЛПХОМ ПОГО розірваllllП за: 
ІІЗ. J. взаємною ЗГОДОІО сторін; 
IIЗ.2. рішення,.! суду відповідно до ЧІІННОГО заlсонодавства УкраїНІ І. 
11.4. Розірвання Договору в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку допускаєтьсн; 

УМОВОІО розірвання Договору в OlIHOCТOPOIIHLOMY ПОРЯДКУС неВllконаннн Орендарем п.4.3, п.9.4.2, 
n.9.4J. 

11.5. Перехід права власності на маАно орендаря на іllШУ IОРIiДIIЧНУ або фіЗII'IНУ особу. а також 
JIeOРI1НізаціR 10РИДІІчноі особll-орендаря є піДСТВВОIО дnя розірвання договору. 

12. відповідплыlстьь сторіІІ зп IIСВIIIСОIIПIIIIИ або 
неllаЛС'КIIС ВІІКОІIDІІІІЯ договору 

12 І З • • • • • 1akO '. а невиконання або неналежне ВlІконання договору СТОРОНІІ несуть ВІДПОВІдалЬНІСТЬ ВІДПОВІДІІО до 
111'11 ЦLOгo договору. . 



б ' І звlЛ' ItНJlСТЬСJl від відповідал,,"ості. ЯI\IIЮ ІЮІІ" І 12.2.СтоРОШI, Іка порyw.ша 3О ОВ оаН,1 , IIIIL' I~ і:" 
ПОРУШСІІІІJI cтanoCJI ІІС 3 іі ВІІІІІІ. " 

, , 
13. ПРII~іllЦсві ПОЛОЖСІІІІR І 

IЗ.I.ЦсП Доroвір IlвбllРОС 'IIIIIIIO~ піСЛJl niдnllCOllHJI cтop0110M11 та Пого деРЖОВIІОЇ рссс І Р"ІІІІ ~ цсп доroвір yкnaдcllO у tp"OX ПРlІмірШII\'DX. шо MaIO~" onllaKOB~ IОрlf!!II'III)' СІІ:І) , (1.11111 1 1 
311DXonllТЬCJl В oРСIШОдDВUR, npyrlln _ в ОРСІШВРJI. третіП - ворІіІІІІ. JlКIIП ПРОВІВ ДСРЖnUIІ~ рс( с ІJ);ЩІІІІ a~: 

IІсвlд'С"IIIII"111 чаСТllllааlll доГОВОРУ С: 
> IШдDСТРОВIIП маll ]CMenltllOЇ дin'ІІКII] відоБРОЖСlltIJlМ обмсжеJII. (оБТЯЖСIІІ.) у ії IlІІlшrщсrill . 

вctallОВЛСllllХ ссрвіту1'ЇВ; 1111 ta 
> окт про віДllовлеШIJI в 1І0турі (110 місцевості) та переда'IУ ІІП збсріГnlllfЯ l()Jfllіщщ.QJ "о.: 

]СМСЛ"llоі ninJlIIKII; '., 

» Ol\Ї прIIПо .... у-псрсдD,lі зсмen"IIОЇ ninJlIIKII; 

15. РСJСВЇЗІІТІІ сторіІІ 

ОРСІІДОДПВСЦL 
GpOBOpC ..... .,. міс"ко раДА 

в особі tJII"ОllУЮ.,OZО 06011 'яз"" .\t;CIJ"oгo 
т"oml 

Ca"o~c,;" Іzорл В"СІІЛ"Оllll"fl 

МіСЦСЗllоходжеlfltя 10PllnlI'IHoi особll 

IОРIIДIIЧIID адрсса: 
074 ОО КIІЇВСltка область 
ІІІ, Брово 11. Byn.ГOlilpiH~ І S 

цinlll'n КОД 26J16.l1S ....... 
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ОРСІІЩ1Р 
ТОВ ссУЛIС СіСТСI\ІС» 

в особі директора 

О"рl O.'1~I" IZOPOIIII"" 

Місцезнаходження IОРJlДII'ІНОЇ особll 

10РІІДІІЧllа адрсса: 
01103, м, КІІЇВ , 
вул. Кіквідзе 18 . , 

ідеНТllфіквціПНI n КОД 2004945 І 

.1.0llрлl 

Доroвір ]ареєстровоно у КsIЇBCIt ' , 
]емen .. IIОro кадастру npll Дсржа КІП PCnOIIM .. llin ф' 'м ]е .... en .. ВЧІІІІСІІО ]BnIIC від 11 BIIO~~y комітеті YКPBЇIIII ПО :~~~ep)I(BBHOГO підпрlІємства "ЦeIIТpY дсржаВllОI'O 

ІоНІІ'" ресурс .. • ________ 20 а", про що у ДеРЖВВllОIІІУ реЕС1Р1 
- __ .р,заНе -----------------------

мп 

\~ 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Броварн 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa J\oIЇCblca рада, в 

особі ВИКОНУІОЧОГО обов'ЯЗI(И міського ГОЛОВИ - секретар MiCbl(OЇ 

ради СanОЖI(а Ігоря Васильовича, що діс на підставі 3аl(ОНУ УI(раїIІИ 

"Про місцеве самоврядування в Україні" 3 однієї сторони, та 

ТоваРllСТВО 3 обмежеllОIО відповідалыlстlо «УЛІС СІСТЕМС» в 

особі геllераЛЬІІОГО Дllреl(Тора Оп рі Олега ІГОРОВllча з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а TOBapllCTBO з 

обмежеНОIО відповідальністlО «У ЛІС СІСТЕМС» прийняло 

земельну ділянку площею О,4968га, зних О,О869га - землі 

обме>кеного використання інженерний коридор мереж 

комунікацій, для обслуговування неЖllТЛОВОЇ будівлі - землі 

ОРО~lІІсловості по бульв.Незалежності,28 в м.Бровари. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 25.07.2008 року за N!!807-40-05 на 

умовах оренди на 5 (п'ять) років, терміном до 25.07.2013 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварсы�аa ,лl;сы�аa рада 
ІОР1IДич~а .~peca : 
М. Бровари,: вУл.Гагаріна, 1 5 
Вико '\ ЧИЙ обов' ~~ки 
МісьК: -, ~- -:."1, , ' ГО ви '3 _ ". 

,,' •.• • І. . • _, .•••. 
, \оо'. .; \ 10;" ('\1 

',' t , " ,-і І', і : .. ' .........: ~ 
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-~L:....+;";" '::..-'І LB~ СаnО31Сl(О / 
, " " , ...... . .. 

, " -

ІІРИЙНЯЛО: 

ТОВ ((УЛІС СІСТЕМС)) 

Юридична адреса: м.Киів, 
вул.Кікв· зе,18-а 

Генер- ні директор 



B'aal" Je"'I!"~"". pec,~ci • 
• м. &РIlІІара. K"ill!i~'IIT 116"аСТІ 
КАДАСТРОВИМ НОМЕР 
ПРИСВ.~ 

81AnDDlllan~1'1t1t ~ .... 
~" ~~. 'tI~ 2~ 

УМОВНІ паЗНАЧЕННА 

o з.м.' IIM ... Hlrl ІМ.lРМСТIНН" • 

'Н"НІРНН" 8DPMJDP М'Р'. 8IMVHI.IQ'. 

д 

ОПИС МЕЖ 

Б 

І 

ВІА А Аа Б -КП "киrвськии заВDА алюмІнІєвих 6УАІвельних конструкЦIИ". 
ВІА Б АО В -землІ заг.корист. (ПРОJЗА). 
ВІ А В АО Г -Приватне n І АПРИЄМСТВО "Борис 11 • 

ВІ А Г АО А -земл І заг. корист . (про r зА) . 
ВІА А АО А -землІ заг.корист.(6ульв. НезалежностІ). 

_"''''8 , ..... ",. wr'. .,ма І·"м 

• ....... , ..... .. 
"'~IIC", •• , ТІ • 11." .'_"1' • -;C:=,c~: :.-r-' IIUU:C"'. 8'" 

, 
IІМ81 

"'."1'""8 І'''''' 11 ", •. С ,І""С· 
"І'ІТ' .. 

11 • 

Іі І І 34 31 
, .. ".'с Сllте .. , а.4" а.4ІІ!ІІ а.4ІІ!ІІ 

ІІІІ"'-""8 11 а.DIIiI а.1ІІІ!І а.1ІІІІ 

а.4_ а.4_ а.418 

Гу6еРСЬКИR H~ . _~~I6в ІУЛІС СІ CTBMcl 
DIIСІНЧУК B;,l l . ',1 І \\ 

·.~Sровари.6ульв. Нвзалежностl,28 
Б"lІ1Овець .0,0: о. 

. .. - .. .. ... 
: .... :" ....... - -., \- .;,',. 

.... ' .. -~. ~.:~
~-=----

тов "ЕКСПЕРТНО
КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР· 

2008 • 



АКТ 
B1131111'ICIIIIJl 1\1С",к 3c~lenы�oii дїЛВIII\:U в 111І'І)"рі (1111 I\lісцсвості ) 

ТОВ tr УЛІС Cicme1lC » 

в межах .\1. Бровор" КIiїВСЬКОЇ області 

20~p. 

МІІ, що IІІlжче ПЩПІІСDЛІІСR, предстаВШIК ТОВ" ЕКСПСРТIІО-КОllсультаціііНJIіі uellТP" 

діlОЧІІ ІІа підставі ліцеllзії ІІа ВИКОIIDlIIIR робіт ...................................... .. ;"ЗІС. ОлаСIOІ\ С. В. 

D npllcymocтi предстаВllliка землевлаСllІІка ( землеКОРlІстувача ): ТОВ «УЛІС С;сmе.1ІС» 

npeдCТnВI111Ka міської рОДlі: ........................................................................ Гуди.1Іе"І\О Л.І\/. 

представНІІка відділу Держкомзему ум. БроВораХ ..................................... Шаl\у" J'vLA. 

що пред'ЯВlіЛl1 свої повноважеННR по DliзначеИНIО меж земельtlої ділRНКИ в нотурі 
(на місцевості ) ТОВ tr УЛІС Cicme\lC» 

що зuахОДllТЬСЯ за адресою: бvльв. НезалеЖllосm;. 28. J\I. Бровари 

і смалll цей акт про наступне, що межові знакll земельної ділянки В.lзначені в 
110турі (на місцевості) в кількості 16 шт. і передані на зберігання землевласнику 
( зеl\шекорнстувачу), на икого і накладено відповідальність за їх збереження. 
РОЗl\lіри та r.lісцезнаходження меЖОВllХ знаків зе1flельної діЛЯНК.1 показані .10 аБР.lсі, 
на звороті даного акту. 

Зазначені межі на місцевості проходять по 1IJ\lOBHiIi лінії та napKallv 
Площа дUшиIСИ, наданої . ТОВ trУЛІС CicmЄJ\lc» 
зriдно земельно-кадастрової документації складає 0.4968 га. 
ЦеП ахт є пщставОIО ДJUI прийнятrя рішення по фактичному користуванНIО з наСТУП".IМ 

офорr.шеииям документів, що посвідчують право влаСІ10Сті або користування зе1fшею. 
Ап складений в 4-х примірниках. 

Представник землевласника 
(зеl\шекористувача) 

Представник ТОВ" Експертно-
консультаційний центр" 

Представник міСЬIСОЇ ради 

Начальник відділу 
у м.Броварах 

.' . 
•• :'", І- ',' '. -' . 

Дер~оМЗеlt1У. 
І • :'. ,і ~ . і\ 
;"" '1'\' " . . .' І .' ~, ІІІ'"~ • 

;і":' '-. " 
',' :. • ~. t. ~L.'~~ r .. 

\ ~'." -. " .... ,", .. . . , ...... _~ .. , 
...... " ... :..... .... )., І.':;' 

'.' .. " \). r ~.;_ .. , .. ; ... ~::;" . :- ....: .;. ;::,,-

~:t=:- ГудllЛlеНІ\О ЛМ 

Шокун МА. 



д 

Б 

-
ОППСl\lеж: 

I.Biд А до Б зеt.ші Киівського заводу 8JIІомінієвих будівельних конструкцій 

2. Від Б до В землі заг. корист. (проїзд) 

з. Від в до r земnі ПР1Іватного пiдnРIІЄt.іства « БОРІIС )) 

4. Від r до Д землі заг. корист. ( проїзд) 

s. Від Д до А зе~ші заг. КОРІІСТ. (бульв. Незалежності) 

r.:.A /J 
Абрис cкnaв: ............ (<?~................ ін:нс. ОлаСl01( С В 

r • • , 



ПЛАН 
земельної ділянки 

(викопіюваННJlЗ детального плану забудови) 
М. Бровари, бульв. Незалежності, 28 

тов « У ЛІС CiCTeI\IC» 

~ .. 
о' 

Виконав 

• е •• 

.' 

Масштаб 1: 2 ООО 
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lнж. Оласюк С.В. 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

м.liроваРII 

SpODapCIoICD allcIoкa Рааа ll oIV оо tbt ОО 20 Р.Ур. ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
ська allcIoКD рада, D особі lllКОll)'ЮЧОГО оБОВ'R31С11 міського ГОЛОВІ І - секретаРJl міськоі РIUUI СаПОЖlса 

SРD.D~DСIIЛЬОlllча, що дІє ІІа підставі ст •• 42 ЗаКОl1)' УкраіНl1 "Про &Іісцеlе саМОlРвду8аННJI І Украіні", 
І"Р· IдІІ(СННІ &РОlарськоі міськоі РIUUI lід 24.07.2008 року Не 128 з ОДІІОГО боку, тв 
РО!ПОР оРЕНДАР: rpoalaдRlIlll1 Каlllдll ФедОII'IУК ПDВnО ПqВnОВIIЧ, м. Кllів, вул. НІІКОЛЬСЬКО-

oБIJIс.а. 6-6, 0.16, lдeml!iкaцinHlln код 1998021874, заресстроваНllП за адресою: npocn.rarapiHa,20 кв.б 
сп.". 'XlIП далі -"ОРЕНДАР , 3 dpyzor старо"", укnалll цсп Договір про І,аступне: 
)101'11 •• , 

1. ПреДl\lСТ договору 

1.1. ОРЕнДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеНIІЯ сесіі liроварськоі міськоі Paдll Кllівськоі області 
.11І 16.10.2008 року 16898-47-05 HDДDC, а ОРЕНДАР npllnMaC в СТРОКОІС платне KopllCТYBaHllJI ЗС&lельну 
_НК)' IUIОЩСЮ O,2053ra, ДnJl обcnyговуваllllJl чаСТllНIІ комплексу, JlIClIП ЗllахОДllТЬСЯ ІІа ТСРllТОРіТ Проаlвузлq 
8 1I,IiРО8ар". Згідно з планом землеКОРНС1)'ваIIНJI, що С IІсаід'СМIIОЮ частиною цього Договору та довІдки 
1ІІІІІІІоі 8ідділО&1 зе&Icnы�ІІх ресурсів у місті Броварах Кllівськоі області від 26.12.2008 року за Не04-3/13-312340 
,. 3CMC��bllo-кадвстровоі документації lідділу земелЬНIІХ ресурсів у місті БРОlарах Киівськоі області WI 
зсмenьna дlmlllКD рахуєrьСІ І земnJIX ПРОМIІСЛОВОсті в межах БРОlарськоі міської paдll. 

KIIДIICТPOBlln Iloalep зеаleJIы�оtt дlлИ11К11 32 10600000:00:037: 001 І 

2. Об'єкт ореНДІ. 

2.1. В оренду передаєrьсв земельна ділянка заranьною nлощеlО 0,2053ra. 
2.2. На земелыlпn ділЯlщі розміщеl\і оо'СІ(Т ІІСРУХОМОГО маАllа - KOMnnel«:, а саме: БУl1івnя ЗОВllіШІІЬОГО 

CIUlaclloro склuу СIIРОВШШ за illa. Н!! І 0086 зnгалЬІІОIО nлощсю 190,7 кв. м. приміЩСtlffJl І будімі скпад)' 
Сl1рО8111111 за illB. N910077 заranЬІІОIО nЛОЩСIО 930.3 кв. М. згіДІІО ВИТJlГ)' про реестраціlО права маСl\ості ІІа 
lІСрухоме ManllO від 18.10.2007 року Н!11144867. заресстроваllе в комуналЬНОМУ піДПР.IСАlстві Броварськоі 
MiC"EDipaдll «Броварське бlОРО теХJlіЧllоі інвентаРІІзації •• 

2.3 •. HOp&laТll8нa ГРОШОlа оцінка земельноі дinRНКIІ згідно довідки відділу земелЬНІ ІХ ресурсів у місті 
&раllрах Кllівськоі області lід 26.12.2008 року за N904-3/13-312339 станОIИТЬ: 

351098 (ТРІІІ:ПІ п'ятдесят одна Тllcnча дев'яносто Biclal) rpl18eHЬ ОО копіПок. 
2.5. Земельна дinRнкв. Jlка передаЄТЬСJl в оренду, не має таких недолікіl, що можyn. переШКОДlml П 

сфеmllllOМ)' ВIІКОРJICТlННЮ. 
2.6. ПРllзміні ( реорганізаціі ) ОРЕНДАРЯ ДОГОlір ореНДІ І не зберігає чннність. 

3. Строк діі договору 

3.1. ДОl'OІір укладено на 5 (п'JIТIa) рокіl, терміном до 16.10.2013 року. Піcnв закінчеlПUl строку діі 
Jl!'raвopy орендар має переlажне право поновnеННJI Пого на HOllln строк. У цьому разі орепдар ПОlинен не 
DDвіше ніж за 30 квneIIДapllllx Дllів до закінченНJI строку діі цього ДОГОІОРУ nIICЬ&IOIO ПОDідомити 
DpeqoдuЦII про намір продовжити Аого дію. 

Пол_еlIIIЯ цього Доroвору про переваЖllе право ореllдарп Ilе заСТОСОВУІОТЬCn у разІ: 
-IIIІСDpIIСТІнні земельноі ділJlНКlf не за цілЬОІIІМ nPll3начеllНRaI; 

- ПDpyшеНIIJI термініl сплати орендноі nлаТlI; 
-допущеННІ погіршенНJI стану земельноі ділянки. 

4. OpellДlla ПJlата 

Idп 4.1. OpellДlla матв СТ8110ВIIТЬ 7% (сl.l) відсоткІв від IlopalqТlIBllot rpошовоJ ouillКlI зе.leJlыltt 
811КU-351 098,00 rpllBellL І cкnaдaє: 

- 24 576,86 (Двадцять ЧОТllрll Тllcnчі п'ятсот сіаlДесят шість) rpllBeJlIo 86 KoninoK ІІа рік. 

• 4.2. ОБЧ11cnеН11JI розміру орендноТ nлаТlI за земельні ділJlНІСІI державноі або KOMyнanЬHoi власності 
3Jd11cнraa.ьCJJ з урахуваННJlМ іх цілЬОІОГО ПРl13начеННІ та коефіціаrrll індексаціі, 111311ачеНІІХ заКОIIОДD8СТВО&I, 
3І3I11на...... • б • 

-..-sollllМll Кабінетом Міністрів Украіни фОРМIlAЩ що заПОlНІО1ОТЬСJl ПІД час УКЛDДDННJI а о ЗМІНІІ УМОІ 

JIDroаору ореНДІ! ЧІІ ПРОДОlженНJI noгo діі. 
4111 4J,OpelIДlla платв BIIOCIIТЬCR ріВllllаlll часткааlll щоаlіcnчно прoтnroаl 30 (TpIIДЦRТII) калеllДаРllllХ 
UJл 8, наС1'уПIIІIХ за ОСТВlшіа. калеllДаРllllа. Дllеа. звiТllОro (податкового) •• ісиця без ypaX)'BallllR ПДВ 
oon11оа• перераХУDаllllП ІІа розраХ)'IIКОВIIП раХУllОК Орендодавця Е3217815700005 УДК у Kll1'BcIoKin 
о lni .1. 1( •• l:lа МФО 821018 код 23571923 одержувач - Броварське ВДК. l(од кnаСllфікацli 13050500 -
Ptnдa :leМnI. 

1trat.t1~.4· Передача продукціі' тв надаНІІІ поcnуг в рахунок орендноі nлаТI~ ОфОРМnJlЄТЬСВ ІЇДnОlідНII&Ш 

405. PO:ll\Iip opellДllot MaТlI переглядаєтьсп У разІ: 



б ІІХ lloroIOpO.'; о •• 

о """р'ОВІНJII nepeJI аЧСИ •• lІиої плаТІІ. 3.IIНIІ tlopMaТl'IIIOI ГРОl1l0ВО! (Іні" 
4.5.1. 3.1 ••• 1. У.'ОВ rocn_ ~OJIIIТh')' ТОІ стаlОК орс..-, нодавствОМ .. " 
4.5.2. З"lіllll Р03.lірів 3C.len.110

1
1'!' .. .....;B і .... сltClшї. I.ОI.аЧСtI.1Х ЗlКOуаlОВОХ ВJ;ХI.ОЧСlfffХ 114 S Д 

• UI фІ з •• іШI косф ш .... •• -- пnО1')' 110'" • '" 01 Olll)p\ ПІДВІІЩСІІІІІ lI.nplf В, О ори 3.lilllml opellJl11Y • ро,іРВІІІІІЯ ДОГОВОРУ за ЗГО1l0Ю .' 
У allnOДКY аІдАIОВIІ ре'lJI W'OII BЇJI добровlЛЬНОro • СТОР", 

стаРО'111 p03pl'laкm. дorollp OpcIUIII. Якщо. С І 
цсП дoroBip P03PIIBICТЬCJI У СУДОВО.ІУ порlIJIl)'· КOIIOal' 

4.5.3. В ІІІШІІХ ВIIПадках, персдбаЧСlІl1Х 3D , ОК'І, IlонаЧСlfі UII'" ДOroIOpOM. сума заборговаllОСТі 
4.5 4 У разІ І'СDІІССС""Я ОРСІIJIІ'ОТ ПnI111 У СТРІІ"І пені ІЦО ИlРВХОВУєrься на суму податкового БОh" • • • ся 3 1.lpaxYВIIII... "', б . ,. 

ВВІІЖІІСТЬСІІ ПОJIIIТКОВ''''І борro.' І СТІІІ)'ЄТЬ ') • р"'рахУI.1lV І20 В'ДСОТКІВ Р'IНIf:< О ЛІКОВОЇ став" .,. ух 11І111"0011 13 ".....~ б б ~'I 
(3 урaxyuаIШ •• ' штрафlШХ СІШКШ за КlIСIIIIЯ такоГО податковоro opry а о на деltЬ nого (lIoro 
нlulоI.мы�ого башеу YКPIТl •••• ~lючоТ ІІІ дс ... :~~~III ТоІк"Х стаВОК є бin.ШОIО, за КОЖJlJIП кanСllлаРlllt1l .1I:IIL 
1.11:111.11І) ПОМШСН'ІІ. ,меж.IО ВІД '(Ого. яка , в 
ПрОС1рО'IСIІІIІ уІІого СnЛlтl. • і ВIІПадках. ЯКЩО ОРЕНДАР з поваЖffJl:< Прll'lІІlІ TIIMllaCOI\n 

4.5.5. ОРСІІДІІІ nЛlта СПРІВЛЯЄТЬСЯ також У 
"С ВІ'КОРШ:ТОВУС 3СalCnЬ'ау діЛІІІІКУ ЗІ ЦІ'''' ДоroDОро",. 

5. УІ\ІОВІІ DllКОрllСТlIІІПИ земелы�оіi ділИ11К11 

5.1. Зс",ел."1 ділянка псрсдаcrьcя в ОРСІІД)' ДJlЯ об~уroвуваllНЯ чв:r'IНIІ комплексу; 
5.2. Цin.ОВС ПРlонаЧО1111І зе",enь .. оі ділаllКJI - 'Cr.fJI' промисповоСТІ. 
5.3. ОРЕНДАР •• 0 МІС ПРІва бс:а офор"mонНJI У встаноenоному законодавством ПОРЯДКУ з",ішоваТIІ 

ЦЇJIЬOBC ПРІОІІІЧС ... ІІ земenы�оїї дin.НКI'. 

6. УІ\ІОВІІ і строп передачі земелы�оіi діJlИНКD 8 оренду 

б.l. ПереJШ'lа 3сІ\Іcnы�оіi діл"Н"I' в OPOIIJlY здіRСIІІОСТЬСR без розроблСlІlІІ ПРОС"ї)" 'ІЇ uіЗUСДСIІІIІІ. 
6.2. Інші ,.'ОВІІ поредачі зомел.ноТ діЛІНКIІ в орснду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР ПРllпма[ в 

ОРСІІД)' зсмелЬ'ry діл.НКУ вільну від БУд .... 1СІ1Х Manl.OBIIX прав і протензіЯ третіх осіб. про ЯКІІХ В момент 
умодаНl1І Доl'OВОРУ ОРЕНДОДАВВЦЬ Ч'І ОРЕНДАР но МОГЛ'І знаТІ'. 

6.3. Поредача зсмen.ноі РНКlI орендаРІО здіПсНlОm.ся піспl державноі реєстрації ЦЬОГО Договору 
за ІКТО.І ПРIІIІ",аll". - передачі. 
6.4. Орендар зоБОI-.ЗІНI.1І в п'mlДСIIНlln термін піспll державноі реєстраціі цього ДОГОВОРУ тalабо бу .. 

ІКlIХ ДOдDТКOBl1X УГОд0 Доroворів про 8HeceHНR змін та доповнен. до Договору ТОЩО надаТIІ BiДn08iJlIl)' копію 
ормну деpIШDноt податкОВОТ службlf за А,іСЦС.І ЗНІХоджеlІНЯ земcnьної ділІНКІІ. 

7. УІ\ІОВП поверненвв зеМCJlЬпоі діJlИНКI! 

• 7.1. Пі~ ПРlmlfНенНR діі ДO~BOPY ОРЕНДАР повертас ОРЕНДОДАВЦВВІ земельну ділЯI'1)' у СТІІ.і. ке 
nршо",>, noplBНRIIO 3 ТИМ. У якому ВІН одсржвв \і В оренду. 
• • ОРЕНДОДАВЕЦЬ У раі П~ПРШОННR КОРІІСН'ІХ DЛаС11lDостеR орендованої земельної діляНlШ. пов'ю:utllХ 
13 3АІІНОЮ \і стану. "Іає пр~о .на ВIДWКОдyDDlIИR збnткiв у розмірі. В.f3наченому сторонамll Якшо СТОРОНВШ не 
досяntyrO Зl'OдІ' про РОЗМІР 81ДШКОДУВІННJlзбlmdв спір P03B'II3YЄТЬCJI У r.v • 

7.2. Здіllснені орондарем без зroдll OPCНДO~ЦR ВІ • -~ДOBOMY порядку. _ • 
ІЮ не",oжnнво 8iдoкpe"flml без заподіянн. w 'п . IТp~1 •• а ПОЛlnшенНJI орендованої ЗОМCn.НОI JlUUlHКlI, 

КОДІІ ЦІ ДIЛllНЦJ Ilе пlдмгають відш 
7.3. ПоліnшонНІ СТ8IІУ 3САlen.ної • • • КОДУ8анНlО. 

ОРЕНДОДАВЦЕМ зо"mі не ПЇДМГDJОn Biд:-QII. проведен. ОРЕНДАРЕМ за пltсьмовою зroдOlO 3 
81npат ,а проведоні HIUI ~ОJlіпшенlUI стану зеАIе:~а~Н10. УМОВІІ. обсяги і СТРОК" відШКОДУ8ання ореНдВрІО 

7.4. Opellдap мвє право на BiДWКOДYBallJII ~б~IЛ~НКIІ ВІІЗН~ЧІІОТЬCR o~eMO'O УГОДОІО сторіІІ. 
зобов'IІ3IНЬ • передбачеНl1Х ЦlIМ ДОГОВОРО"І. IТКJB, заПОДІRНl1Х унаслІДОК нев',конання ОРОНдодавце .. 

36Iтса" ... DDВ1ІС810ТЬСП: 
7.5. ФаmlЧні втраТІ'. ІІК'ІХ ОРЕНДАР 3ІЗ"IВ з' 

договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також B"ТPIТJI, які БР:~ДА3КУ з IІО~IIКОllанням або неналеЖНllМ ВI'КОНІННlМ умов 
свого поpywеноro прав&; Р 3ДllІснив або ПОВ'lНен здіЯСНІIТ" мя відновлсИJfl 

7.6. ДОХОді'. Ікі ОРЕНДАР ",іг бl. 
умов договору. реально OТPllftflTI. D разі НlUJежноro Bl.KOHaHНJI ОРЕНДОДАВЦЕМ 

7.7. Р03"llр фаmlЧllllХ ВllТРат оренда 
ри 81f31ІВЧІЄТЬсн НІ пі • 

дСТ8В1 ДОКУмонтально підтвердже'fllХ IUI"'ІХ 
8. 061\ІежСІІІІВ (о6твж 

зам all~IB~ щодо ВllКОРllttаllНП 
enьпоі ДIЛRЬкп 

8.1. На OPOIIдOBIНY 3Ct.ICJlLlry дina 
ІІКУ не BCТI1HOвneHo Об'lоже •• 

ННЯ, обтяження та інші права тратіх оСІб. 
9.IIIUlі прав 

. а та 060B'Jl31C11 сторіІІ 



-" ОРБнДОДАВЕЦЬ ПІраН1)'11 ЩО ,е.lелloна ДЇnIHКII є у noгo впасності, ІІікому іl'ШО.1У не BЇД"Y.IКCHo. пІд 
11010 (apeUnOM), ,аCТIDОЮ не перебуває і він .. ає 'ІКоннІ пооноваженlUI передDоаТl1 цю ДШІІІКУ В оренду, =lI11llltud право. OII3I .... el.1 Іа"1 договором. 

,.І.ПРІВІ ОРСllДодаацп: '.1.1. псрсвlрml цІльоае ВIIКОРIIСТ8I.IUI ,емелloНОТ ДЇnІНКIti 
'.1.2. достроково ро,іРВВТlI цеП Договір у ВIIПадках, персдбачеНlIХ ЧІІІІІІІІМ ,alCoHoдDBC11IOM та ШІМ 

ДаІОваро"; • '.1.3. ,міlllтl розмір орендної MaТlI у 111Падках, передбачеНJlХ ЧIIНIІIIМ заКОIl0дDВ&:ТВОМ. а тому ЧIl&:J11 D 
IDCtOpOH"IoOMY ПОРКДКУ без 'ГОДІІ ОРЕНДАРЯ; 

OJU 914. BllMaranlBiA ОРЕНДАРЯ CBOЄIlaCIIOГO ВI.е&:еНIUI орендної мати; ':15. Вllмвnml від ОРЕНДАРЯ відшкодуваll..,1 СУ.'Н opellДlloT MaТlI 3 часу nPllAНRТrI рішеНlf1 сесіі 
&раВ8РСIoКОТ .llс.коТ paдll ДО піДПllСВllllІ ЦІоОГО Договору; 

'.2.0600'nЗКII ОРСIIДОД80ЦЯ: 
'.2.1. псрсдав.nlзе •• слIoНУ дinlllllC)' ПО акту. '.3. Права ОРСІ'Д.РП: 
'.3.1. O1pIl •• aТl. ПО акту ,e •• CJlLIIY діЛl11КУ у корш:туоаlltUl; 
'.3.2. ПОIIОВnIОIВТII договір піСЛІ 3BKiIPICI.HII строку "ого діі D разі відсутності претеll3іR, щодо 

_8'І3ІІІІ. на протаі тер •• II!)' ореНДІІ. 
'.4. Обоа'П3КII opCllAapn: 
'.4.1. "IIдIBaТl' ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJшвість ,дїRСИlOвати KOllТpOnIo ,а ВИКОРИCТDНIUIМ цієї зеМCJlьноі 

АІРКIlIі 
9.4.2.01IКOPIII:TODYD8Т11 3CI\'eJJLllY дlлЯІІКУ 38 цIлЬОUII" ПР.13 •• 8ЧСllIfЯl\tі 
'.4.3. своєчасно смачуваТlt орендну мату; 
9.4.3. не ДОnYСКDТIІ хімі"ного ЧІІ БУДЬ-IІКОГО іншого забруднеlflUl ,е"шк; 
'.4,4. niдтpl .. ty&aTII їі в належному санітарному стані; 
9.4.5. піCnIl ,акінчеННIІ терміну діі Договору оренди поверНУТIІ ,емCJlЬНУ діnlНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

ІІІ\МІІІІОМУ стані по акту; 
9.4.6. в п'ІТІrдеННIІI1 теР.lін піСПІ державної реєстраціі ЦІоого договору тalабо БУДЬ-ІКИХ додаткОВI1Х 

yru. АОМIОРів про внесеННІ ,мін та AOnOIHellЬ до договору ТОЩО надаТІ' відповідну KonilO opraнy державноі 
ПОlІІповоі c:nyжбll ,а r.lісцем ,н&ХодженlUI ,емельної дinЯНІСII. 

10. Pl130K ВІІПВДКОВОГО :lНllщення або пошкодженн а 
об'єкrD ореНД0 чи його ЧВCТlIНII 

10.1. PII3I1X ВllПадкового 'НltЩeннк або пошкодження об'єкта ор~НДИ чи Вого частини иесе ОРЕНДАР. 

11. 3~ІіШI умов договору і ПРІІППІІСННJI ioro діі 

11.1. Зміна умов Договору ,діI1СНlОJOТЬСIІ У письмовіВ формі 38 взаємноlO згодою сторін. 
У разі недоcяmенНІІ 'ГОДІ. щодо Зfttінlt умов договору спір розв'нзYlОТЬCSl У судовому поркдку. 

11.2. ДІІ AorOBOpy ПРППJІІІЯІОТЬСЯ у ра,і: 
11.2.1. 'BКЇН'leHIUI С1'року, на JlкнА Аого буnо укпадеНОі 
11.2.2. nPllдбаННІІ ОРЕНДАРЕМ ,er.ICJlIo"oi дїJUlHКlI у вnaCHicтlo; 
11.2.3. ПРI"'I)'СОВОГО від"уженНІІ земельноі діМНКlI 3 мотивів суспinьноі необхідності відповідно А2 

п..1473емenьноro кодексу УкраУнIli 
11.2.4. Договір nPllmlНIIЄТIoCR також в іНШl1Х випадках, передбачсНlIХ законом. 
11.3. ДІІдогоаору ПРIIПIIllЯIОТЬСЯ ШnПХОАI Roro ро,IР88II11Я за: 
11.3.1. взаємноlO 'ГOAOIO сторін; 
11.3.2. рішенlUIМ суду відповідно до чинного :ШКОНОдDDства Укр:'іНН. 

3atem.IІ•З.3. НСВIIКОНОНIUI орендарем п.9.4.2. даного договору ,а рішенНJlМ суду, відповідно до cт.J4J, J44 
Haro кодексу УкраїНIІ· 
I1з 4 • • • '. • І • 

ІІНІС n, •• IНlшаТl18010 ОДНІС і 13 СтоРІН в односторонньому ПОРІДКУ у випадках, передбачеНIІХ 'OKOHOIII та 
~aroBopOM • 

• 1Iy~ 11.4. РозіраВlltlЯ Договору OPCIIAIl 3СftІЛі 38 illlцlaТl'BOНl ОРСІІДОД8ВЦП В ОДIIО&mJРОIІIIЬОl\IУ порядку ""':tl 'J Р8з1 неВllконанlUI Орендарем ВІІМОГ nYl'КТY 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного договору. Договір 
nP1dlttaтo РОЗірвани., за ініціаТИDОIО OpellAoдallUl з tolOloleнтy набуття ЧIІННОсті відповідного рішеннк еуду, 

І ro на BllMOry opeндoдaBІVI. 
Ptapral:~ Перехід праВ8 ВnBCllocтl ІІа 1\18АІІО opCllДapn ІІа ІІІШУ IОрllДІIЧlty або фы�чІІуy особу, а також 

ацlп IОРlfДIІЧllоІ особll-ОРСIIД8РП с підСТВВОID дnn розlРВ8111rп ДОГОВОРУ. 

І 

12. Відповідальність сторів 3В невпкопввпп вбо 
пеllВnСЖВС Вllкопанвп договору 

~11.1. 3а неВllКОНВНIUI або ненanеlШ8 BllKOHaНlII договору СТОРОНІІ несуть відповlдanьність відповідно до 
1'1 цьоro договору 
12.1 ". • . сті она доводе що це 

, • '-торон .. аКІ ПОРУШlша ,0бов'нзаНIІІІ. ,вinыuIтьсІІ від віДПОliJlanьНО ,ІІКЩО • • 
ин. CТВnOCII не з і1 ВІІНН. 



lIoro ро:sIРDІIIIIЯ 31: 
12.3. Діі AOrDDOP), npllnllllnlOТltCJI wnпsоаl 
J2J.I. 1310111010 згодою сторІн, ЗІХОНОДІвС11Іа УкраіНІI. 
12.3.2. plWCIIIIJM С)'ду вшповfано до ЧІІ~НОГО ro aorOBOPY ЗD ріwеlШЯl\f суду, BianOBЇДllO .ІІп CТ,I~I 
І2.3.3. IІІ:ВlIКОIIIIІІIЯ opealдlpcal n.9.4 ... ДllIІО .1~4 

3calCnLlloro h-оІСКС)' Укрвtalll; eropolll.LoalY ПОРЯДКУ )' ВІ.паДКІХ, псредБП'lЄIIII\ 1 • 
12.3.4. '1llulaТlIDolo OJllllcf Ь erop'" D OДIIO 1\1(0110'1 

111 Ullaf Aorooopoar. 

13. ПРllКЇlщсві положеНllЯ 

ІЗ.!. ЦСП Доronfр IlабllРIС ЧIІІШocri піCnI nianllC8HIII СТОРОІІІМ" та noro держаRIІОЇ реєстрації, 
ЦсП aoroDfp YКnlU1ctlo у ТРЬОХ nPlІмlрнltIШХ, що мають ОД!lакову IОРIf~IІЧН)l СJfЛУ, ОЛЩІ 1 II~II, 

3118XOJlIIТloCll І 0PCHAOJIIIDIUIt АР)'ПIП - в орснааРн. третіП • в opraИJ, ЯХІІІ ПРОВІВ державІСУ РСССТР'Щіl(\ _ 
KlliBcькJb рсrfоIllшы�fпn філir ДСРЖВВIІОro пiDnpllЄМCТDВ ССЦСlпру держаВllОГО земелысгоo калпс:тр~ 11/111 

ДСp1ClВtlому комітеті Украі"'l по зсаlcnыl1мM рссурсом». 

НсвlА'СlllllllllfII 'Іаnlшаlllll IOroDOP), С' 

КD.IUIС1ровиR МВІІ зсмenЬ110Т ділJlНКІ1 з DшображеННJlМ обмеже"ь (обтяже"ь) у ії BllKoplltTalllli Ті\ 
встаНО8JIСIl1IХ ссрвl'l)'Тiв: 

ІІК'І' про ICТl110ВnCHIIJI НІ місцевості та noroJVf(ClfflR зовнішньоі 1tlежі зеt.fenьноr діЛЯflКИ; 
, ІІСТ про ПСРС1fСССННЯ в ІІІТУРУ ЗОlніwньоі межі зомеnьноі діЛЯНКl1 та передачі меЖОI":< 3l1it.:iB 11 

збеРlгаllНl, а 
ІІСТ nPlrJJomy-персда'lі земмы�оіi ділlllКII: 
Схема розto.іщеllНI зе"lмьноr AimntХII. 

14. РеквїЗlml сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

GpoBapcIoKI 1tllcIorca рада 
"осо6і ВlfКDНУЮЧОro обов'.зlСИ міського 
roлОВIf - секретар .. ",іськоТ PIU1If 
СаnОЖНfl IIО/NIВаСI1Л60"""а 

МісЦС3II8ХОджеКНІІ ЮРUДІІЧкоі особи 

07400 K"r,c6Ka 06ласln', 
м.Вро,,,,". IIJ'II.FalapIII",l S 

IАеrmlфfкаціnНldt код 26376375 

ОРЕНДАР 

IрОJl.а"""" Ка"а()" 
.'dо"ЧJ1Н Ламо Ла,ло,,,., 

Місце ПРОживанм фізичкоУ особи 

IОРtfДична адреса: IIpOCl •• ralapllla 20 н" 6 
"І.КІІ', · . 
(деНТИфікацfRний номер 1998021874 

15. Підnnсп сторів 

----Jt-.....:. ___ .n'n'фе()о''.,уК 

МП (11 Iш.ВIIOeti nOO11lncl1) 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" ,JtI tt I'rl 2009 року - ----.;~-----.; 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa l\Iicыаa рада, в особі 

ВИКОН)'Іочого обов'язки міського голови - секретара міської ради СаПОЖI(11 

Ігора BaCIIJlbOBlllla, що діє на підставі ст.42 ЗаJ<ОНУ України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.04.2008 року Н!!128 з однієї сторони, та ГРО~lаДПIIІIІI (аІІаДІ. (()СДОIlIIУI( 

Павло ПаВJlОВllЧ з другої CTOPOНl'I, склали цей АІ<Т про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громаДПIIІ .. 1 КанаДІІ 

ФеДОllЧУIС ПаВJlО ПаВJlОВllЧ прийняв земельну ділянку площеІО 0,2053га 

на території Промвузла ДJlЯ обслуговування чаСТI.Н.. KO~lnJleICCY в 

.м.БроваР.I. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 16.10.2008 рOlСУ за 

N!898-47-05 на умовах оренди на 5 (п'ять) років, 

16.10.2013РОІ<у. 

. 
теРМІНОМ до 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ІІРИЙНЯЛА: 

zро.IflадЛНllll КанадІІ 

ФедОНЧjl/( Павло ПаВЛОВll" 
Юридична адреса: 
М.Київ 

просп.Гагаріна,20 кв.б 

---...,...r---- п.п. ФедОIl"jI" 



АКТ 

DІ1311ааlСІІІІЯ l\IСЖ 3с~lелы�оіi діЛЯllКl1 D ІІатурі (ІІа місцевості) 

ФедОIlЧVК Павло ПаВЛОВ"I, 

м.БРОВВРlf (територія Промвузла) 

"20" ЛІШІІЯ 2009р. 

МІІ, ШlжчепіДПИСВllі, предстаВНIІК TOB))TePMill)) 

в ПРllсуrllОсті землеВnВСНИI(а (землекористувача): 

ФедОIlЧVК Павло ПаВЛОВIIЧ 

представНlfК виконкому _~Л:...V..t.:д=-uм=:.:е;:.:н;:.:ю=о..::Л=.М=:... ___________ _ 
ДЇІОЧИ на підставі дозволу виконкому N!! 273 
рОД11 наРОДНl1Х депутатів від 24 листопада 1992 року 
визначили в натурі межі на підставі абрису земельної дimпПGI 

Федончvк Памо ПаВЛОВIIЧ 

що знаходиться за адреСОIО: на mеРllmоріі ЛРОJ'WllYзла 

згідно рішенНJI міськвиконкому N!! 8 q В - t\ j . о S від \ G • \ о . '2. с -о е. . 

Межові знаки в кількості 11 шт. визначені в натурі, в присутності предстаВНllка 
замовника, на якого і НВlCЛадено відповїдanьність за іх збережеНВJI. 

Розміри та місцезнаходженНJI межових знаків земельної дШЯНlG1 показані 
на кроках. 

Цей акт є підставо1О ДJIJI прпНJ1ТТЯ рішенНJI по фактичному користувавНIО з 
наступним оформленНJIМ документів, що посвідчуІОТЬ право оренди землі. 

Акт складений в двох примірниках. 

Представник зеt.шевлаСНIП(а 

(землекористувача) 

Представник ВИКОНІ(ОМУ 

~~rIНt:rтt~_....;/Федончук п.п./ 
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:111М" 
"Р'ІІ"ІІ· ••• аIlТ' 
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.1 Р ....... ,," .. К ........ ІІІІ ..... 'ІУ" Па. 15 ОР,. 1.1О.5 
І 34 З1 

О.IО53 О.IО53 О.IО53 

~HMH КанаАМ Ш8АDНЧУ" Павnа Павлавмч 

аарм,Прамвузаn,-,-

Твхнlчна ADKYMBHTBulR 
Із 3ВМЛВlСТРОD ШDАа с"лаАанн~ 

Аа"умвнтl , ша пасвIАЧУDТ" права 
аРВНАМ Н8 звмвл"нv Аlл~н"у 

МВЛЬНИХ рвсурсlв 

'.В.ГВВВСЬКИR 

ТОВ "ТЕРМІн" 
2DОВр. 



Схема розміщення земельної діЛЯНКIІ 

в м.Броварах Київської області 

Федончук Павло Павлович 

на території Промвузла 

' . 
.. 

Схема ВИІсонана: 

6УА.маЙА8" 

Директор ТОВ «Тєрмін» 
Агапов с.п. 



ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

J\llno IiроааРl1 КllТаськоТ оliлаcтl 
aalCnllUlllllТOro каfnl. даІ ТlIСП"11 nco"nтaro роlC)' 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ: IipooapcьКD АllсыtII рада, о осоБІ IШКОll)'lО'lОro оБОО'lІЗКlI міського ГОЛОВІІ - ССКРетари 
І і радіl СапDЖICII lropn ВаСIIЛLОDIІІIО, що діс 110 підставі 30КОІІУ УКРІІЇIIIІ "Про міСllСОС СІІМОВР.nYВІІIIІІІІ О 

.. саок: І" та РОЗПОРЦ;КСIIIIIIiРОIОРСLкоіміСLкоіРОДIІ аlд 24.07.2008 РОКУ Н!! 128 'ОДIІОro боку, та 
Укра IIОI'ЕIIДАР: ТОВАРІІСТВО З ОGМЕЖЕIIОIO ВIДПОВIД"ЛhШСГ.1О ссGЛЗIІС-БУДI\'IОIІТ"Ж", 

фlкацlRlІІlR код 32752691, ЗОрСcc:rpООIIlС 31 OДPCCOIO: 07400, КaailCЬКD область, АІІСТО БРОВlРlІ, вул. ГРУШСВСLКОГО, 
IACI7~ 7, (соlдоцтво про дсржаоll)' pccc:rplQIIO 10PIInlllllloi особll ссріі ЛОО Н!! 09211 О, ВІІДВІІС ДСРЖВОІІІІМ РСССТРlТОРОМ 
буд. '~oro комітету БрооаРСLкоі .. IСLкоі POДII В.О.IСУ'IIСIІОВIІ", дата npoBcдcflfllI ДСРЖlПflОЇ PCCCТPllliї О 1.06.2004 року 
DIlКOIID8 :JIII1IIСУ про ДСJПК!IОIIУ рссстраціlО І 355 120 0000 000117), в особі ГСllсрanІоllОro nllpCtn'opa CMlrEJlbCbKOЇ 
ІІ~~НІНИ АНА толrУВIІИ, ІДСlmlфікаціПllllП IIО"Ср 2310800148,. ІІКІ 31pCCCТPOnllll 31 OДPCCOIO: місто КІІЇО, 
А IiaжlUIВ буд 10 КВ. 387 та діс ІІІ пІдставі cтaтyry (11011 pc:дaкUIII) ТОВ ссБІ3Іlс-Будмо,гга)l(), 3IPCcc:rp(IBBflOro n:. ІІІІА; pc~aтoPOM 'ОIlКОI.UЧОro Ko .. in:'l)' БРОllРСLкоі міськоі Рад!1 КIІЇІськоі облвсті 26.11.2008 року 
~~IOS0008000Ir7, дani -"ОРЕНДАР", з другОУСnlОРО"ІІ, yкnaт, цсП ДоroВIР про IІIСТУПflС: 

І. ПредАlет nOroDOPY 
r 1 ОРЕНДОДАВЕЦЬ lідпопіДllО до ріШС1111ІІ сссіі БРОlарськоі міСLкоі РОДІІ КllіВСLкоі оБЛlсті від 26.03.2009 

оку 16·I'072-59-05,I.DДIII:, І ОРЕНДАР ПРІІАМІС І стрОКОІС МІТlIС Kopl~C1Ylalll'lI 3С"-:'LII)' ДЇЛllflКУ МОЩСIO.l,8000 rn~ 
~. 6уДЇІІІІІЦПІа ЖllТЛОВОro ко"мсксу 3 IБУДОІВl'О-ПРllБУДОlаIIllАI ТОРПОСЛЬІІІІМ СС~ОIСШI" ЦСІІТРОМ - 3САт, ЖІІТЛООО' 
31буДОІII по ОУЛlщl В'ячеслаВІ 1(0РІІовlла В Аllсті !іроваРII Кllівськоі області. ЗПДНО 3 МІІ'ОМ 3СМЛСКОРIIСТУОltIllЯ, 
що С 1II:IIA'0I11010 'IВCТIIIIOIO ЦLОro Доroвору та дооіДКl1 IIIДDHoi Blдд!~o.. ДСРЖКО~3СМУ у місті GpOOlPI:< КIІіlСЬКОЇ 
06nвcri від 02.04.2009 року за НІ 04-3/13-3/630 та зсмсльно-квдаСТРОІОI ДOКYMCIIТВЦII ЦІІ зсмсльtll ДШІІІІКВ рахуаЬСIІ в 
Х.ІІІІХ ЖllТлоооі звБУДООl1 о .. ежах БрооаРСLкоі міськаі ради. 

ICI1ДDC1pOlltR ІІОМСР зс"сльtlоі ДЇnlllКll32 10600000:00:015:0567. 
2. 06'on- opelfДIl 

2.1. В ОРСІЩУ передаCТloСIІ ЗС"СЛЬІІІ діЛ.Н .... заranыІІо МОЩСІО 1,8000 N. 
2.2. ·Нв 3смc/lы�іпn діn.lщі будівлі та СПОРУДІІ oiдcyrнi. ЗС"СЛLІІІ дїЛ.НКВ перcдaєrьс. в ОРСllду без будівсль та 

сааруд. 

2.3. HopMmlolla грошова оціllка зс"слы�оіi дїЛ.IIКlI НІ псріод будіlllJщтва згідно ІІІТІІГУ З техніЧllоі ДOКYMclrraцii 
пра HopMmlll1)' ГРОШОlУ oqillКY зсАIслы�оіi дїЛІIІКlІ відділу ДСРЖКОlolЗСМУ У lolicтi БРОВІРах КlIЇlськоі області від 
02.04.2009 року N! 04-3/13-3/628 станОllІТІо 989 482,00 (дсв'ncот вісімдссат дсв'ать ТИCJIЧ ЧОТllрllC'l'a nісімдссат дві 
111111111 ОО копіRок). 

Hop.lmlDHa грошова оцІнка зсмслы�оіi ділlНКIІ з дaТll здачі об'єrny в сксnлyатаціlО згідно Ilrпrry З техиі'1ІІ0і 
IIOКYMcanuцii про IlopMmlBl1)' f1JОШОIУ оціllКУ зсмсльноі дїЛІllКlI відділу ДСРЖКОМЗСlolУ У lolicтi Броварах Киівськоі 
oIinacri від 02.04.2009 року N! 04-3/13-31629 cтaнOll1ТЬ r 978 964,00 (ОДІІІІ мільRОl1 ДCB'IТCQT сімдссат вісім ТІІСІЧ 
ДСІ'ШОТ wіcrдссат ЧOТllрll rpllaHi ОО копіПок) 

2.4. 3смenыla діЛІІІка, Іка ПСРедаtтLCI І OPCIIД)', ІІС АІІЄ ТIКIIX Ilсдоліків, що можуть ПСРСШКОДІІТІІ ті ефСКТlIВllОМУ 
IПХОРllmIIllIО. 

3. Строк діі ДОГОВОРУ 
З.І. ДОГОllр YКnUДCIIO тeplolillOM до 26.03.2014 року. ПіМІ ЗІкіИЧСНlІ1 С1року ДоroвоРУ ОРЕНДАР має 

п~еаажне .право поноалсн~ Roro НІ ІІОВІ!А строк. У цьо .. у разі ОРЕНДАР ПОIIIllСН ІІС пізllішс Ilіж ЗD ЗО KвncIIДDpHIIX 
.1 ДО 3ІІХІIІЧеlll18 строку ДІІ доroаору nOBIДOlollmf Пllсьмоао ОРЕНДОДАВЦЯ про Ilа .. ір ПРОДОВЖlml noro дію. 

ПОЛОЖСІІІІІ цього Доroаору про ncpcalDlCIIC право ОРЕНДАРЯ не ЗDСТОСОВУєn.CJI у разі: 
'1IІIiDРIІСІ'ІНllі ЗеАlСЛLllоі ДЇЛIIIКlI ІІС ЗD цілЬОВlllol ПРII3IIIЧСНIІIМ; 
-nOРУШСlІІlІ тep.lillll CMDТlI ОРСІІДНОТ MDТlI; 
-АОnYЩСlІІ1ІІ погіРШС11ІІ1 cтall)' зсмслыlіi ділlllКIІ. 

З.2. CrpOK ВCТDIІОВЛСІІІІR ДJUI будіllllщтва Жlrrловоro КОММСКСУ з IбудоваllО-ПРllбудоаШllllol тopriaenы�IIMM 
сервІС,"I" ЦClП'рО" (ІВСДСІІНІ об'crny в CKCMyaтaqilO) до 30.12.2009 року. 

4 І о· 4. ОРСІІДІІВ мата 
Ора' PCllДlla мата за земслы�)' діЛІІІКУ ІІа псрlод будіlllllЦТl8 СТРОКОАІ ДО зо ГРУДІІЯ 2009 року ІІІОСІ 
llеімU:1Щ У rpowoIIR фОРlolІ в IIBцiO.IВnЬHin валютІ УКРlі'lІІ в су .. і 98 948,20 (дсв'IIIОСТО вІсім ТІІСІ'І ДСВ'КТСОТ ПLСІІ 
31_~18Cllb 20 копlRок), ІІа рік що cтalloallТIo І О % від II0Р"ВТlIВllоі ГРОШОlоі oqillKl1 зс"слы�оіi ділаllКl1 ОрСIЩIІ сорок 
YlCpaillllL~ty дiJtlllКY З даТl13Дllчі об'єК1)' в сксмуат~щllО IIIOCI~CJI OpellДlpc" у f1JошовіR формі в Ilaцi~lIanыlnn ~:.~ 
ItopМlТІlІ1І 'АІІ r 978~96 ~ОДllа ТIICJI'lа ~CB:IТCOТ Cllo,~ecaT Ilcllol f1JIIICIIЬ 96 копlПок) ІІа рік, ЩО CТВIIOBIIТ .. О 1 ОУ' 
lІі_1 Р 01 rpОШОІОI ОЦІІІКІІ зе"слы�оІ� ДШІ'ІКІІ, ЗГ'дtlо дoolдKII N!! 188 вІд 03.04.2009 року IIIKOlIlI:or.IY Вр' % BI~ 

ЦlI про 8113118'lеlll18 ОРСIІДllоі МВТlI за ~С"СЛ"ltУ діЛІІІку. ОВВРСЬКОІ 

-,-



• рll3і ПСРСВJlше'IJIJI строку, РС гаIlОRЩ:IІОI n 
бinьШ)'f:I1oCI р '(П'т) рll31В 8 ІіВCJlЬJlllftI ссрвіСJlIІМ IІс:tlтром (Rпе:tсщ, '\", 

4.1.I.роз .. lр opellдtloi nnПІI 3 ':"ДОDIIIIа-ПРllБУДОВ8НII&1 тор ~ 1 
oJ'O комnnсксу 3 lVI' , 

6удіl.ШЦ11І1 .. 117101 З.2 ~OJ'O ДОI'DІОРУ. 4 І 1 3діАСlllоєrьСJI ПО'IІIІІIIО'l1' з МІСRШІ, 113L-r.r", " 
сксМ)'lІТІІЦіlD), 1II3I1IЧСIIО~ ~;. nnПІI 1 роз .. ірl, псредба~СНО&IУ ~ ~~~OIOro коммсксу з вбудова"О-ПРllбУil~8о1l:~~ 

• 4.1.2~~=':pe C:OIC)', IC11IIloвnclIOI'D дІІІ бу~IIН:::ІЧСIIОro у п. 3.2. ЦЬОГО ~oroBOPY ~ , 
31 МIСІце.1 lіСIІІI.1 ЦСIПРО.1 (ВlедС'1111 І c .. -сnny;mщalD), спЬ11і дin_,IКIІ держаlНОI або KOMYJtMLllor в.1aclfnCТi 
ТDPIiICn~~ ~ЧІІСІІСІІІІІ розмlР1 opellдtloi nnПІI 3: .:а~ОСфіціElrтiВ ilfДeKcaqii, ВJlЗllа"СШIХ ]~Ko"onaOCТBn", \1 

v __ IIIIIIM іх uinloDDDI'D ПРІІ,НВЧCJІІІ HIOIOТЬCl під час укnадВІІШI або З,.,ІІІІІ УМОВ ДOI080~ 
здіПСlllDcrLCI 3 #r-#- М' d 'в У_1І1J111 формамll, ШО 31ПОВ , 
3ІІТІІсРДЖСIIІI.111 КвбіllСТО" 11 СІрІ "'-' 
О ellдtlllll npOДODCClII1I Rol'D ДІЇ; R n IIВI'КnЯ рl'UIIIIIП сссli оlд 26.03.2009 POk-У Щоміс.Чно 
р 4.3 OpellДl.I мата ВIIОСIIТІоCl ПО'lllllаIО'!11 ~ ДІІ Р,.,.. rpllBCllL 68 копіАок) на період будіВftJЩТВВ "РОIiО" 

рllllll.Ш 'II~II Р cyall 8 245, 6~ (lісl.1 ТlIСІ'1 ~~:'~:n~PII rpllBJli 91 копіАка) з даТJI зда'lі об:Скту ь сксrL'IуатаЦIIU 
ДА 30 rpYДlIR 2009 раку, та в СУМІ 164,91 (сто ШІ f' а1)'ПIllIХ за OCТВfllliM кanендаРШfftl nlleM ЗВІТІІОГО (ІІ0nаТlІОвurщ 
ЩО.IIClIIІІО npOТlI'D.1 ЗО (ТPIIДЦRТII) ICIUIСlfДDРIШХ ДІІ В, ІІІ 'РІІХУІІКОВІІА РВХУJlОК 0pCJlnOnaBIVI Н!! 33210812700005 )'.11\ \ 
мІСІ'" 6сз урахуВIII'11 ПДВ ОШ_ХО.І ПСРСРIІХУ57ВIІI~23"1 "мІ:о 821018, ОДlРЖУDОЧ -БРОВПРСLКС УДК, 1(01( I(л:аСIІФіk1l .. Їі 
"llіоськІП облlcтl а •• ICllcвa, кад ЗКПО 23 7, 
13050200 opclfДD зршl. _ уг І paxVllOK ОРСІІДноі мати ОФОР&ШJlЄТЬСJl відпопіДlІlІl\І1І akї3MfI, 

4 4 ПСРСДО1lа прОДУКЦІІ та IIIДDIIIIK ПОСІІ # і 
• • 4.5. Розаllр OPCllДlloi MOnl псреrnпдоcn.сп У роз : 

4.5.1. ,аllllll YMOll'DCnoдвplOBВllIlI, псрсдбаЧСIПIХ ДOI'DBOpOal; • .... , 
4.5.2. Blillll ро,мірlв зс.lcnыІI'D Податку та ставок ОРСllДllоі МІТlI, ЗМІІІІІ tlормаТIІВIІОI грошовоr ОIIIНЩ 

пїДВIІЩCllІ1І ціl', 'l'DРllфlв. ,міШI коефіцієаП'ЇІ ilfДlKCвцal, Вll3llаЧСllllХ 3IКDlloдaICТBO&l. 
У ВllПадlC)' віДМОВIІ ОРЕНДАРЯ ,alilllml ОРСнд!'У мlП)' "~ умовах, Вll3наЧСIШХ п.4.5 ДOГ~IOPY, cтopo~" 

P03PIIIIUDТL noroBip OpCIIДII. Якщо, Е від.lова від доБРОВIJIЬНОro Р03IРВВІIllJl доroвору за ЗГОДОІО СТОрІІІ, "сli ПОГОВІР 
P03Pllвacn.cI 1 СУДОВОМ1 ПорІдку. 

4.5.3. в i11W11X IІІПадках, псредбаЧСllІ1Х 'ІКоном; 
4.5.4.у раі IICIIICCCIIIII ОРСllДllоі nпml У ClpОЮI, Вll3llачеllі ЦИ&І Доroвором, суаlа заборгованості вважастьс. 

noдaткolllr.1 борror.1 і CТlryt:rLCJI 3 IlІрlІХ)'ваНllІМ nOlli, ЩО нарахОВ1ЄТЬCl ІІа СУМУ податковоro боргу ( :І урахуваННІ" 
wтpафllllХ CВIrкцiB :18 іх HUIIIOcтi) Ь РОЗРIІХУ"ку 120 відсотків річшlХ обліковоТ cm1ВКJI HaцiOltMLIIOro баllКУ Yk'PaiHIf, 
Д'IО'lоі ІІа дснь ВШIІІК1IОII111 ТВJCDI'D nOAaткOBOI'D борry або на ДОІ" Roro (Аоro 'laCТIIHII) погашеНIІІ, змеЖIІО від ТОГО, Іка 
3 ВCllIІЧШI 'l'DКlIX ставОК Е ОIJlЬШОIО, :18 КОЖIlIlIi кaneндapHIIA ДСІІЬ проc:rpочонНJlУ Аоro сматі. 

4.5.5. ОРСllДllа nпaтa спрaвnlЄІ'ЬСІІ 'l'DКОЖ і 1 ВllПaд1CllX. JlКЩО ОРЕНДАР з поважШIХ ПРlі'''''' тш.I'IВСОВО ІІе 
Bllкop"crolYЄ _Iмы1у ділкlll(У :ІВ ЦІВІ ДоroВОРО.I. 

• 5. УаllВl1 OIIКOPIICТDIIIIR зса.enы�оіi ДШRІІКІІ 
• 5.1. ЦIJIЬОІ~ ПРII3I1IЧСIІІIІ ,с.lcnыlіi дinrHКlI-ДпІ будіВlПlltrВа житловоro КDMMCKCY з вбудоваlfо-пр"бУДОRаIlIlАI 

ТОРПlenLlшr.1 сеРВIСИ"М центром. 

KВТCl'Dpi. _ICnЬ - 31мni ЖJrrловоі заБУДОВIf. 
'.2.0РЕНДАР ІІС .МВЄ права 6а офорr.ШClII18 У встаНОВЛСНО.!), 3ВКонодавством nOn.ДКY ,мінювml цільове 

ПРIDllаЧCll1ІІ земcnыlіi ДUIIIIКlI. r· 

6.1. Передача ,саlenЬ110і дinrllКl~·BY:;::;:; ~~':~WЧI3IаlenLIIОі дJnB111CI1 D opelrдy 
ПідставОID розробпСllНІ проеК1)' відведСIІІІІ _І _3 ро,робпСII~М проскту іТ відвсдеtlня. _ 

області вІд 26 берС3111 2009 раку .N'! 1072-59-05"n О n I~LHOI дinяllКl1 Є Р'ШСШIJI Броварської "Ііської Рад" КІІЇВСЬКО' 
ОрСІЩУ 'CMCJ1L1II1X AUwIOКo lIaдalllll До,вanlв ~a р ПІІІІСНІІІ права КОРІІС'І)'ВВИНJI зеr.renLШI&Ш ділlllК8r.IIf, "МВlIIІI • 
KOPIIC1)'lIНIII зсr.IСІІLIІIIМII ділкК1С8М11 IDРIIД1IЧIIIUI і ф.ВJlГОТОВЛClII18 'teXНічної ДОКУ&lеНТІЩІЇ по ОФОРМЛСIІІIІО пр~ 
PQДlI". I3IIЧНИМ особам та BIIcc:elfHJI змін до рішеНL Броварської місько' 

6.2.ІlІші УМОВ" передачІ 'CMCnЬHoi .11101 в о е • 
3сммы�у дlтlІІКУ BЇnLIIY аід 6УДЬ-JlКІIХ MВnHOBIIX ПР:' !'дУ. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР ПРІІПМ.Є в Opl:llJIY 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР ІІС MorJUI'Hlml. І ПРСТСІI3IП третіх осіб, про JlКlIХ В &IO"lelfТ укnадаlШR ДоroВОРУ 

6.3. Псредача 3Іммыlіi дJпlHlCJ1 ОРСІІДВРID ціП 
nplln"'lIlllI - передачі. СIІІОєn,СІ пісп_ державноі Роєстраціі цьоro Доroвору 3. aarroM 

6.4. OpellДap зоliоо'mаllllП D П'RТlIДIIIIIIIВ те І І 
ВI(JІХ nDДllnCOOllX )'1'0" AOl'08oplD пра OlleelllllR зr.lfl~1 аа n enН ДlрасаВllОУ РСЄСТРОціі QLOro ДоrОDОР1 тnlабо будь
opralty держаОllоі nDДllncoBoi enуасІіll 3а аllcце&, 311аха: ДОПООllеllL АО AOroDOPY тощо аlодаПI DiдnOBiдll), копію 

7. У 1І111П 'С!АlenЬ'lоІ дinПlІlCJ1 
7.1. ~iCIIR npllnllllOlll1l діі ДОroвору op~~811 ПОDеРllІllІІП ',аlenы�оіi дJn;.IK.1 

ПРШО.ІУ ПОР'ВІІІІІО 3 ТlI"I, У lКО&IУ вІ11 одсржав ті • o:~ поворта.: ОРЕНДОДАВЦЕВІ 3СМCJlЬJlУ діЛJlІІ1С)' УСТlllі, ІІС 
• ОРЕНДОДАВЕЦЬ У pD3i noripwcHIII KOPIICIII • 

BIIIIOIO ті CТВJIY, АІВЕ право ІІа BЇДWКOДYIВlIIII б ' ІХ ВЛВCnIВОcran орсн.цОВВІIОТ _ , ІІІХ Ь 
31'DД11 про роз",lр відШКОДУВВllll1 збll'tкіl спІр ~~~I У РОВІірі. BII'Ha"OII0"'1 croPOHa:~"'~LIIOI ділJlІІКІІ, пов -':n~ 

7.2. ЗдіПСНСllі OPCllДВpcм ба З";'1 I'yєn.ca У СУДОВОМУ порІДКу 11. КЩО CТOPOIIUIII не до 
IІСМOЖnIIВО IfдОlCpСАllml6сз 'ВnOДba °PllfДoдaВЦII BIIТp8ТI1 ІІа пол' • • 

7.3. ПanіПWСIІІІІ станУ ,eMCn~:::il=" ціП дlJUШці. нс пJдnll'ВJОТЬ ~r;:"HR OPCllДODatloi 3CAICJlLIIOЇ AЇnIIlKII. І'" 
'ОАші, ІІС пiдпrnuoтr. BIдwKD,ЦyIВlllllo У 11101. проведеІІі ОРЕНДАРЕМ КОдуваннІО. 
пonlПШС1111І CТВJ'Y 3сммы�оіi дimrШClI В;I3I:":II, об&:lПI і crpOКlI вfдwкоду::,ПlIСL&IОВОIО зroдОIО 3 OPEHДOДA~Ц~ 

7.4. OpClfДDP &ІК праlО ІІа Bfдw ОТЬ&:l OКPlalOIO yroAUIO сторІІІ 11І11 орендаРІО Вlпрвт зв проведСНІ НІІ 
з060В'R3111L, перlfДбаЧIШIХ ЦlI'" AOroIOPO"'. КОдJ8В1Ш' 3бlmciв, звnоді'НI~ У 

IIвcniдolC неВllКОНВИllR opIНдOДl1llЦcaI 



1,5.31i1111CD1I1II вваЖUIOТloaJ: 
J І Фlmlllll' прml, ІКІІХ ОРЕНДАР З131111 У ЗІ'І'КУ З IIСІIIКОI.аtllIIМ Ібо IIСllanСЖlІІlМ ІIIКОII_IIffIМ УМОІ 

7 ОРЕНДОДАВЦЕМ _ 11ІКОЖ Blrrpml, Ікі ОРЕНДАР здіПС.fIIl або ПООІІІІСІІ здіПСНlml Дnl оіДllоanСtIIl1 свого 
jtCIra_op)' 
..-ІСІІО", правО; • І n А ВЦЕМ 

nVI'I-7.52. ДОХ0ДІІ, Ік' ОРЕНДАР міг бll pcanIoIIO O1pIl,,_nl О РI3I IlanСЖllОГО ОllКОllаlШI OPEHДO~", УМОВ 

AOra-о~~. pOnlip фDКТIIІllІІlХ IlпрDТ OpcllДDpl 111311_'lвЄПtСI ІІІ підстаоі дoкy .. clrтanы�oo піДТВСРДЖСНllХ Д8II11Х. 
8. O& .. I .. eIIllO (о&тяжеIIllЯ) ІІаОД0 nlllcopllcтallllR ,e .. lenLlloi дIлОШ"I. 

8 І ОбмСЖСШI', 06nrжcШIJI ІІа 'с"cnы�у ділlllКУ liдcynli. 82: ЗriдllО BIICIIOIКY YnpaanillHI містоБУДУВІ11111 та архіТС!"уРII Броварської міської p~" К: 124 оід 18.02.20~9 
·--бvдIОIII обмСЖСIIІІ' та обтJlЖСtIIl1 ЗСllmСКОРIIc:ryваlllll 'ГІДІІО ICJIДD~OBOГO МІІІУ та ІIДПОВIДlIО ДО розрахУНКІВ 

pDtrI"I ... v І' З ·П" 
Щ IIIKOIIIIIIIX КП .. lipooapll СllІЛСУ~1 : 

JIIICI .. • _ .межі XIIICnIoIIOI ДUUlIIКII. 
_ ~)'дIВШlцrDО ДО'ВОЛСІІО В "Сжах зс .. cnы�оіi діЛJlllКl1 • 

9. Illшl пр_ва та оIiОВ'Я'IСII сторl'l 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ raрllП)'є, ЩО 'c"cnы�1� ~ілlllка є У ~oгo вnacllocтї, lІіКОІІIУ іllШОМУ II~ оіДIIУЖСIIа. під 

Jl60POII010 (ОРСШТО"), заC11lD~IО ІІС псребуває І 011 ... ає 38КОlltll ПОВllОВnЖСtIIl1 ПСрСдaDDТl1 WO ДІЛІІІКУ І ОрСIIду, 
IIIjIII8IIТII Illші право, ОII'II_ЧСII' ЦІІІІІ ДОГОВОРОІІІ. 

'.I.Права ОРС'lДодаВЦО: 
9.1.1. ПСРСІіРІПI цілЬОDС ІllкорllстаllllJl'сlІlслы�оїї ділJlIIКIІ; 
9.1.2. ДОСТРОКОІО ро,іРlВТІI цсП Догооір У ВIIПIДК8Х, псредб_ІIСIIІІХ 11111І11І1111 законодаВСТВОІІІ та QIIM ДОГОІОРОМ; 
9.1.3. 3ІІtішml розмІр ОРСllДllоі МВТІ' У ІIIПадках. псредбаЧСlІІlХ ЧІІІІІІН" 'DROIIOДD8CТВOIII; 
9.1.4. BllllllrDТllliд ОРЕНДАРЯ своєчасного IHecellHI ОРСІІДІІОЇ М8ТlI; 
9.1.5. BIIMDI'DТII від ОРЕНДАРЯ віДWКОДУВ8ІIНJI СУ"ІІІ ОРСllДllоі маПІ з Ilасу ПРІІЯНJIТПI рішеlllll сесії liроварськоі 

міСШlіРaдll про .,aдatlllll орСІІду зсмcnьної ділlНКIІ до пїДПIIС8НIII цього Договору; 
9.2.0IiOB'SВICII opellДoдaBЦn: 

92.1. ncpeдaвВnI3CMCnIoHY дimшку ПО ВК1)'. 
9.3. Права opellДDpo: 
9.3.1. отрllМати по акту 'СІІICnЬНУ ділJlIІКУ У KOP'tc:ryBDНIII; 
9.3.2. nOllOВnlOlaтJl дОГОlір піСЛI ,вкіllчеllНJI ~oкy Яого діі І Рl3і BїдcyrHocтї nPCТCII,in, ЩОДО зоБОI'IЗВИЬ на 

npoml терміІ!)' ОрСНДН. 
9.4. OIiOB'SВКlI opellДDpR: 
9.4.1.118ДІШ8ТІ1 ОРЕНДОДАВЦІО MOXCIIlllicm. здіЯСНlОlаТ11 контроль за BIIKopIICТВНII.M цієі зеlltCnЬ'IОЇ діnrНКIІ; 
9.4.2. ВIIКОРIІІ:товуваТlI зсІІIcnы�у дlnBllКY за цlлЬОВllA1 ПРllз.,а .. СIІІШl\I; 
9.4.3. своєчаСIІО сnла"УDDТlI OpCllДl1Y пл_ту; 
9.4.4. ІІІ доnycкanl хіlllічного ЧІІ будь-якого іншого заБРУДНІНIІЯ 3111ІЛі; 
9.4.5. niдrplrмyвanf її І нanежнО~IУ С81lітаР'IОМУ ствні; 
9.4.6.піCIUI ЗВКЇllчення тepMilty дії ДоroВОРУ opllJДl1 ПОDСРНУТИ 3CMCnLIJy ділJlНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

.... 10 .. )' стані по 1ІІС1У; 
9.4.7. OplllДDP зоБОВ'ЯЗDНllR І п'тJДеННIIА теРІІІіІІ niCIIJI дсржаВIІОЇ pcє~aцiї ЦЬОГО ДОГОІОРУ твІабо БУДЬ-ЯКJIХ 

AOдItIOIIIX УГОД0 Договоріl про ІНСсення змін та ДОПОIIIIН. до Договору ТОЩО HaдaТlI lідПОlідну 1С0пі,о opraнy 
AtpauKoi податКОВої cnужбll 38 ІІІіСЦІІІI 3118ХоджеННJI ЗС~ІСІІЬІІОЇ ділlllКII. 

10. '11311К ВllПIlДКОВОro ЗІІІІЩСІІІІП _60 ПОWКОДЖСІІІІП oli'onu OPCIIДII ЧІ. Аоro ".СПІІІІІ. 
10.1. РII3IIК ВІІПОДКОDОГО ЗlшщеllllЯ або ПОШКОДЖСІІІІЯ об'єкта ореНДІ І 'ІІІ Пого ІІВСТІІНІІ несе ОРЕНДАР. 

11. 311111111 УІІІОВ доroвору І np"nllllC!lIIIR nоro ДІЇ 
1IDI!o". 1І.І. 3Milla УМОІ Договору здіНСШОIОТЬСЯ У Пlfсьr.tОlіR формі за ВЗВЄІІЩОІО 3roдоlO сторі'l та ПОСlідчуcn.ся 
-."I'IIIILJIO. 

у р. IIСДQCJIПIС'Ш. ЗI"OДJI ЩОДО 3111іШІ УМОІ договору спір Р03I'Я3У1ОТЬСJl У СУдОВОllау порвдку. 
11.2. ДІі доroВОРУ ПРllПllllПIОТЬaJ у розі: 
lІ.2.J.зDКЇIIЧС'IН. &:Іроку, на ЯКlIП Ного було УКЛlДено; 
11.2.2.ПРlщбаШIЯ ОРЕНДАРЕМ зсlltсІІы�оіi ділЯIІКИ У вnacllicтlo; 

_fЛL 11.2.3. ПРІІІІІУСОВОГО lідчужеШIJl 'CIIICnLIIOЇ ділЯIІІПl 3 ІІІО1'Іlвіl суспільної IІСОБХідності liдnoliAllO АО ет.141 
II0ro кодексу Ytcparlllli 

~~.2.4. ДОl"OІір ПРIIПIIШIЄПоСЯ 11ІКОЖ в illWllX ОltпlДlСІІХ, персдбаЧСIШХ ,aкOIIOIII. 
І I~' ДіІ Договору npllnllllRIOYLCR WЛПХОІІІ J1oro ро,lрваllllО за: 
11 .1. ~IIOIO 3ГОДОІО сторіІІ; 

З.2. РІШСІІІІІМ суду liдnOliAIIO ДО '1111ІІІОГО 38КОIIОДВВСТІа УIСРnїIIІІ. 
noro l1Зз. Il8iqimlBolo однієї із СторіІІ D ОДІІОСТОРОІІІІЬОМУ ІІОРІДІСУ У ІIIП:uumx, передбnlllШllХ закоllО~1 та ЦlI~1 ,.. воро.· 

11.4. ь.]. І • • • О 
_~ 10РУ, a.efltt'll 3C~:n ,а IJIІЦІ_ТІІВОІО РСНДОДІІІІЦІІ В односторОllllьа~tУ порядку 

1111 Р .IДРЕМіИАlОГ пунК1У 4, пlдnyшстїо 6.4 та 9.4 ДIIIOГO ДОГОІОРУ • . 4~ .:.. l,~ . • " "'-
·lti .,." ' 

;. .' . ;' {'~ 
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.І ; 
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рІШСIІІІІ суду. np'IIIllIТDro ІІа ІIIМОI')' ОРЕНДОДАВЦЯ. '. о 
11.5. Псрexlд ПрlIDD DIIІСllості ІІІ allnllO ОРСIUUI"" pomш08а'IС 'ІВ ope'u.tOoaHln ,C,.,Cnlotltii діmltlці "" іllllJ 

IOPIIдII'III, 1160 ф1311'111У особу, Є пlдставоlO 111І' розlРIОlІІl1 доraвору. ~ 
22. BIIuIOBlдanь •• lcn C1UpJJ. за IItDlIКO ......... або .11.шnеЖllе BI'~Cllfa~IIIH до.говору 

12.1. За 1I0IIIKO.1lU1I1I 060 JlСIfDIICЖJII .'IКОНВlII" д.orolOPY СТОРОІІІІ иcc:yn. 8'JIn08'ДВnIotllCТa. lіЛ1l08і~ •• 110 зо 

3IUCO'1)' 111 ЦIooro д.oraoDpy. 
12.2.Сторо.1ІІ, .ка ПОРУШ'UID ,o6o.'QllfIl •• ,.ЇnLII.C'I1tCI lід віДПОllдaльності, ІКЩО ВОll8 ДО8СДС. 11І0 

nOРУШСlІlІІ cтanOClIIC 3 П .ШІІІ. l(f 
13. ПРllld.щul пonожеШlП 

ІЗ.І.цеП ДОІ'О.ір пlдnlrвс ДCPilCll8l1Їn pcmpaцiТ. 
JЗ.2.цсп Доraаір Ira611Рас ЧIІІШос:ті піМI nlдnllCllltl' стаРО"РМ" та Поro ДСрж88110Т рссстрщіі. 
ЦсП доroоlр укnадСШО у ЧОТІIРЬОХ nPllr.lіР'IІІКІІХ. ЩО a,тOТL ОДllакову ,оРItДII'ШУ СllЛу ОДШ, 

3IIIXOДII1"ЬCl D шnарlуса. друrllП в OPCIIДOдiш"" трстіІІ - D орсІlДllрl, 'ІСТІІСР'ПIJ1 - 8 орrпlfі. ІІКIlIі IJp~ni8 ле ~ ."Щ, 
pea:tpIЩi.о. ржаВhУ 

Ilеоlд'ОШ'IА'" "ІСІ'''''.''''' jIOrDOOP.Y С » IСІІДІІСТрОВlln ПnIUI 3CMenLlloT дIlllIllО'. 
» aкr про IICТDtсоanСЩIІ ІІІ .,іСЦСIОсті та поroджСlІІl1 3ОІиіWllьоі межі ,са'cnыlіi діЛIІ""11 .... 

ПСРCДUIJІ МСЖОІІІХ ,"аків ІІа з6еріl'DllllІ; 'ОО 
» arrr npllnom,-псрсда'IIхмслы�оіi дЬІІIІІClІ; 

15. PeKub.m. та пfдПШ:IJ сторІ •• 
OpCНДDДDBIЦL 

Іїроаареька ".'ська PII4II 
D Ос:о6і ІІІIItQІIJ1Ю'lWO 06Df1 ЮКlI .. ,lс"".о ~DJl"" 
СtlRtlЖlttlllD/»І Вtlcuл&иu.,tI 

МJСЦС3І'IІХОДЖСІ"" 'ОР'fДIІЧllоі особll 

.. ~~. . . .,.. 

ОРСIJдар 

тов ссIїОШ:-SУДI\IО'IТІІJIO) 



ІШАН (СХЕМА) РОЗТАШУВАННЯ 
земельної діЛJlНК11 

дпl будіВllицтва житлового ко~ПJfctJlt~А~Y1tСI!l..ВІfIО-ПРlltб)'ДОgJ1IШr.t TopriBMLHllM сервіС.ІІ.М цеllТром 
Київська В. Чорновола 

Д!lректор 

ВII11)нanа 
ЩОДО 

оформnешUl 
AoroBOPY opelfДlI 

-------+---~~~~iW~;&~--1 земельної AЇJUlIIIClI 

Аркуш МIРIUlО 

1:5000 

КП I�GPODOPII-Зс.mеустріП" 
2009 р. 



КАДАСТРОВИЙ ПЛАН 

3210600000:00:015:0567 

А 

вд. 

г 

ОІІИСМЕЖ 
~::I=i=:~~.IUo ваllалЬППlса відділу 

t-ОМl3еl\W у 1\1. Броварах 

i1.f~iвpl.EOj 06.11. Від А до Б 
Від Б до В 
ВідВдоГ 
ВідГдоА 

зoмnі зar.корист.(вуn. В.Чорновола) 
ЗRші зar.корист.(вуn. Соборна) 
земві резервlПlХ терІпоріА М. Броваро 
Приватне пiдnpllЄМСТВО "Делавер" InUfi°-' Шокув 

Пnоща дітппси становить - 1.8000 га. 
СШw:lollDl'DCllllll ііі :ІІІІІІ1 :ао_ 3CaUIi ... lIUCUaU ХІІІІі, 

у 'ІІІСІІі у ТОМУ 'І,u:nl 
DIIІ 38nnw1 

Р 1DIRaaps3Сі;llllчl,. ХМаІ c:ш.cu 3шас 8IU1'JIOlOlO ... lIJIIIDUat lIIICIIacn. ІІС фр аllllОша aracnaa І/ІІІ101О 

• ....... у lIIICIIIm. l5а РІА -ст.. DCIoOra 8pQD BCIoOra 
OJulOi Тр .. і 

IIIIpIIClJllUUII • ra JNu. pinм • cuia CiIIaar ІІІСОІІІ 6І.'ІІоШС 
І ІІІІІ 1&IIIIID18 

paau Р!ІІІІСІІа 
aolWpXO 

А 101О 
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ТОВ ссБвзис-БудмоНТllЖ)) 

Anl6удівющтва житлового КОМІШСКСУ з вбудоваllо-прибудоввним торгівельним ссрвіСНЮtI центроltl 
Київська область, БР.9ваРСIiJ0L!4ісь "м. Бровари, вул. В.Чорновола 

Гаєвськи~ . .пJJі~I;;" . дo~e:.:::... ь Аркуш Аркушів 
Письме~iJ 9:B ... :~:!! . .\ :ae~=::.:aдo 1 1 
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-. ' •. -' .,v., 1·1 І' докумеtn1в, ща 

: .: ,,;,~ '\'. . :~':. :.:: і·,. посвJдчукrrь права кп "БРОВВРИ-ЗСJ\lЛсуr.тріЯ" 
• ' •• ~ • і ,.' оренди на :аемenьну 2009 р • 
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АКТ 

ВIDI.п,.СIIIIП ~I~K зсl\leJIы�оїї ділПI'КII В Шlтурі (І'В місцсвості) 

ТОВ "БВЗllс-БУДI\lОIIТВ'К" 

1\1. Бровар .. 

Мlf,lшхсчепіДПlfсані, прсдставник комуналы�огоo підприємства Броварської міської 

pOДlI "BPODaPJf-землеустрій", директор ГВЄВСЬКIIВ П.В., D приcyrності землеКОРИС1}'Вача 

тов "БВ:lllс-БУДI\IОlrraж" та суміхmиx зе~шевласників (зеr.шеКОРИС1}'ВаIПВ): 

nр""а",,,е ІІідllРIІЄJIІСІІІВО ''делавер'', 3еАlЛ; заZoI(ОРIІСІІІ.(вVЛ. В. ЧОРІІОllола), зелlЛ; 

311l.ItОРIlСIІІ.'IІVЛ. Со60Рllа), 3еАlЛ; peзl!pllllllX 1IIePIl1ll0p;Ii ЛІ. БРОllаРIІ, 

що пред'ЯВJfmf свої повноваження, провели ВlІЗначення зовнішніх меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) згідно кадастрового плану ТОВ "Базос-БУдI\IОlmDК", що 

знаходиться за адресоІО 1\1. БРОВВРІІ вул. В'ЯЧeeJIВВВ ЧОРІІОВОЛВ. 

Зазначені межі на місцевості проходить по межОВ111\1 ЗІІВІШМ ВCТnВОВЛСllоrо ЗРазка. 

Ніяких претензій при визначенні зовнішньої межі не заявлено. Межі погоджені і не 

ВlfКJПfКаІОТЬ спірних питань. Межові ЗНВlGI, якими закріплена земельна ділянка в кількості 

5 ШТ. показані представником відділу на місцевості, та передані в натурі представнику 

зeмnеКОРИC'l')'Вача, на якого і накладено відповідальність за їх зберігamm. 

Розміри та місцезнаходження зе~lельної дiJшнки показані на абрисі на звороті 

даного акту. 

Пnоща ділянки, надана в оренду згідно земельно-кадастрової документації 

CКJIDДaЄ 1,8000 rB. 

Цей ап є підставоІО для прИЙНJlТ1'Jl рішення по фахтично~1У користуваншо з 

наступним оформлеlШJlМ документів, що посвiдчyrоть право власності або користування 

3еАlJJеlО. АІа складений в 2-х примірниках. 

Представник землекориetyDача 

ТОВ "Базис-Будмонтахс" 

Представник 
кп "Бровари-землеустрій" 
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ОПИС МЕЖ 

ВіАААоБ 
Вів Б АО В 
ВіА В АО Г 
Вів Г во А 

Виконавець: 

зеJoШЇ заг.kОРШ:Т.(вуn. В.Чорновола) 
землі 1аг.kОРШ:Т.(вуn. Соборна) 
землі резервн"х тepllТOpin м. Бровар" 
ПРlІватке ninnplltMtтao "Делавар" 

~~ . Письменна О.В. 
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АКТ 

ПРllfiаlаJlllп-псрсдачі :.саlСЛЬJlоі ділЯIIКII. 

Місто БроваРl1 Кllівськоі області. . . ., 
ІПIСТllnДЦПТОro КВІТІІВ ДВІ ТlIСВI •• дсв втого року. 

Оре н дод а в е Ц ь: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА lсиївськоl ОБЛАСТІ, 
IОРllДlІЧШl особа за заJСОНОДDВСТВОJ\l УкраіlJИ, ідеlJтифікаціііlfиіі код за даJlИМИ єдрпоу 26376375, 
IОРІІДІІчна адреса: Киівська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі виконуючого ОБОВ:JlЗКИ 
ariCLKOro голови - секретаРJl міської· роди САПО)ICIСА ІГОРЯ ВАСИЛЬОВИЧА, _киіі ДІЄ на 
підставі ст. 42 закону УкраіlfИ "Про місцеве самовр_дування в Украіні", та розпорндженн_ 
БРОDарськоі міськоі ради від 24.07.2008 року Ни 128, псредала, а 

Оре н дар: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОІО ВІДПОВIДAJIЬШСТІО «БАЗИС
БУДМОВТАЖ», ідеlrrифікаційний код 32752691, зареєстроване за адресою: 07400, Киівська 
область, 'Iiaro Бровари, вул. Грушевського, буд. 15,7, (свідоцтво про державну реєстраціІО 
IОРlfДичноі особи серії АОО N!! 09211 О, видане державним реєстратором виконавчого комітету 
Броварської міської роди В.О.Кузнєцовим, дата проведення державної реєстраціі 01.06.2004 року 
номер запису про дерхсавну реєстраціlО 1 355 120 0000 000117), в особі Генерального дирепора 
CМIrEJ1ЬCЬKOI АНТОНІНИ АНА ТОЛJУВНИ, ідентифікаційний номер 2310800148, _ка 
зареєстрована за адреСОІО: місто Київ, пр.Бюквна. буд.l0, кв. 387, та діє на підставі Ста1УІУ (нова 
редакцін) ТОВ «Базис - Будмонтаж», зареєстрованого дер'кавним реєстратором виконавчого 

XOMЇteтy Броварськоі міської Ради Київськоі області 29.11.2006 року Не 13551050005000117, з 
другоro боку прпііппло, в платне строкове користуванн_ земельну дiлRнку кадастровий номер 

3210600000:00:015:0567, площеlО 1,8000 га, для будівництва житлового комплексу з вбудовано
nPllбудованим торгівельним сервісним центром по ВУЛlщі В'Вllсе.пава Чорновіла в I\lісті 
Бровари Кпівськоl області. 

Обставин, _кі перешкоД)К8lагь передачі земельної· ділянки та використання ЇЇ за цільовим 
ПРИЗlfаченНJlМ не виявnено. 

ОРЕНДАР 

ТОВ ccIJI�3IIc-IJУДI\IОIIТD30) 
tJ особі геllералыlго0 директора 
C,'/Zt!JI6C'Nof A"'"0ll/11I1 АІІlllllол/r'ІІ". 

e-.,..~_--



:. ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

кllіосыcD 06ла&:ТЬ, аlісто ІіРООВРII 
До.' тш:пчl .ІСО 'ятого року, ЛlIПIIП аllсяцп, до&алЦЯТI. псршого 'lІІсла. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: GpOBnpCLI(&I ~llcыcD рада Кllівськоі 06.1111"1 • ЮР"ДI'",а адрсса: КІІЇВСЬКП область • 
• 1. БРОВВРІІ, вул. rllrnpil.1I, 15, іДСlmlФікаllіЛllllП код 26376375 в особі ВІІКОІІУІО'.ОГО ОБОR:~ЗКIІ міського голо~" -
ССКРІ:'I'DРЯ ,..ІСЬ"О·І· радll СВПО3.-КО Ігорn DаС'IЛЬОВII'IО, ЗПРСССТРОВDІШП ЗD aдpCCOIO: КІІІВСЬКІІ оБЛIІСТЬ, МІСТО 
Броввр", аУЛIІUЯ МІІЯКОВСЬКОГО, БУДlІlІUК Н!! 59, ЩО діс "ІІ підставі 311KOtly YlCpaїlII1 "Про місцсвс СІІМОВР"ДУ"ОІІІІЯ 
В УIqJIІЇIfI" РОЗПОРJIдЖСШI. &РООllрсько'і MiCI,KOЇ радll від 24.07.2008 року Н!!128, далі «ОРЕНДОДАВЕЦЬ •• з 

OJIIIOru бо,,'У, 'nІ • 
ОРЕНДАР: Фаll'IIIВ особо nlДflpllcalcQb Шсаlетсшко ІРІШО J\tJIIКПЛВЇОIІВ, зорс('стровоtlа]а ОЛРССОІО: 

КllіВС"КIІ оБЛIІСТЬ, місто &pOOllplI, ВУЛlIUЯ АндрєєвІІ, БУДlltfок Н!! І О - Б, іДСlfТlІФіlСllllіПНIlП "омср: 22422О318О. 
CBiдoUТBo про дсржаОIlУ рсєстроиі.о фіЗIІЧНОЇ' особll - піДПРIІЄМIIЯ, ЗllреЄСТРОВlІllС 08.10.2002 року OllKnllnB'IIIM 
комітетом &РОВIlРСЬКОЇ міськоі радІ І КІІЇВСЬКОЇ оБЛllсті ЗО Н!! 2355 0170000 002580, далі -"ОРЕНДАР". ] другого 
боку, noncpCДlIbO ОЗllаПОМЛСllі з ВІІмогаМIІ ullвілы�ого ЗIІКОllодаастао ЩОДО HcдinCHOcтi ПРlІво'",ніа, псрсБУВIІIО'1ІІ 
nР" здоровому розумі, .сніП ПlІм'пі 'nІ дilO'111 добровільно без будь - .кого ПР"МУlllсtll •• ЯК фіЗIІ'IIfОГО так і 
AIOPMbllOГO, обlЗllnні з загалЬІІІІМIІ IIIMOГIIMII, додеРЖВIІН. ЯКІІХ с Ilеобхідним дп. '",нності ПрIІВО''''"У. згіДIІО ] 
віЛ"'''IМ ВОJlеllllявле"'IЯМ КотрС відповіl1ВС RtlутріШllіП волі учаСНlІкіа ЦЬОГО ПРВВО'IIItfУ. MOIO'III •• 0 меті PCn'11,II&: 
ІІI1СТ11I1Н. ПРІІІІОВІІ" IllІcnідиів з другої СТОРОНІІ, УlCllалll ucn Договір про ІІаступне: -----------

І. Предаlет ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДІІа до рішень сесln Броварськоі міськоі POДII кIІївсы�оіi області від 
29 сl'IІІП 2009 року .N!! 1023 - 55 - 05, від 26 ЛlОТОГО 2009 року Х!! 1068 - 56 - 05, оід 25 'lеРВIIЯ 2009 
POKY.МI 1157 - 64 - 05 надає, а OPEI-JДAP npllnMac в строкове nлотнс кор"стуво"ня земелыІy ділянку 
Зilгальною мощеlО 0,0048 (ІІУЛ" ulлll! сорок вісіаl деСЯТllТllСПЧllІІХ) га, ДЛП РСКОІlструкиli з 
Р031UllРСІІІІПМ KBapT11p11 .N!! 115 (С'ГО п'nтtlадцять) під стоаl~тологі'IIIІІП кабіllСТ з влаWТУВDIШПМ 
OJ(PC~IOrO оходу В багатокваРТllРШl\lУ ЖIIТЛОВОI\ЇУ БУДlіllКУ - зеаlлі Koalcpuinlloro ВIIКОРIICТnIШП, ПО 
ПУЛIIUI В01з'['ДllаIIIIП, БУДIШОIС .МІ 7(clal) о allcтi Броварах Кllівськоі областІ, далі - зсАIcJlыlаa 
ДілПШСП.~-------________ --::-:-________ --::--______ _ 

ЗгіДIІО з манам землекористуввння, що є flевід'ЄМНОIО частиною ULOГO Договору та зе",ельtlо
КПJlпстровоі ДО"'Ументації UJI земеЛЬІІа ділянка ра.хується в землях комерціПного ВІІКОР"Стання в межах 
БРClв.1рськоі I\lіськоі paдll.--------------_______________ _ 

Згідно ДOBiДКJI ВllдВноі відділом зеr.aелЬН.IХ ресурсів у місті Броварах к .. івськоі області 
від 07 ЛІІПН. 2009 року за N!! 04 - 3/13- 3/827 про те, що згіДllО стаТIICТlI'Іноі звітності (форма 6 - зем) 
зеМCnЬflа ділЯIІКВ мощеlО: 0,0048 rn по ВУЛllUі Возз'['ДllаНIUI, БУДllНОК N!! 7(сім), дп. реконструкиіі з 
РОЗluиреНII.М кaapTllpl1 N!! 115 під стомотологіЧНIlП квбінет з вnаШ'l)'ванням окремого входу в 
6aГnТOKBopTIlPHOr.IY ЖІІТЛОВОМУ БУД.IІІКУ - зеr.ші комерціПного ВIIКОРИстання. -------__ _ 

81дповІДІІ0 кадастрового ПnlШУ ВllготовлеllОГО ТОВ ссТЄРМIН)) зеі\Iслыlаa ДШПІІКП, ЯІСП С 
"IІС:ДМСТО"1 ЦЬОГО ДОГОВОРУ alOC ОП ІІІ: МШlС: від А до Б - землі звг. КОРlІстування; від Б до А - землі 
баrnтоповеРХОВОі зоБУДОВII. J(aдaСТРОВllП IІомер: 3210600000:00:023: 1097. ----_____ _ 

. 2. Об'єкт ОРСІІДІІ 
2.1.8 оренду передаєтьCJI земenыlО ділЯНКВ ЗОIiUIЬНОIО мощеlО 0,0048 (нуль ціЛlIХ СОРОК вісіаl 

Д~І:ІІТІІТІІІ:Я'ШІІХ) гв. ________________________________ _ 

2.2. ЗемельніП дimrнка нвдаНIІ для РСКО.lструкціі з -РОЗWІ.РСlшпаl ICBapтllpl1 Х!! 115 (сто 
П'ЯТІІПДЦЯТІ.) під етоаlатonогlЧIШП Ka~il.eт :І ВЛI!~ТУО~JIIlяа. 'окреаlОГО входу в баГВТОКDаРТllРllОl\lУ 
ЖIІ!'nОllоаlУ БУДllІІКУ - :ІсаІлІ KoalcpQlltllOГO ВІІКОРШ:ТОІІІІЯ, по ВУЛllЦі ВО:lз'['ДllаIIIIП, БУДІШОК .Nh 
7(CIM) U мІстІ Ііроварох кllівсыlоіi області. ------------_________ _ 

. ~казаllО кваРТlfра Ifале)КIIТЬ ОРЕНДАРУ ІІа праві ПРllВОТflоі ВnBCHocтi на підставі Договору 
КУПІВЛІ - продажу KBapТlIpII, посвіД'lеного І О жовтня 2008 року АврамеflКО Н.А., ПРІІваТШIМ нотаріусом 
GI1oBnpCbKorO міського нотаріального округу 30 р.н 12297, зареєстрованого 31.10.2008 року 
ко"'унnлыІІмM підПРllЄАfСТВОAl Броварс"кої міськоі радІ І «Броварське бюро техні'IНОЇ іIIВСIIТОРllзвціі') В 
Кllllзі 43 зв НОAlеРОAlзаПIlСУ І - 3988. _________________________ ." 

2.3.НормаТllвна грошова ouillKa земельноі ДЇnЯIІКII згідно 811ТJ1ГY з технічної документаціі 
ВIІ.lШIІОГО відділом джеРЖКОAlзему у місті Броворах Кllівськоі області від 07 ЛІІПІІЯ 2009 року ЗD 

. N!! 04-3/13-3/8;lб СТІІIІОВIIТЬ: 32015 (ТРІІДЦПТЬ .1101 ТІІСП'ІІ п'ЯТ.IПДЦПТЬ) ГPIIBCIIL оо копlПОlс.,-__ _ 
_ 2.4. ЗемелЬІІа ділянка, яка передастьс. в оренду, ІІС має таКІ ІХ недonіків, що можуть переШКОДllТІІ 
11 еФС""IІDIІОМУ ВІІКОРІІСТІІІІНІО'.-, __________________________ _ 

--- -. 



'д 16 ЛJOlйrll 1tщq 1'111.\ оТ ділЯIІКIІ ВІ .. _ 
РJlСтання земельн . КlІїВСl,КОI оt1.Шt: rr 11"1'" сі .еже"'" ІІІ 811КО • .істі Броварах 3гіДllР BIICIIOI'IC)' про о ~ ., 3CA.CnLJflIX реСУРСIВ у ~ 7) зсмеЛЬНiJ д;.111"";' ~'ЩІІІ.",.І 

u 04 - 11110 - 3/48. 8lfДВllОro 8UШIЛОА'і по ПУЛlщl Возз'Qнання.. ) оброСУС;ДСТПil lі. (1(1\1&.',,,,.,,, • 
• ,!! IIc:11JHIII зсмeJllt.IО М'Vвача ЗМІСТУ д У 
OGMC3h'CffllI ІІІ ВІІКОР І оБО8'J:JкІв земnеКОРII •• " • УкраїН"_ СТ. JS 3iJKml) "1""''''' 
81,,'Ор"СТОnУОІІТIІСЬ 3 .II0ТP'IMBIIIII~ 96103 ІІІ Зсмельноro кодексу ,РО.llНОГО сереДОПlЩ1il. ("'1., 
"рвв ІІВ ЗСМЛlО ВCТlllОnnСllІІХ D cт.cт~ пРО ~xopo,1)' IIIВКОЛl.ШНЬОro ПР' ) ЗГ;ДІІU У "РіІ" 'L:""III 11 

«Про ОХОРОІІУ 3Cr.JCnL» _ 3ПК~IІ~: _ J .11.6 (КOMepиi~"oro ПР'f:JIf8"СIІIІI • • 
Dllкор'IC1'DIIШI 3CMCnLIIOI .ІІІЛ. .UlIllОі зсмcnы�ІІхx ДІЛЯІІОК).. __ _ 
ltnаСllфlквторn UUILOBOro UllКOPIICТDIlffll І даllоі 3CМCnLlloi ділlНКIf: _. _ _ 

n ваопі оБМСЖСIfI'" ІІІ DIIKOp"mJlII • . . . . 
1.~. ЗміllП ціпьопого UIIKopllcтall.ll... Вlllші осоБІ' IICcyrL IOPIIAII'IJIY DlдпопIДnnLIІІС1,. 111.11". 
3а ПОРУ'UС'ІІІЯ земcnыІго заКОIІ0~ВС:ТВ8 . .__ 

3BКOIIY· ., ДАРЯ ПоговІр ореНДІІ не зберіraє ЧIfIIIllСТЬ. 2" ПРІІ 3Milli (РСОРГlШ3ВЦlі) ОРЕН ,... __ _ 

• • , 3. ~POlf дi~ Д~Г~~:~НЯ ЦЬОГО. договору. ГliСJlJl J~"ill'lCIllIIf 
3 1 Договір )'КnDJICIIO llВ 5 (п nть)· РОКІв. 3 даТ .чп на .IОВlin tтpOK У UI.OMY рп" nрС:".I"I' оо • • СВВЖНС ПРВ80 nOlloвnellHI 01'0 . . 

строку .ІІ0ГОВОРУ 0PCII4DP мвс пер іі tOвору,повіДО~fIIТII ПІІСЬМООО 0PL:II.l(1.I.1I11111 
ПОВІШСІІІІС пі1111шс lIi)Jr ЗО % ~~ІСПІ.І дО звкlllчеllllll cтroкy =ь:~' дinП11К11 ІІС 3А цinLОО'Ш ПРI13ШI'IСIІІIН\І 
про ІІамір ПРОДnВХ\llТl1 noгo .11110. ПРІ' DlllfOP"&:ТI\11II ЗС". 11 ._ 

ореш.ар BTPII'lllr IlерсваJlШС право ІІІ ПОIlОOnIШIIП no~;::rДAoP;;~e' ЗОСТОСОВУЄТЬСR у рвзі' 
ПOJIОіliL:1І1ІІ1 цьоru Доroвору про пеРСВОЖIІС право _ 

- BlIl\OPIICТDlllli :JeMenLlloi дillltf"" НС ЗВ ціпЬОВIІМ пр"значеIIНІ~f; . - . 
• порушеlllІIl 1срмІнІв СПJI8ТІІ ОРСllдllоі ма,,:,!;. '. 
• .ІІ0nYЩСIІІ'П lІогіРШС11ІІ1І стану зеI\II:ІІы\тT ДІЛІІІКІІ. ______________ _ 

. . 4. ОреЩ!llU плата ., 9 
4.1 Pi'1II80pc11JII10 ПnОта cтaH081tтЬ 10 % від НОРМ8п.вноі грошовоі оціНКIІ IK~ ІІа 07 ЛІІП~'І _ОО 

року С111110ВIІТЬ: 32015 (TpIIДЦnТЬ .1111 TIIC~',I п'птшщцять) rpll8CIIL оо копїnок., І складає: 3_0'(Tpll 
Тllспчl даlсті 0111І)') rp"UIIIO 50 кoninorc. згідно .ІІ08ідкн 8ИJUlноі 02 ЛlIПНI 2009 року ВIІКОflи"'І//" 
КOAliтc:тo~. &РОВIlРСЬКОЇ MiCLКOipllJU1 I(JlТnСЬКОТ обпасті за Н! 281. __________ _ 

4.2. Об'IІІС1'СIІНJI 1)03А.;РУ орендноі ПJlаТIІ за зеМeJlLні .ІІіпlНКIІ .ІІержавноТ або комуrrалLIІUI 
ВnBCtfOCТЇ здiliСIІІОCТLСIІ 3 ypaXY8BННJlA' іх ціllЬ080ГО ПРIІЗначення та коефіQієнтів індексації, 8l1зrrа'lеllll'( 
ЗОКОІІОДUСТВОМ. 30 ЗВТDерmкСНII~1JI КабіШ:'ТОAl MilficтpiD УкраТНI' формам... що заПОВНJОIОТЬСJI під 'Іас 
УКnIUlDШfl вбо 3АІІІІІІ умов AOroBOPY ореНДІІ ЧIJ ПРОДОDжеННI Поro nir, __ ._____ __ . 

4.3. 0PCII4III.n.'JnTa ОllоаПЬat 3 "'ОМСІІТ)' держаUllоі ресttpацП цього договору. ріВIIII\lI' 
Чneтк&l"lІІ npoтnmAI ЗО Icn.ae'l4npIIIIS ДПlо, IІпауП'fIIХ ~a ocтn .... I". К'аЛе.fJlIlРIІІ.". lIlle~. ]llіТtlОГО 
(ПDJШTh"Dооrо). АІ'аІUП WЛПХОАІ nepepaxyoallllR ІІа paXYllOK УДІ( У K'lfDcwrlii оБЛllстl АІ. к •• соа МФО 
821018 IrDд 23:t7I923 р/р 3321 ~812700005 - SpooapcLкe ВДК. ((ОД fCJIаСllфікацif 13050200 _ орстд,. J&:3Ілі. 

4.4. Переда',в ПРОА.УІСЦІІ та IIDJIIHH. послуг в рахУНОК ОРСlІдноі маТIІ ОФОРМЛІЄТЬСІ ві.llповіДlfIIllІІ 1 BImI.,II... : 
4.5. POJA!i/J OPCllДlloi IІлаТl. персгnядаcr •• сп у разі: _____________ _ 
4.5.1. 3A1~HII YI\.011.~cnllдapI08alhIJI. передба'lеШIХ .ІІ0ГОВОРОAl; ___ _ 
4.5.2. 3МІН/І p03Mlpln зеА'I:ІІЬНОro подаТКУ ni • '. '" . оо 

• дВllще""1 цш. таРllфlВ З""НІІ коефЩlсrrТIО IIIlIe!\CIIIII. ВІ13118чеНІІХ 3IKOIIO.lUl8CТВOM. 3aТВl:pmкeHHI 110011:< ста80 • - • ль 
МІ Gp08apll. У ОIlПIДКУ пі"М0811 ОРЕНДАр'ln і К та з""н .. НОРМВТlІвноl грошової ОЦІІІКІІ ЗСМ( 

.. .11 31\1 ІІІІТІІ opeиnlN nпaтu' .. . '11"'1 ~.оже БУТIІ розіР8В""П GponapCLKOIO міськ "" "J' догов,р ореНДІІ зеr.renL"ОI ДІЛ 
4 5 3 • 0.0 paдOIO в ОдllОСТОРОНIІЬОМУ ПОРІДКУ __ _ 

• ••• 11 ІНШІІХ ВIIПD4Ка.~. передбачсшlХ заКОНОА,' .- _ •• _ ... 
4.5.4. )' ра; "CBllecelllll OPCI1J1ll0i МаТIІ • ----. _____________ -

ІІа суму ПОJIПТковоrо боргу (ОКnJОЧВIОЧIІ А У СТРОКIf. DJІЗllaче~1 ЦlIJIoI договора .... пеНІ lІарахоо)'єтьСН 
ві.llсоткіо рі'lІІшr обnіf(ОВОї CТUBKI. НВціО"::У WТpd:.фНIІХ caH~Uln зD іх 1lВІвності) із розраху.,ку 120 
податкоього борІ")' або ІІП ДСJlЬ Пого (noro І ного) lІІеу YKpalНlI. діЮІIОЇ' на день ВIІНlІкнеНIІJI nSКОГО 

б· 'аСТIІІIІІ norawellll' ІХ ставок Є InLUJOIO. за КОЖ/l"П'КDnСllдарНIlП де"ь І. зanежно .'Д ТОГО. Іка з ОСЛІІ'ІІІІІ таКІ. 
4.5.5. Opel1411a ПJlата cnpDIIIUICI'ЬcJJ та ПРО~ОЧСІІНІ у Пого Cnп8Ti.-________ -

ТIІAlЧОСООО ІІС 8I1KOPIlc::rOBYC зеAlenы�y діп І ко'" І У ВIlПадкDX. ІКЩо ОРЕНДАР з пооаЖlfIlХ ПР"'І/ІІІ • 5 І ІКУ 3В ЦІІАІ ДОГО80РОМ. ___ _ 
• • У~IООIl1llllfОРЩ!tп - ________ -

S.I. 3еМeJlЬІІа 4Jл.lІка перeдDcrьc IІflЯ зе.\Iмы�оіi Дlляlllflі--______ -
.N! 115 ( • І В ОРСІІДУ дл. !І СТО n ПТllnДЦnТI.) під t1'O~lаТОЛОГI'"IІІП Р~I!О"СТРУlщіі.з Р03ШIlРСIІIІІI"1 КВllр'ГIIРI' 6UПl~0IfоаРТIIРIІDАІ)' ЖІІТЛООО"ІУ 6YlIIIIII' _ Ка6Ь.ст·з DЛІWТУВD.ІІІЯ". О'СРСАIОГО охм)' U 

Во]] CДIIIIIIII!'. fiYДIIIIOI~ .N!! 7(сl.l) О "IІс:тІ Вр:па 3С"lJtі trOAlepqin,roro DІІКОРШ~ТQ'ІІІЯ по uУЛllцl 
S.2. ЦlJIьоье ПРІІ31fаЧСНІІІ 3CMC!JtLIIOT ,,' рпх IСIІТВськот 06nаСТl ___________ --
S 3 ОРЕНДЛР ",II18m", - землІ К • • 

• •• • lІе мас праоа бes офо OMepUlnllOГO allkopI�CTDI�HI.------
3AIlIll0~a;, ~~ЛЕ"I~дье ПРIl3I1в',еШI. зеАIt!JJыlтT 4іЛЯIІІ~:~'Н8 У ас:та"овлеIlОМУ заКОІІО.llООСТ80АІ ПОРІдІСУ 
. • '. ~ АР lІе Alає ПРВ8а переда'lі _ 

3CA.enLlloi 41J111111Щ. У зоставу та Вllесе""1 ДО ....... _ Ф в opel1411 
- "'1&,,, • ного он.ау пра8 6. У "ІОЬІІ І &:ТрОКIІ "С 

• 6 •. 1. ПереМ'IВ зе~ICnI'lІоі дїnЯllКl1 в ореll релІ пчі зеМCnLllоf дlлЯIІКff 8 _ _ 
П,дcтnпо.о .алJl ВIIМТОDЛСIІІIJt 4У зд hCIfIOt:тLCI 3 03 ОРСІІДУ 

PIIJIII про IIІЛlШI .. ДО38ОЛV ІІа Bllroтor:;.°etcтy 8ідвсдс""я 3CAlC!JtLII~ д~oбnСIlIfIlА' npoeJny ті ni.llBe.lleIlH~. .аТ 
• elllll npOCI\Тy ЬЇДвед ІНк .. Е ріwеШIІ SpOBapCbKoi AfICL!\ 

еlfllJlзсмeJ1ыlіi ДЇЛІ .. КІІ. _ 



. 
1 . ..'А11Il1е.IIllIІі строк rrlспи )1I!РЖlІвtr r fТ • 9.4. , - СІ РI![П'РПIl договору. ОРl!llдl1 31!:\rCnLtroi лlnитс .. 

J.- r lliо комуarпль"о. nлnr.rocтl І.ада "' кorrl.o догопору 1_ 1_ 
."О If RщПОDщrrо:\.у nprR")' дl!ржаRI.оі 

lIo'Oppr cny.'Cutr. о· 
..." 10. PIIJIIIC вarп:uaкового З.IІІЩI!.IІІS1 а60 ПОWКОДЖI!'ШЯ 
-- 06 CIn'a ОР&!IIJІ" 'ІІІ "ого '.ІІСГ •• ШІ -----------

,0.1. P.OII.C ВІІПМКОВОГО з.tllще.IllЯ або ІІОU'КОЛЖСІІІІR об'[".". ОрС"ПIІ 'ІІІ noгo '.aCТIIIII. ІІССС 
оРЕНДЛР' • 

11. ]J.ІІШ )'А'О" договору І ПР"IІІI11СIІІІІІ noro ліТ ______________ _ 

11.1. ~1\f1"1 умов Договору зпіПСЩОI~IоСR у 'lIIcl,Monin формі 10 n10C\lI.0.0 згодо.о сторlll.---
•• У ра3.IІIШОСЯП.СlllfJI ЗГОПІІ щоло ЗМ'НІІ умпв поговору спір РОЗО'язуютьс" У СУДОВОМУ ПОРЯПКУ. 

11.2. ДП догоnору rrр"п.шпrоТJ.сп у ра .1: - ________________ _ 
11.2.1.1пкllІ"СIІIIJI строку, ІІа ЯКl'П n~гo було укладСIІО; ______________ _ 
І І.:!.2.'1Р'l1Ібп.tII" ОРЕНДАРЕМ 1смеn ••• tnї лі.'''"КIІ у nnOClficТlo: _________ _ 
11.2.3. ПРIlМУСО'ШГU віП"УЖСIІІ'" зсмсm.llоі діJlfIll'Ш з МОТlІвіп суспілlot.оі IІсобхіЛlfості оіЛПОllіДIІО 

0 -101' ]еАlе.11Ь.In.·О І("лексу У"паіrш; I!l"". . 
11.2.4. jtomlllp ПР"ПlfIJIСТЬСЯ також о IlIUIІІХ Вllпадках, псрсдба"Сtlt.х 1aKO��OM.------
11.3. ДІі ЛОІ·ОВОРУ ПР"ПIШПIОТLСН'ШJlЯХІ'1'1 "ого розlрва.tltя за: 
11.3.1. OJnt:\tllo.o зmПLI'О cropill: _____ • . _ 
І '.3.2. ріШСНIі~М CYllY відповідно ПО 'I'Щ"ого 1аКОllодавства Украі'lJI. _________ _ 

• 11.4.IJозір~ання дОГО'ОРУ В ОдНОСТОРОIІНЬОМУ пор"дку допускастьс~ ;,:... _______ _ 
) УМОООIСI I'О:l'рва'ІІІ" Договору в ОЛIІОСТОРОIІНIоО"'У ПОР"ПКУС IfCBIlКOllaUII" OpellдaPOM п.4.3, п.9.4.2, 
n.9.~J. 

J '.5. Перехід ""ава IІЛасності ІІа liерухомс: маПно оренпар", що розташоваttе І,а земела.ttіП піЛЯlщі, 
.~.н IIP&:.i~ •• III" 11101" О I1'JI OB~'IJ} І,а іllШУ '''Р".ІІІ'ІІІУ .Іб" фіЗIІ".'У особу, а також реоргаl,іЗQціlllОРIІПIІ'ІІІоі 
oc06I1-оРСtUDl'J1 с niIJC1'DBOIO дnll розірваШ'А д"говору. 

, 
11. ВlдповlДnЛLlІlCТL сторіІІ ЗІ III:OIIKOIII.I.1lt1 або IІl!lІаЛn''І'1! ВІІКОІІІІІШР догоВору'----

і2.1. За lІеаllконання або неliалежне B"KOHaIlHR договору СТОРО'ІІІ несуть відповідanыlстьь відповіДIІО 
IІОШОII)'ТІ1 иього ПОГОвОРу' ____________________________ _ 

12.2.CтopOlln' aкn ПОРУШ'U10 зоБОВ'язоння, зuільняється від відповідальttості, ЯКЩО BOIIO доведе, ЩО це 
nopywetll •• cтan"сп НС 3 і1 BI'lill. 

12.3 м,,: ПРедC'mВІIІІК OpelfДoдaвц. та Орендар особ.,CnIМ" піДПllСІІАIІІ під UIIM договором, взоємt.о 
mtp.a;tIytMO OAIIH оан"м), та повіпомnяємо усіх JпіН1 ересоваНШI а тому осіб, ЩО: -----------_ 

• преПСТlПНIІК діс о мсжах своїх ПОВIІОRuжеIlЬ; ___________________ _ 

о момент піДПIІС8I1НIІ цьоro доroвору м" усвіДОr.1Л10Є.10 зна',енр. своіх діП і можсмо керуваТIІ 
ІІІШІ/і • 

ро'у"ісмо nPlll10DY цього прово'","у. СВО·,· прово та обов'1І3.'" 18 Ц"AlПОГОВОРОМ; -------
• "РІІ У:lГОДJlсеНllі умов Uboгo ПОГОВОРУ та укладеt.ні поговору віДСУТllіП будь - III"'n оБМОIІ 'ІІІ іllше 

1Ipf1~I)'JDtIll. фщrгів, акі ~ ,.,ВІІІІ істотне ЗНО"СННІІ та бул" соіДОAlО ПРШСООllllі НІІМІІ, ІІК y"OCtIllKaAlII право',ш,у; 
.~ nOI"OBil' )'lщuдаП'IiС. ІІа ВІІГЇД.ІІІХ д.'1І у',аСІІІІкі.О n''~BO'"ItIY умов";' і ІІС. Є • рсзульт:rraм ВПЛІІВУ 

1IQoi 06c:raВIІІШ; прпвочlltl В'ІІШЯЄТЬСЯ 3 ttDtotipOAl створеllН" ВIlIПОВ~ШХ "~aBOB'IX lIaCnIДIC.B, ІІС є Фlm.ВtII.АІ; 
• ш~іі "110110'11І11 не ПР"ХОВУЄ Ilfш.іП ПРОВО'ШІІ (lІе є удаВDШIМ); 

у C'lТtI,i .. niIlCYТIl11nnepe',eHII" ЩО!І" КОЖІІC'lї 3 УМОО UIoOro. ПРIІВО'lІlІау: • 
• .,11 0Оl10Дісмо )'крпіНСЬКОІО .1000.0, ЩО дас Нllа. ,.,ОЖnI.ВIСТЬ проч.IТDТІ' цеП договІр І прп •• тыfo 

3ро]ум'ТlI nom СYlність ТА праllові НаcnідКII _______________________ _ 

• &ІІІ ІІ&: ВІІ311аllі lІе!іЄ3дl1Т1ШМI. 'ІІІ обarсжеllО дIDдOТtш.ш;---------------
• )'.UlilДСIІНЯ догооору відповІдає lІаШIІМ iIlTcpCCBM;. • •• • 
~. ПОl.еВIІRDl1СlfllЯ с оіl1Ь'Ш"1 І усвідоr.rлСIІIІ" і віДПОВІдіІЄ IІОШIП ВН~'Ш'~'~ вол'; -------
• )''''ОВІІ догооору ЗРО3)l"llлі і в!Дповlдо.DТЬ реальttlП ДOAlOВJ1CIIOCТ. сторш, --------
~ • ДОІ ові" ІІС пр"ховує іншого ПРППО'ІІІІІУ і СПРЯr.JОВВ.IІ.П ІІа реалыle IІрстаШІR lІаcnіПlСіо, "ІСі 

"Іlllен. )' "IоОМУ 
'2.4. OP~lIltUlttlB'UO підомо, що: ') 'JS • ') ') 

~ • ЧOnовіlС ОреIlПРРIІ. дає ЗГОД)' ІІа yкnaдellllll иього IJOI'OBOPY, (Р·ІІ. ЗГОДІІ_S_ 8Ш _1.07._009 року), яка 
Ollcтr.ca в Cnp:IBn:C ПІІСDIlОГО в.г .• flотвріуса БроuаРС:hІСОГО мІського lІотвріал.ыlго округу. 

_ 13 ПРlІкі'ЩI!IІIIІОЛОJJ(еIlIIЯ _ 
'3 І Цсп П· • І ісЛя піДПllспtшя СТОРОIlIlAШ та Пого ДCPJКВBIIOi PCCCТPOUII. ----

'ц. "ОГОП'Р Jtобllр8Є 'ШІШОСТ П. .OIOТlo ОДІІОКОВУ 'ОР"Д"'ІІІУ с.tЛУ ОДІІІІ 3 якшс 
311!1М rn .1~,mni" )ЮIIU'UIІО у ',ОТС.РЬОХ np"I'''I11tIlKDX, шо І' І· п. ' .. 
'-ОД'IТьCl в о е.tпвря третlП • 8 орroll ,ЯКІ' проо,в дсржрвну реєстраЦIІО. n 
'InВrpr..n n OPC'!-'10а:"'вЦІІ, IJPYnln • іВ Р 110 :"'piMIoIIOro Oh'PYГY [JttCDII0tD ·В.Г. 3В адРССО'О: КIІЇВСЬ'(8 
lI6IJaCТ.. • ІІотаРI)'С:П Бропар.ського М cbKOro о оо • • 

,M'c:ro &Р'ЩI'I1I1, ОУЛlЩIІ ГагаріlІВо б. 10 І\Р.30.:-----.-.:--.---.---.---.-------



• V' ОРЕНДОДАВЕІ tb n~r~·"tt. " 01'1 ІІЛ \І' 
. - і дinJlIІКIІ В ореIШ". • . іі . . . 

6.:!.llІші У"'ОВІІ псрсдаЧI зс"с1!ыІo б дЬ-JlКIІХ "'BRllo!llIX ПРI1" І npCTC"JI TJ"Il:f" (1\:111 111''' IlІі", 
nl",n\lac в "РСIUIУ зс",c:nыІy ділЯlІ1C)' n\JIIoIIY віІІ Уь ; ОРЕНДАР ІІС МОГ1l11 ,,,аТІІ. _ 
в "ОМСІІТ YКnDдaIllII ДоГОВОРУ' Ор~НДОДЛВЕЦ :' :шіRСIlIОCТltСI піС1І1 lIСрЖnПIЮI J'lI:І ~ І р.щіl lII.nro 

6.3. ПСРCJID'111 зс",c:nы10іi lJ\JIJlIIKII ОРСІUUlР _. 
дОГОВОРУ ЗІ BlmJ'" nplln"'l1fllll - ПСРСJШчі. ' 10 :шIUСIllОаьс" ІІа протязі S 1І111п 1~ ,\,,,, І'" 1ІIIIIіі\ll"іііі 

6 .... IІСРеАІІ'ІІІ зtalМlоllоі дlnПlІІ:l1 ОРСШІ:8 р 1111)' ЗСl'lЛі" оШ 06.IО.1998р ~!ICtI-'I\ 1IJ1L'1I.11Ip ~ 
ІІерrлn'ІI. 1111 nСllbоl ст. 2s 3акв"У Укрn"lІІ &0 :г:оор)' OIICIIIIII ЗС~len"lІІ)і ,1і.шl,," .ІL'ІІ'Ю""ІІІЇ IluJD-
ІІ·П 11111&:11І1"" t"'POK пlrлп IІсри.'ПІ&ІІоі рссстрпаа і д догооор)' DШПОDIIІІIОl\I)' nlll'llII)' іl&!I'Жllllllllі 11І1.1111 "ОООі 
КIІМ)'lІnnItlIОТ вnаСllоnlзоБОD'''ЗRII11R ІІРІІR'ПІІСОП 10 -

C.l1)·1кбll. 7 УМnВl1 10оСР"СIІІI" Jс~Iслыlіi JtiJlnlll~11 -
• іі ОРЕНДАР пооСр111С ОРЕІІДОДЛUI tEВI I~\I~,II.II~ .11.111111\)' У 

7.1. 11 іCnІ nplIIIIIIICIIIIR д~ ДOГUBOpy \- PCIIAv -'" ---
І • ІВIIЯIІО З ТlIМ У ЯКО"'У віll одсржвв 11 В О ". - -С'ІВІІ • ІІІ: fll"UOMY пор , • влаСТllоостсіі ОРСІIJIОllаlюі ІС\lС.11.IІЩ li:tnlll\1I 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ у рnзі nOflpUIClIlIJI КОР"СІІ"Х • . . . • • 

. І уі ІІВ ош' ШКОllУВВlІlІЯ збllТКIU У p01~"pl. 1111 JI""І&:ІЮ\ІУ L 1II('tlllilMII 
110В·ЯЗВIІІI,. 11 ЗМ 11010 CТВIIY, мас првао • .• • 
Яlсща CТOPOIIBMII ІІС ДОСЯГІІУТО ЗГОДІІ про розмір віДШКОДУDRIІПJl збllТКIІI. СПІР р",п ІІІУ(ТІ.СІІ у ~y.10RO\lY 

nopJllJKY.· '. .. ---
7.2. ЗдіПСIІСllі ОрСIШВРСМ бсз ЗГОДІІ ОРСІІДОJШВWI BllтpaTI~ 110 I!ОЛIПLL~I:IІI1Я o"clll~unallLlI 1~\lел""ОI 

дlJlfIllКIІ Яl\і Ш:МОЖnIlВО віДОКРСМllr1l бсз ,вподіЯIІIІЯ ШКОДІІ uin ДIЛЯIIUl, ІІІ: nIJUI"Гitl\HI. LІІ,1"'''''''У''''IIІIЮ. 
7~: ПonіПIJ,lСlІlІЯ ствIІу.зсІІІcJlыІїї дїJ1ЯІІI{It, ПРОВСДСІІі РРЕНДЛРЕМ ~a III1C"MUII~I(1 ,1011010 З 

ОРЕНДОДАВЦЕМ зсмлі, ІІС nilUlJlmlOTIo оіДШКОДУВОНIІІО. Y"I~BII, оБСJlГIІ І СТ"І)КІІ "IJLШliIIЛУОIІIІIІЯ 
0PClIдaPIU OIlТPnT за ПРОВСДСІІі 111111І пuліl1ШСIІНЯ c:тmiy 3CMCJlbllOЇ ДІ1ІЯІІКІІ ВIІЗllа'IUIOТI.ся OliPl:\I()IO YГ011010 

C10pill. "'r' б' . . 7.4. ОРІ:ІШВР мвс право ІІа оfДWКОДYUОІІНЯ з ІІТКІВ, заПОДIЯllІІХ УНОСЛIJLUК ІІСІІІІКОІІВІІІІЯ 

OpellJlOPBUCM зоБОВ'nВIІЬ, ПСРC,l1бвчсншс UIIM AOГOBOPOfll~ 
3бllт.кnI'lI18DожаIОТЬСя:---------------------------

7.5. 4IBhїLI'IHi ВТРВТІ" ЯКІІХ ОРЕНДАР зD3l1ав У З0'язку 3 IІСUllhОШlІlІlММ uuu 1IL:1li1.'1&:"'IIII& 
OIlKOIIBIIHJlM умЬо договору ОРЕНДОДАВЦЕМ в також ВllтраТlІ, які ОРЕНДА" 1ді"СIІIІU аnо 110ПІІІІІ:ІІ 
:wiilclIlITII .DIIЯ Dідновлсння СВОГО nopYUICHOГO ПРоВа:а;.;..--------------

7.6. / ДО"ОДІ1, які ОРЕНДАР Mir 51! pcanIoIIO ОТР"МОТІІ в разі нanСЖIlОГО ОIll,ОIlDННЯ 
ОРЕНДОДАВЦЕМ УмоВДогоВорУ. ________________ _ 

7.7. РОЗ\lір фВК11IЧIШ" в'IІТРіІТ ОРI:IІДОРЯ DlІзночасться 110 підставі документnлыlu fіі.1ГОСРl1ЖС"", 
ДnІIllХ. - -=,---, . .---------------------------------

____ 68_ ОБАIСЖIШIІ" (обr"""I:IІIІЯ) ЩОДО DІІКОРІІCТUІІІІЯ JI:І\Iслы�оіi діл" 11 "" -----

8.1. Но ОРСIШОDОII)' зсмeJlыІy ділянку ІІС BcтaHoвneHO обмежень, оБТJlжеllЬ та illWIIX првв третіх 
осіб. - • • 

8.2. Пс~сдаЧI1 ~ 0pclU1)' ЗСМСЛЬІІОЇ дїЛЯНКI! не є nilJC1UBOIO МЯ ПР"ПllнеЮIЯ обо зміllll обмсжень на 
IUO 'laCТI}f'J ДlnIlНКIІ. ----------------------------

- 9.llІшl npqDD та оБОD'ПЗ~IІ"сторіll---------
. dРЕНДОДАВЕЦЬ rapolt1)'c. ЩО зе~lельнв дїJ1Яllка с У noro.вnacHocтi, ІІікому іншому ІІС віllчужена. 

ПІД зuБОРОIІОIО (8pe~M), звctllDОIО не персбуває і ilІн маа Зl1конні ПОВНОDОЖСНІІ" пср&:ЛUВ"ТIІ UIO ділЯIІ", 
В ОРСІШУ, lІilд11ваТlllllшІ праВIІ, B1I311B'lelli ШІМ ДОГОВОрОМ.-_______________ _ 

9.I.Пр~18DОРlшДОДDDця:--------_____________ ----
9.1.1 псрсвіРІТlI цільовс BIIKOPtlC1UHНJI земельноі діпЯІІКIІ' ____________ _ 

Д 9.1.2. ДОС;ТРОКОВО розіРВВТIІ llеА Договір у Вllпадках, пер~дБО'lе.lІІ'" ЧІІІІНІІМ заКОlІодвВСТ80М 111 
ШІМ OIOBOPOM; -І:. 

9.1.3. зміНIІТIІ розмір орсндноі МОТІ ,~ • І У ВIlПОДІСВХ, персдбl1'IСНИ" 'ІІІН!ІІІМ 3DKOIIOДnOC'ГBOM, В тo~IT 
'''ICnI в ОЛIІОСТОРОНltьому nopJllJКY беJ ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ' -

99.11·~· DlІмаПlТlI B~ ОРЕНДАРЯ СВОСЧI1СНОГО ВІІСС~ННЯ opelfДHoi nЛВТIІ' -
•• ).BIIMoraТlI ВІД ОРЕНДАРЯ оідш ' ДОГОnОРУ. • КОДУВВНІIJl СУМІІ орендної nЛОТLI 3 Д"ТІІ pcccrpauiї UЬOIO -9.З. ОБОD'ЯЗІ'" ОРСIШОДПnl&Я: 

9.2.1. персдавотlІзсмелыly ДЇJIR~IІ;:ку;;п;:;о~шау=:--------------------
9.3. ПРІІDD oРСІIДDРП: • .----------------
9.3.1. ОтріlМВТlI по DIn'Y Зсмenl ну діп,,,,' -
9.3.2. ПОIlОВЛIОВВТlI AoroBip пlcn,. звкі ку У КОРllctyВI1II11Я; • - І 

1о6L1n'ЯЗВIII. нв протязІ терміну opellIlIl. ІІ'ІСІІІІЯ cтpo~ Roro дії о pl13i відсутності прeтt:1t3In• ~ 
9.4. 060D'.ПJlСІІ ОРСІІДОР": --
9.4.I.HIIJ1ВBBТlI ОРЕНДОдАВЦЮ • '. --uid 

земcJlыІїї діпЯIІК", . МОіКІІlІОIСТЬ здіRСНІО8ВТlt контроль зо ВIІКОРIІCТnllнЯ)1 



-. 
Невlд'саШIIАIII чаСТIIIIП:\1ІІ договору с:. -----------------------

". КDl1D~OBlln MOII. 1СМenь"ої ділlllКl1 з відоБРОЖСІІІІІМ обмсжеllЬ (о6тяжеltl.) у їі 
BIIKop"CTalllfl ТіІ IIСТШIOII.,еlfIIХ ссрвітутіь (кількіСТІ. - 2): 

~ ah.OТ про ВCТDlfОВnСlfllЯ ІІі' міСllепості та ПОГОДЖСІІІІІ ЗООlfіllllll.ої мсжі зеМСЛhlltіl· nіт'I'КII та 
переДn'lі MCiКOnll~ шоків ІІа збсріГnlllfЯ; _________________ _ 

~ ВІСТ про пеРСllссеllllJl n ІІа rypy ЗООlfіШIfI.ої межі з~мenы�оїї діnЯII"" та передU'lі .... ежООllх 
ЗI,оків 110 зберіl 11І11І1: _--::-________ _ 

}оо hllкопіlОВОlІlІ1 З ТаШІ 'n('MKII М. БРОВПрtl \1-6 1:2000. __ __.__ _ 
).о ПІСТ ПРIlПому-персда'lі J&.:MC.lbtlOЇ діЛllfI\ll:. -----------------------

15. IICltBlllnll &:торlll 
QPCIIQOQOBCIII.: • 

GpOltal'Cblrl1 І\IIСIоI,1І рпдп.I(lІіПСLlwі ofi.lllt7i 
о особі l'IIКО}IУIО'IОro 0600'''31(11 міСI.КОІ о 10.101111 -
CCI"PL'ТI1P lІІіСI.к01 РМ'І. 
CnntlJ/rIOII I~op" BIIClm"Ollll'ln 

101J1II1I111II:1 IUIРССП: -. 
074 ОО ~lliJlCJ;КD Q..бn~сть. 
М. 6poli\F' 'і вул:Гпгnріllа. 1 s 
~mliJt ціПllllП І\ОД 2637.6375 

.... -.,-...:t--N+:ІоОІ...,iV-.,--- / /.В.С'ІІІn Ift';,,/ 
" 1· . .., . , , . .... . 
'.. r .... 

\:,:. . .... _-- . ,. 
~ '1:.. 4 

ОРСІІДПІ': 

Ф']ІІ'ІІІІІ особп IІIД"Рllга.СIІІ.: 
IlIca.eTClllto ІРІІІШ !\IIIKUJllliu'lII. 

ЗПРСССТРОJlпіlП зп MPCCOIO: КtlїПСhКП область. 
місто Броnaр", ОУЛlЩ" АIIДРССОа, 
БУДlllfОК Н!! І О • п, 
ідеllТtlфіl(пціПШIП lІомер: 2242203180 

а.',' '. t 

. '~ili"'.~llr'I'~ .. ~200j· POICY, цеі'l IIOI·onlp посв\дЧСІIО 1\111010, ПIІСПlltlаl В.г., ПРІІВРТlttlІ\1 IIOТllpIY~O:\1 
GpODl\prbKOI·U -Місьїёого 1I0тnpinnlolloro Oltp)''1'. 

Догові І' niдnllC&JIIO у аlоіП ПРIІСУТlщстl. 
Особу '1,ОI\IIIДЯIІ, якІ Cnлrr догооір, ВСТПJlОIIJJСJlО, іх д'aдaТllicть, а ТnKO)K ПРПВОЗДПТllість та 

af04llТllicТl, GpOllnpCI.кo .. tI'U! . 111·B~"Koi області, ПОВІІОВПЖСІІІІR іі предстаВlllllаІ, псрсвіРСIІО. 
, ,\\0 • .r"Ці "~ ,'.~<f' .. ".11",'· ... ,.,., ~ JJ ~ 

~ ,," jJ- , І '.1.1 ?/,,:tI 
3,'Pt!CC1pIIR . (jf'p~ccтpi ЗI1 N!! il:A~l:P" 
СТnПIУТО ~~: у вfдповfдllостl 3 ·,~i)~. 11\11І ст. ~~ 3IКО!.У YK~lIilltl «Про lIC~тnpiIIТJ). 
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~
~.~.L~ (" о· 'І . 7~,~.r.. . .,",.; ~ .:.''; 
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:;' . ~ і\. ~oroBip 3ОРСЄСТРОВВІІО У ""іuсы�їп регіоIlпnыln філії Дep~BIIOro піДПРlІємства "ЦеIfТРУ деРil\ПВIІОI1J 
• '1' >_! '!~~'I~~b\lC?!,O IшдRсТру ПР" ДержаRIfОМУ І\омітсті УКОШІШ по земen!-IІІIМ ресурсам" про ШО у ДеРЖnВllОМУ 
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ВJlТЯГ про ресстраціІО в ДержаВІІОМУ ресстрі праВОЧllllів 

J 
Не DIIТЯry: • 
дirra ВIIДIlЧI: 

ВIIТJlГ IIDдOB: 

7527103 
21.07.2009 
Приватний нотаріус Писаний В.Г., Броварський 

міський 

До ДерЖDDIlОГО реєстру ПРВВОЧJlJJів BHecellO ресстрnціПЮIП запJlС, парометрами ЯКОГО є: 

Тпп операції: реєстрація правочину . 
Наn&lсНУВВНІ IJI 

правОIIIШУ: 

Відомості про 
ДОКУМСІІТ: 

Предмет прввоtJину: 

OpeНДOДilBeць: 

Орендар: 

CtpOKJIii: 

договір оренди 
-о 

Дата нотаріального посвідчення: 21.07.2009, Номер у 
реєстрі нотаріальних дій: 2537, Документ 
росвідчено: КиУвська обл., Приватний нотаріус 
Писаний В.Г., Бланки: ВМЕ 896920, ВМЕ 896923, ВМЕ 

896921, ВМЕ 896922, ВМЕ 896924, ВМЕ 896925, ВМЕ 
896926, ВМЕ 896927, ВМЕ 896928 

земельна ділянка, 0,0048 га, для реконструкції з 
розширенням квартири ~ 115 (сто п'ятнадцять) під 
стоматологічний кабінет з влаштуванням окремого 
входу в багатоквартирному житловому будинку - землі 

комерцій~ого використання, по вулиці Возз'єднання, 
~удинок ~ 7 (сім) В місті Броварах КИївської 
області. кадастровий номер: 3210600000:00:023:1097 

Броварська міська рада КИївської області, ЄДРПОУ: 
26376375, юридична особа, Адреса: КИївська область, 
м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 
Шеметенко Ірина Миколаївна, ІдИ: 2242203180, 
фізична особа, Адреса: КИївська область, місто 
Бровари, вулиця Андрєєва, будинок ~ 10 - Б 

21.07.2014 

ОО 

-о 

Стор о 1 з 2 



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

опис МЕЖ 

КАДАСТРОВИй 
3210600000:00:023: 1097 

І 7.14 А 

8.34 r:::::18~34 
.~~ 

Б 

, 

ПЛАН 

ВІА А Аа & -З8МАI заГ.КDрист.(аVА.ваЗЗIСАнанн~). 
ВІА & Аа А -З8млl &агатопоа8рхааа, за&УАDаи. . . 

... 

Ірина МИКDла'lна 

,аУА. ВDЗЗUЕА"анн~.1.-

ТехнІчна Аокументвцlя 
1з 38МЛ8lстраа ШDАа CKAaAaHHR 

АОКУМ8НТ І ' .. ~ .. ~!~~.I ~:!Y!T~ _прааа nn_ ..... 

ТАВ "ТармІн" 



АКТ 

ВІІЗJJа1lеllllП меж зе~lельноі· діЛПllКl1 в ІІатурі (ІІа місцевості) 

м.БроваРJf, вул. ВОЗЗ'СДllання,7 

МJI, Ішжчепідписані, предстаВІІIfJ( ТОВ»ТсрміfШ 

в ПРllсугності зеl\tlлевлаСНlfка (землеКОРJlстувача): 

ФОЛ ШЄl}tЄII'lЄIlКО ІРllll" Мllколаїв"а 

представНIІК ВИКОЮ(Оl\tIУ _'-Л=-VL.;д~Z::::IJ~~I.:;.ен:.:;к:.:.;о=Л:.: • .:.:М;::.:-... __________ _ 

діJО'П1 ІІа підставі дозволу впконкому N!! 273 
ради наРОДНІІХ депутатів від 24 Шlстопада 1992 року 
В}lзнаЧJШИ в натурі межі на підставі абрису земenы�оїї діЛЯНЮI 

що знахОДlіТЬСЯ за адресоlO: вул. Возз 'єдIlЙННя. 7 

зГЇДlfО рішення міськвикою(ому N!! 1068-56-05 від 26.02.2009р. 

Межові знаки в кількості 4 шт. визначені в натурі, в ПРІІСУТНОСТЇ предСТВВflИка 
заМОВНIIКа, на якого і накладено відповідальність за ЇХ збере)кенНJ[. 

Розміри та місцезІІаход)кеННJI межових знаків земenы�оіi ділянки показані 
ІІа кроках. 

ЦеП ВІСТ С підставоlO для ПРJПЇНJ[ТТЯ рішення по фВКnIЧlIОМУ КОРІlстуваННIО з 
наСТУПНllМ оформленням документів, що посвідЧ)'1ОТЬ право ореНДІІ зеl\tші. 

Акт складеНJI! в двох ПРИl\fіРІIИКах. 

~~'-4-___ .....:IФОП Ше.меmенко І.м.1 
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ОПИС МЕЖ 

ВІА А Аа Б -:lвмnl заг.карист.Свуn.ВаЗЗ'ЕА"а""~). 
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Схема розміщення земельної діЛЯllКl1 

в м.Броварах Київської області 

ФіЗІІ1l"а oco6a-ІІіdnрllЄ/J,е,(ь Шел'Є"'Єll'(О ІРlIIlа МlІкола;Вllа 

вул. Возз»єднаННJI, 7 

~I 
./ 

O---r--.&-...J 

... , . 
Схема виконана: 
Директор ТОВ «Термін» Агапов е.п. 
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АІ(Т 

прийОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноі ДІЛЯНКИ ПЛОЩЕІО 
0,0048 га 

11, Броворн. київської області . 21 ЛІІПНЯ 2009 РОІ'У . 
Броапрсы�пп А,ісы�пп Радп кllївсы�оіi облпсті, далі "ОРЕНДОДАВЕиь", ПереДWJ8. о 

фізll'III:1 особп чідПР,IIСАIСЦЬ: ШСАІСТСІІКО ІРІШП МlllсолоіВllа, ДПJІі "ОРЕНДАР": 
пр .. і1 •• ЯЛD - земелЬ.IУ ДШЯНІСУ площе.о: 

0,0048 (1IУnЬ l,inllX СОРОК oiciJ\1 ДССЯТIIТlIСИ-IІІІIХ) гп, ДJІJІ рскош:труюtії "J 

Р03Ul11РСІJIIJШ IСВllрТllРl1 Х! 115 (сто п'ИТllnДЦИТЬ) lІід СТОМП'ГОJlогі-Шllіі кабіllет J 

аJllI111Т)'UПIШПМ OICpCl\loro ВХОДУ U БПГПТОIСВПРТlIРllОJ\lУ )'ШТnОВО~IУ БУДІІІІІСУ ЗСМ':lі 
ICOI\ICPI,iiilloro ВIJIСОРІІСТОШІИ, ПО ВУЛlщі Возз'СДIIОIIIIИ, БУДllІІОК К! 7(сім) В ~liCTi 
БРОВПРIIХ 1(IIївсы�оїї облпсті. 

ПІДПИСИ: 

ОРСllдодавсць: 

БРОВПРСЬІСП 1\lісы�пп РnДП 
D особі ВІIКОІJYlОЧОГО обов'язки міського 
ronОВJI - секретар міської ради 
СаПОЖКD Ігори ВОСІІЛЬОВПЧП 

МісцезнаходжеНІIJI ІОРИДИЧ:ВОЇ особlІ: 

ОРСllдар: 

~ы�чIIDD оёобо підПРIIС~IСЦЬ: 
ШСI\оIСТСIIКО IРllllа МllколаїВIID, 
зареєстрована за адресоlO: К}Іївська 

область, 

місто Бровари, ВУЛlЩЯ Андрєсва, 
будинок N!! 1 О - а, 
ідентифіІсвційний номер: 2242203180 

.. 



ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМEJlЬНО' ДІЛЯНІСИ 

,.1. IiроваРIІ 

Iipoaapcькn allCLKa Рада Jt Ц, . 9'l'W!J 2009 POh.-У 
ОРЕІІДОДАВЕЦЬ: GpoDapcLКn allCLКn Рllllа, 8 особі BIlКOIIY'O"OГO оБОВ'ЯЗКIІ міського ГОnОВIІ - сскрcmtря 
мІськаТ pDJIII СаllОЖlса Іrорп DПС'ІЛЬОDІІІІП, щО діє ІІа підставі ЗаКОIІУ Украіш. "Пра MicueBc самоврядуваlШЯ D 
УкраТIIі" та рОЗПОрЯllЖе.шя Броварськоі міськоі радll віn 24.07.2008 року Н! 128 З OlIlIOГO баку, та 
оРЕНДАР: ВIдIСРIIТС пкцlОII~Рllе та.DПРllnDО «КIІТDСОРТllпсllflfСОDОI", юр"ДI'ша адрсса: 0315 І, м. КІІЇВ, 
вул. НвроlUІОГО ОПОnIIСlfIlя,1 5, 'ДСIІТIІФlкаціПШIП кап 235 11306 (cBinouтвo пра дсржаВIІУ рсєстраці.о IОРllnllЧIІОЇ 
особ", зврс:сстроваlll: Солом'ЯIІСЬКОIО panOIflIO.O У м. КlІсві дсржаВIІО'О адміllістрацією від 14.06.2000року 
N!1073 1200000009158) в особі ГОЛОВІІ прамі .... я П.fЛІІПСlІка ГРllгорія Iваllоаll'lа, ЯКIlП ПРОЖllаає за aдpeCOIO 
М. К"їа, проспскт Петра rPllгopCHKa,33/44, КП.426 та діє ІІа піnстапі CТn1)"l'Y, зарссстроааtlОГО nеРЖВВlfIlМ 
рссстратором СОЛОМ'Яlfськоі раПо.шоі У м. Кllспі nсржаВllоі аnміllістраціі від 03.04.2006 року 
31161073 1050001 009158, далі -"ОРЕНДАР", J dpJ,;ool старо"". УКЛOnIl цсП Договір про ІІВСТУПІІС: 

1. ПреДl\lСТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ віnповіnllО до рішеlШЯ сссії Броварської міської раn" КІІЇВСЬКОЇ облвсті від 
25.07,2008 рОIСУ .Ni807-40-05, від 30.09.2008 року .N!!883-46-05 та віn 20.11.08 К!928-49-О5 надає, а ОРЕНДАР 
nPllnMac в строкове МВТІІС КОРIІС1)'ванtlя зсмcnыfy nілянку МОЩСІО 0,0095rB мя обcnуговуваlltlЯ будіалі 
,.IІI'ІІ3II11У ссНвсіIlНЯ)) - зеt.fЛі KOMepuinllOГO ВIІКОРIІCТD.fIIЯ по ВУЛ. ФРУllзе,2 в 1\1. Gровпр". Згіnно з маном 
3СМJlСКОР"С1)'ваIШЯ, ща є lfевіД'ЄМНОIО чаСТIIІІО.О цього Дого аору та nоаіДКIІ ВllпаllОЇ вWілоt.. зСt..cnьНlIХ 
ресурсів у місті liроварах КlIЇВСЬКОЇ області аід 12.09.2008 року за Н!04-3/13-3/1173 та зсмenыf-коJ1Dстровоіi 
АО"'У"IСllТDші UR земcnьна nілянка рахується в зеt.fЛЯХ комерціПного ВІІКОР"CТDШІЯ в межах Броварської міськоі 
РаАll. 

KaдaC:ТPoBlln 1І0J\Іер зсаlмыlіi дIЛО"'СIІ 32 10600000: 00:009: 1139 

2. Об'скт opellAl1 

2.I.В opellдy переJ1DЄТЬСЯ земельна ділянка загanьно,о площею 0,0095m. 
2.2.На земcnьніП діляltці розміщеНI1П об'єкт нерухомого маПllа - неЖllТлова будімя (маrО:IІІН), яко 

_вn_тся маСlfістю ореНJ1DРЯ, згідно тсхнічного паспорту. зареєстрованого в KoMyHanыІмуy піДПРlІємстві 
Броварської міської радll ссБроварське бlОРО техні'lНОЇ інвентаРІІзації)) . 

2.3.HopMaТlIBlla грошова оцінка земельної діЛЯНК.1 згідно довіДКIІ аідJ1ілу зеМCnЬШIХ ресурсів в 
м. БРОВІРах Кllівськоі області від 12.09.2008 року ЗD Н!04-3/13-3/1172 CТDHOBIIТЬ: 

- 13221 (ТРllllадцпть ТІІСП11 двІсті двадцпть OlIlI&l) гр"вня. 
HopMaТlIBHa грошова оцінкв земельної ділЯНКIІ згіnlfО nовіДКl1 відділу ЗСМCnЬНIІХ ресурсів в 

м. Броварах Кllівськоі області від 17.11.2008 року за N!04-3/13-3/188б CТDIIOBIITЬ: 
. - 26 713 (ДBaдцnть шіс:ть ТІІСЯ11 сімсот УрIllIПДЦЯТЬ) ГРlІвень. 

2.5. Земельна nїnяшсв, яка переДІІСТЬСЯ в орснду, не має таКllХ недоліків, шо MO)l\'YТL псреШКОДlIТIІ П 
ефсmlВНОМУ ВIIКОР"CТnННЮ. 

2.5. ПРlІзміні ( реоргвнізаціі) ОРЕНДАРЯ Договір ореНДІІ не зберігвє Чlllfність. 
3. СТРОІ( діі договору 

3.1. Договір укладено на 5 (п'nть) років, терміном до 25.07.2013 РОІСУ. ПіСЛJlзакіllчеllНЯ строку Договору 
~PEHДAP мвє персважне право поновлення Пого на НОВIIП строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВШlе •• Ilе пізніше 
НІЖ зв 2 (nва) місяці до закіlfЧСНllЯ строку nії nоговору повіДОМIIТ" ПІІСЬМОВО ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
nPОАОВЖlml Пого nіlО. 

ПonожеlfllЯ цього Договору про переВВЖІІС право ОРЕНДАРЯ не застосовується у разі: 
·8I1kОРIІC1'Dlші земcnьної діЛЯНКIІ не зв ціЛЬОВIІМ ПРll3на'IСІІНЯМ; 
• ПОРУWСНIfЯ термінів смат" ореlf.llноі МВТІ!; 
• АВПУЩСIfIlЯ погіРWСІІІІЯ СТВIIУ земелыlіi діЛЯIІКIІ. 

4. Ореllдllа плата 
4.1 ОреllДІІА плата СТПIІОВIIТIt 10% від IlopMaТlIBlloT грошовоТ ouillKII. 

24 ОРС:llllllа плата 3В перІод 3 25.07.08 до 30.09.2008 РОІСУ СІСЛDдDЄ: 
• 5,64 (4вlс:т1 сорок п»nть) 'l'"BeIlЬ 64 копіПок; 
267 РІЧІІа opelllIllO плата ПОЧІІІІОІО1ІІІЗ 01.10.2008 РОІСУ Сlсладає: 

• 1,30 (Д81 Тllспчl шІстсот сlмдсспт OlIlIO ) rр"в"п 30 KonlnOK; 
3Jd1lc: 4.2. Об'шслеllНЯ розміру ореНДllоі маТIІ за земепьні дinЯНКIІ дсржаВllоі або KOfttYIIMЬHoi влаСllості 
3а 3 НІоаІоСІ З урахУВВlІняftt іх цільового ПР"Зllаченtlя та Koe4liцiєнтi~ індексаціі, 81IЗНВ'ІеНIІХ ЗВКОIІОДІІВСТ80М 
4DrolТDера'СIШ"1ІІ КабіllCТDМ Міністрів Укрвіllll фОРМВМII, що заПОВIІІОIОТЬСJl під 'Іас укnадання або зfttіllll YMO~ 

вору opellДlI ЧІІ продовження "ого діі; 



N тrя РIIUСI.tlЯ під 25.()7.2008 PO~\ "'11\,', 
ІН пр.' •• я • . tll', 

сп nOIl •• ,IIIIO'lI,:I ІІІ ,.ІІХ ЗА OCТDIIIIIM кплс"дпр""м JIIІІ!\І ІВ;} ~ 
4'з.ОрС'11І110 плато OIlOCI;'; КDЛС •• 1l0р.IІIХ 111110, 110С1УПs OOIIllH 1.0 рахунок УДК у КIІЇIІСI.I\;ilІІіі "'''І 

plllll'I"1II "lIa1ta,,1II ПР0111ro"~IУОО'"'Н ПДВ wЛRІО"1 п::;~ Б~ооаРС:Ltrс ОДІС. КОД К"IUСllфі~lщії 131150~:1 
(.104ПТIСОDОro) ",ІС:ЯЦR БC:J Y~571923 р/р 33210812700 , 
"І. І(ІІСОО МФО 821018 КОІІ • cltlll'01 nЛВТJI оформ.'1J1ЄТI.ся lІіnпопі:IІІI1\11І 11І1а : 
ОрСIШО 3С"141. 'тта ItllJlDllllJI пОCJIУГ в POXYII~K ор 11_ і 

4.4. ПСРСJID'ІВ продукш ol:ТЬCH у р03' : 
4.5 r Ір орС •• IІ.lоі маТІ' ПСРСГЛRІІ х договором; І 
4.5: І. ~~::IIII умов ГO~nOIlllPIOBBIIIIJI, ПСР~lІб~С:вок ОРСJllІноі ПЛОТІІ, зм іllll НОР'Ш1I1DllОї r РОШОDоі Оці"..; 
4.5.2. змlllll p03MipIB зсмелLIІ~ГО ПО~. ку оиіі, ВII3t10'IСIIІIХ ЗОКОІІОДВВСТВОМ. 

пlllDІІЩСIШR ulll, таРllфlв, змі",1 КОСфlцlСllТlВ III~::'II ОРСIШtlУ плату ІІВ YM~BOX, ВIІЗIІD'lсrlll~ ІІ 4 5 Дого8Ору, 
У ІІІПDIIКУ віllМОВIІ ОРЕНДАРЯ З,. • 'д nобровілыlгоo РОЗIРВВIІІIЯ IIorOIIOPY 13 JronOIO CТOni. • О І ЯКЩО Є вІдмОВІ ВІ ~ --,. .... 

стаРОІ'" розрlllDIОТЬ IIOГOllP pCllnl. , 
цеП поговІр рОЗРlІвВСТ1оСJI У суповому порuкy. ЗІКОНОМ' 

4.5.3. І іtlШl1Х ІІІПDIIКІХ, псрспБD'IСIІІ'Х ТІІ ~OKII, В.13Н8'1Сllі ЦІІМ Договором. СУ\lВ 1аборroванocti 
4.5.4. У разі IІСВIІССС'fIIН ОРСIШtl~і ма У ВВІІННМ псні що tlораховуст"ся ІІа СУМУ пuлаТI(ОВОГО борry 

вВВЖUСТЬСIІ подаТКОІIІМ боргом і ~rycтьclI 3 ~::"i) із розра~УJlКУ 120 відсотків рі'lІ"'Х облікової t118q І 
( з урахУВВlltlНМ ШТРDфНIІХ СВIІКШn ЗВ іх 11 ВШІІІКІІСІІІІR таКОГО податкового бuргу або lІіІ ЛСІІЬ fioro (1IOrV 
Ноціо"an,,"ого БОllКУ YKpBiltll, nllo'.oi 110 ДСНЬ 'lІіН таКІІХ ставок С білЬWОIО. за КОЖIІІIГс КnЛСllлаРІІІІR ае,", 
ЧОСТІІІ ... ) ПОГDWСІІІ.R, зме.ІІО від того, IIКD 3 вели 
npOctpO'lellllR У noгo сплвті. к ж І' У випадКІХ ЯКЩО ОРЕНДАР з ПОВ"ЖІІІІХ npll'lIlII ТlІ\lЧасоlO 

4.5.5. OpellAllB мОта СПРВВJlRСТЬСR та О ' 
Ilе BIIKOPIICТOBYC зсмельну ПЇJJЯltку за ШІІІ Договором. .. • 

S. Y~IOBII ВIІІСОрllСТВНDИ ЗСI'IСЛЬJІОІ ДІJJИІІІСІІ 

5.1. 3смелЬІІВ діляltКD передаЄТЬСIІ В ореНДУ ДnH обcnуговув~tIItJl CКJIBncl.KIfX ПРlІміUlень. 
5.2. ЦЇJJЬOBC ПРІI:JІІВЧСІІНR зсмcnыІїї піЛIІНКIІ- зсмлі KOMcpUlnHoro BJlKop"cтaНlIJl. . 
5.3. ОРЕНДАР нс МВС права без ОФОРМЛСННR У BC'1'aHOВJICIIOMY заКОllодавством ПОРЯДКУ ]МIНювm 

цїJJbOBC ПР"ЗIІО'IСltIIR зсмcnьноі nїJJIIIIKII. 

6. УI'IОВIІ і СТРОКІІ псредвчі земеЛЬІ.ОЇ діЛИI.ІСII в оренду 

6.1. ПСРСlUl'IВ зсмельно' ділRНКИ В орснду заіПСИIОЄТЬСR без розроблеННR проекту її uiIIBcnellllR. 
6.2.lнші УМОВІІ псредачі зсмельної дЇJJRНКИ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ псрсдає, а ОРЕНДАР nPlliiMDEI 

ОРСНАУ зсмелыty nїJJIIHКY Bin~HY від БУДIo-IІКІ.Х ",вАНОВ'IХ првв і претензіЯ третіх осіб, про RІШХ в MoMeнr 
УКЛDдllIIIIR дОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не МОГЛІІ знат". 

6.3. Передача зсмenыlіi діпННКIІ ОРСНllllрЮ заіRСНIОЄТЬСR після державноі реєстрації Uiooro Договору 
зв ОК1'ОМ ПРllПМВННR - передачі. 

6.4. ПереаОЧІ зе"IМ"'IОТ ІІЇЛR"К" ОРСIIAОРIО заIПСlllоєтr.СR 11&1 протязі 5 (п'ят .. ) ДІІ ів після ДСр'АШ8I1of 
ресстроціТ ц .. ого Договору 31 І'СТО"І ПРI.П"IОllllп-переао,.і. 

ОРСllдар :.0600»ЯЗОIIllП о n»AТIIAl:lllllln теР"II •• пімо IІСРЖОВIlОТ рссстраціі цього Договору _60 
6УПЬ-ПКIІХ ПOllIТКОВIІХ yron, Доroворlв про В.lссеllllП 31\1111 та ДОПОВІІІ:ІІ" до Договору ТОІІао 11ІІІІ111І 
ВШПОВШІІУ копllО Opl'DlIY lІеРЖОВIlОТ попаткавоі мужбll зо I\Іlсцеl\l З"ОХОIІ)ке'IІІП земельної IІIлПIІКIІ. 

7. УМОВІІ ПОВСРJJСІІІІП зеl'lenы�оіi діЛИllІСl1 

• 7.1. Пі,СЛR ПРIІПllнеНll1І пГі ДO~BOPY ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земел"ну піЛRНI\')' yCТIIHi,1IC 
ГIРШОМУ пор BIUlHO З ТІІ"', У НКОМУ ВІІІ ОПI!РЖВD іТ в ОРСНДУ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разІ погіРWСIІНЯ KOPIICIIIIX lIJ1 • R ..' • n08'J3IIII" 
із зміllОIО іТ CТDIIY, мвє право ІІа DіПШКОАУваНIІІІ збl • BCТHB~~ орендоввноТ земелыІІ� ПІЛRІІКІІ, OHIUI" JIC 

ДОСІІГІІУТО 3~ДII пр~ розмір ВЇДWкодуваНltя збllТКів ~~~ У РОЗ~ІІРІ, Вlf3НОЧСІІОМУ стороном" . .якщО стор 
7.2. 3nlRCIICIII ОРl!llдарс", бe:s зroПl1 о СІ ,ІР розв JlЗУЄТЬСЯ У СУДОВОМУ порядку. - іпl'-

які "СМОЖJJІІВО вШокреr.ШТII бe:s заПОllіllllНJI ~ 1A0дa~;:" ~llтpaTII но поліпwеННR ореllДованоТ зсAlелыІІ� Д 
7.3. ПonіПWСIШIІ CТDIIY земслыІ і I\~nll ЦІ ДIЛRlщі, ІІС пімягаlОТЬ віДШКОДУВВНIІІО. ro ' 

ОРЕНДОДАВЦЕМ зсмлі, ІІІ! підJJJlf'DIОТЬ о В, lIlJlJlIIKlI, проведеІІі ОРЕНДАРЕМ зв ПIIСЬ",ОВОIО зro~ 
ВIIТрОТ 3В провеПСІІі ІЩ", полlПШСННJI СТВІІ 4ШkOДУВВIІІIІО. УМОВІІ, оБСНГI' і СТРОКІІ BiaWKOnYBallll1l оре 

7.4. ОРl!ІІдар мвє прово ІІВ ВідШК~:~Мenь"от IIЇJJJlHKII ВІIЗIІО'.IIОТl.СЯ окремою yronOIO сторі". A"1I8UC" 
зобов'R:'В"", псрсдБО'lеltl\х Ш.". noroBopo ....,ВІНІІІІ збllТКів, звподі.IІІI1Х Уllоcnідок НСВIJКОІІВННЯ OPCIfJ1W1" 

Зб м. 
IІТIС8"1ІІ ввnжаlоТьеп: 

7.5. фОКТIІ'lні втраТIІ ІІКІІХ ОРЕНДАР ~ 
aoroBOpy ОРЕНДОДАВЦЕМ в також Вllтра:.азIlВ~ ь 3В'язку З lІеВllkOнанням або неналеЖlІІlМ BIIKOIIDlIIIII~c ..... 
свого порушсного правв; І, ЯКІ РЕНДАР заіnСШIВ або ПОВlІнен здіnСНlIТIІ ДJIA відНО 

7.6. nOXOnll, Jlкі ОРЕНДАР міг бll ... 101:' 
ПОГОВОРУ. рI!мыІo OТPIIMaTII в разі 11М'"" ОРЕнДОДАвЦЕМ 1"-

7 7 Р • .. .... ltoro ВIІКОItВltllJI 
•• ОЗAllр ФВКТІІЧІІІ.Х ВIІТРвт 

ОРСllдаРЯ DIІЗllаЧDЄТЬ • ДІІНІ'" 
СЯ ІІа ПІдставі документально підтвсрджСIІI.,' 



8. Обl\lСіКСllllП (06ТПіIССIIIШ) щодо Вllкорш:таШIП 
3сI\ІІ!лы�оіi діnПllКl1 

8.1. На opellAODallY ,eMCJlLllY дinRШСУ не Bcтalloвnello обмеЖОJII •• оБТRжеlf" та іlfШIІХ прав третіх осіб. 

9.lllші права то обов'П:JКII сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapalrryc. ЩО земcJlы�аa ліЛЯlІка с у "ОГО влаСllості. ІІікому іllШОМУ 110 віДЧУЖОIIв, під 
,.БОРОIIОIО (арештом), застаВ0!" 110 перебувас і віll мас заКОltltі ПОПltоважеltltя передаваТIІ ШО ділянку ВОРСІІДУ, 
I_ВDnIIIIШI правв, ВII,"аЧОIII QIIM договором. 

9.I.Права ОРlшдодавця: 

9.1.1 перевіРЯТIІ цільове ВIІКОРllстаllJlЯ земелыlїї діЛЯIIКII; 
9.1.2. достроково розірваТIІ цсП Договір у ВllПадках, псредба'lеllllХ 'IJlJtIIНМ заКОltодавCТDОМ та ц"м 

AOrD80POMi 
9.1.3. ,міllllТll розмІр opellAlIOЇ маТl1 у Вllпадках, псредба'IСflllХ ЧllllltllМ законодавством, в тому '111елі в 

OJIIIOCТOPOIJJlbOMY порядку без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ; 
9.1.4. ВllмаrпТl1 від ОРЕНДАРЯ CDOC'laClloro пнесеllJlЯ opeHAlloi маТII; 
9.I.S.BIIMaraТlI від ОРЕНДАРЯ відшкодуваllНЯ СУМІІ орендної ПЛВТІІ з часу ПРIIПНRТТЯ рішеНIІЯ сесії 

6ровврськоі MICLlcoi paдll про lІaдlННЯ В ореtlДУ земелЬtlоі діляtlКIІ до піДПllсаllffJl цього Договору; 
9.2. Обов'ЯЗIСII ОРСllДодавця: 
9.2.1. передвваТllземельну дinЯtlку по вкту. 
9.3. Првва ореllдаря: 
9.3.1. oтpllMBТlI по акту земельну дinянку у КОРШ:1)'ВВffНЯ; 
9.3.2. nOllODJlIOBBТli договір після закіН'IОНflЯ строку Пого дії в разі відсутності претонзіЯ, ЩОДО 

3О6ов'RЗ811 .. Н8 протязі терміну opeHAl1. 
9.4. Обов'ЯЗКII ОРСllдаря: 
9.4.1.llадІІВВТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIllвіст .. здіЯСНIОВВТIJ контроль З8 ВI,КОРIJСТВНfIЯМ цієї земельної 

ШRНКІІ; 
9 .... 2.BIJICopllcтOByBDTII ЗСI\ІСЛloflУ ділЯIІІСУ зв цIЛЬОВI'''1 ПРІІЗІІDЧСІШЯІ\І; 
9.4.3. своєчаСІІа СПЛDЧУВDТlI OPCIIДIIY плв'!}'; 
9.4.4. lІе допускати хімічного ЧІІ БУДЬ-ЯКОГО іншого звбруднення земля; 
9.4.S. niAТPIIMYBaTl1 іі D нвnежному санітаРllОМУ стаІІі; 
9.4.6. піcnя закінчення терміну діі Догооору ореНДІІ повернут .. земельну ділянку ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

ІІUСЖНОМУ стані по вкту. 
9.4.7. орендар зобов))язаНIIR в П))ЯТlщеIIНIIП тepr.lill після держввної роєстрації цього Договору тalабо 

БУДЬ-RКIIХ додаТКОВlіХ угод. Договорів про внесеНlIЯ змін та доповнень до Договору тощо надати відповідну 
копію opraнY доржавної податкової елужбll зв місцем Зllвходження земел"ної ділянк". 

1 О. РII3IIК ВППОДКОВОГО 3НІІЩСПІІD або ПОШІСОДЖСІІІІП 
06'Elcтa ОРСІІДІІ ЧІІ ііого чаСТІIНl1 

10.1. РІІЗІІК ВIlПадкового 'НllщеllНЯ або пошкодження об'скта ореНДІІ Ч.І Пого чаСТflНIІ несе ОРЕНДАР. 

11. Зміllll умов договору і ПРllОllllеllllD ііого дії 

11.1. Зміна умов Договору здіПСlllОIОТЬСЯ У ПllсьмовіП формі 'в ВЗDЄМНОІО ЗГОДОІО сторіtl. 
У разі lІеДОСRПfенtlЯЗГОДIi ЩОДО зміШI умов договору спір розв'язуються у судовому порядку. 

11.2. Діі договору прtlПIШЯIОТIоСЯ у рвзі: 
11.2.I.звкіН'lеНIІЯ строку, нв JlКIIА Пого було yкnaдello; 
11.2.2.ПРlщбання ОРЕНДАРЕМ ,емелыІїї дinЯIІКl1 у DJlBcllicТLi 

rrJ47 11.2.3. npllMYCOBOГO віД'lужеllllЯ земел"IІОЇ дinЯ11К11 з МОТІІвів суспілы�оїї необхіДllості відпоаідно 12 
• !hlenlollOro Ісодексу УКРВ'ІШ; 

11.2.4. Договір ПРИПIllIЯЄlUСЯ також в іllШІІХ ВIIПIUUCllX, передБDчеНlIХ ЗDКОНО".. 
11,з. ДІі договору ПРІІПІШЯІОТЬСЯ WЛЯХО"І noro розlРВlІllІІЯ 3В: 
11.3.1. ВЗ8Er.ШОЮ згодою сторіІІ' 
11.3.2. рішеНIІІМ суду відповід~о до чltНIІОГО ЗDКОllодаВСТВD УкраїН.I. 

IWAJ Д 11.3.3.illiUiDTJIBOI0 однієї із Сторін в OAllocтopOHH .. OMY порядку У ВIIПадках, персдБD'lеНIIХ ЗDконоr.1 та 
ОI'OВОРОМ. 

АаnyсlCl 11.4. РозіРВDllІІR Договору opellДlI землі зв illiцiaTllBOIO Орендодавм в OAIIOcтopOIIH .. Or.IY порядку 
t=n.c:lI ~ разlllеВlІконаННR ОРЕНДАРЕМ ВІІМОГ ПУ"КТУ 4, підпунктів 6.4 то 9.4 даного Договору. 

'i4no8iд~oroBI}' DВВЖnЄТЬСR розіРDDIIІІ'" зв illiuiBTllBOIO ОРЕНДОДАВЦЯ з ".o".ell'l)' набуття ЧIІНllості 
loro РlwеНIІЯ суду, npllnllJlTOГO НВ BllMOry ОРЕНДОДАВЦЯ. 

Рсор \1.5 •• Перехід ПРВВІІ Вдвсності НВ "'вПно орендаря ІІа іншу 10РІІДІІЧНУ вбо фїЗllЧlty особу, а також 
I'DII З8Ц1R IОРIIДИЧНОЇ особll-ореllдаря є пlДСТВВОIО дnя розіРDDНIІЯ договору. 



• 0 ___ сторі •• за .IСВlrКОIIПIШП або 
12. ВЇДПОВJдаЛЬ'II ... u 

IllшаnСі"I'С ВlrкоrlаlrllП договору 

';V СТОРОІІІІ несуть вілповівмыlстьь IlіnПОпі '\11 
12.1.31 II0IIIKOIIIIIII_ Ібо IICllвneiКlIO IIIKOIIIIIII- .1101'010,." • О ЛО 

3DKOIIY та ULora .aoralopy. • • 'далыfстіi ЯКЩО в,,"а 40 
12.2.СтоРОIfа. ІІІСІІ ПОРУWІІЛІ з0601'Я311111_, зоїЛIt,,_аься ІІВ ІIJ1ПООI, ПС!l~. ЩО II~ 

ІІОРУWОІІІІЯ cтanооя 110 3 іТ 011І11І. 

13. Пршсіlщсві ПОnОЖСIШП 

І 3.1. ЦсП .aoraoip пiAn_raс .аСРЖUlllln рссстраціі. 
13.2.ЦоП Доralір 1І1611РІС IIШI/ІОсті після пі.аПIIСIIfIIIl CТOPOIIBAIII та noro всржаlllОЇ рсєстрпнії, 

цсп J1oraoip YКnIJ1CIfO у трьох ПР'lмfРШlках, що МВІОТЬ OJ1IfDKOBY 10P"J1"II/1Y СІ/ЛУ. ОВІІІІ З 111\11'1 

311DXОДІIТLСЯ В oРОIІJ10давuя, J1Pyrlln - в opOllAap_, третіП - в opraffi, _КIlП провів J1ержавну реССТРПltію, 

НСВIJ1'САIIIІІАIllIIП~IIIIПМII ДОГОВОРУ с: 

> КI1ADCТPOBIl" nnВIІ 3смслыlіi віЛЯff/(/f 3 вfдо6раЖСШІRМ обмсжеllЬ (оБТlfжеm.) У її ПlІкорш:танні та 
DCТDIІОDЛСffllХ ссрвl1)'Тіо; 

> ІКТ про ВCТU"ОDЛСІІІІЯ ІІа MicUCBOCTi та поra.ажеНtrя зовніWllьоі межі земелыl'іi дiпl111l(ll~ 
> . ВІІКОПlfоваlffl1l з топозПОМКIІ М. Бровар .. м-б І :2000 по вул. ФРУflзе,2, 
> акт ПРIIПому-псрсдачі ЗСМСЛЬflоі діл_fIКII; 

15. РСlсві:штrl сторіІІ 

ОРСІІДОДQВСЦЬ 
GРОDПРСloка AIICIoIC8 PDJ11 

ОРСІІДПР 
8ЇДКРІІТС OKulOllcplle TODOPIICТDO 
ссIСllіВСОРТllосіIIIIЄОDОЧ» в особі """0ll)'ЮЧОго 060В'ЯЗЮІ А,/еькOlО 

ZOIIOIJII 

Callo:nr:"a Ігоря ВnеlІЛ60Вllча 

МіСЦСЗflDХОДЖСНllЯ ІОРIIAII'lноі особ .. 

IОРIIДIIЧIІО DJ1pcco: 

74 ОО Кllівська область, 
А • Броварlt, вул.Гагаріна,1 5 

" 

.. -. 
" . 

" ' 

"особі голо"" nравлїтlЛ 

П'IЛ"","на ГРІІгорlR IІІаllОllllЧn 

Місцезнаходження ЮРІІВ'ІІІНОЇ особ .. 

IOPlllIll l lllO DJ1peco: 

511306 

Договір зuресСТРОВl1lfО У Кllівсь 'П 
зсмельноro кадастру ПРІІ ДеРЖI1ВIІОМ = Pc~iOflanbllfn філії ДержаВIІ 
зсмель ВЧJJНСІІО ЗDПJJС' вів" t?:I. "Y~~~t.rкpaillll по земелЬНІ І- оro піДПРlІємстоа "ЦеІIТРУ .аеРЖВВfЮro 

.' v (ІНІ r-, e:-."Q:;" .. І r.ecypca- " . ~: ,і, " ~ "_' 20 t f' .. І про ЩО У ДеРЖООfJОМУ реЄС1РІ 
,..' ": ~ /- ......Р. за Н!! t:'-ІCJ.7!Jtf" & a't:' 11 _ 
.' ,. ,... А , 
~ . \ 
і.' 'с! l • ,'" . 
f\ /., • l.d' 

МП \ : . 
ВаСІора Оnсксанвр ВUСIIЛIоОВII'1 
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АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2009р. м. Бровари 

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

виконУІОЧОГО обов t язки міського голови - секретаря міської ради 

Сапожка Ігоря ВаСИЛЬОВllча, що діє на підставі ст.42 3аl(ОНУ УI(раїни 

"Про місцеве самоврядування в Україні" з однієї сторони, та Відкрllте 

aKQiOHeplle TOBapllCTBO «КlfїВСОРТllасіннєовоч» в особі голови 

правління Пlfлипеflка ГРllгорія ІваflОВffча з другої сторони, склали 

цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Відкрlfте акціонерllе 

товаРllСТВО «Київсортнасіннєовоч» прийняло земельну ділянку 

площеІО 0,0095га, для обслуговування будівлі магаЗJfНУ «Насіння» -.. 
землі комерційного ВИf(ористання по вул. Фрунзе,2 в м. Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 25.07.2008.року за N!!807-

40-05 на умовах оренди на 5 (п'ять) років, терміном до 25.07.2013 

року. 

Цей Arr складено У трьох примірниках і є невід'ємною част~ою 

ДОГОВОРУ оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРИЙНЯЛО: 

ВАТ ((КlIі"осорn,насіннєосоч» 

Юридична адреса: 

вул. Народного ополчення,15, 

м. Київ 

.1.ПІUlllnе"но / 
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АКт 
ВІ13110чеllllП ме2К земелы� •• • 

101 ДІЛПІІКІІ В Ш1турі (110 місцевості) 

IJ"~ ~/~t::~kQeiHm:f/~~ ., 

&У". ~Y; ~ 4.~O~V 
11 23" r/?V~ НЯ 200~p. 

Ми, ШIЖ'lепіДПlfсані, представlJИК ТОВ "КОНСТАНТА" 

D ПРlІсутності землевлаСШJків (землекористувачів): 

Д~~ ~,,"tf'C:TH&re,'kн~I7~'l: ~ 
представНИКВИКОJJКОМУ ~qд~нко ~ #. 
діІочи на підставі дозволу mfкOHICOMY НІ! 273 
ради народних депутатів від 24 листопада 1992 року 
визначили в натурі межу земельної ділянки на підставі кадастрового плаflУ 

#-4;; Z/pHl'rhf:l'&/HA't't?tf()2. " 

згідно рішення сесії Броварської міськоіради НІ! J'IJГ-.ftfl-dГвід ,1.r.I'Jr.~_ 

Межові знаки D Jсількості 'о ШТ. передані в ІІатурі 

землекористувачу, ІІа ЯJСОГО і накладено відповідальність 1а іх збереження. 

Цей ВІСТ Є підставоJO для передачі земельної ділянки в КОРflстування. 

АІСТ складеНfІЙ D трьох ПРllміРНfІКах . 

.. . . 



ЗЕiVlЕЛЬНОЇ ДlляНКI'1 
АБРИС 
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---

2 ::10 
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--------------------------~------------------------
ОПІІС МСіК: 

1. ВідЛДо~' - ~8.. J5eKlr1op-J'(JО2' 
н , ---

2. Від Б дC'lIl __________________ -------

3. Від В }\о r _________________ --------

4. Відгдод _____________________ ---------

4. ВідДдо Е _________________ ------

5. Від Е до А ______ 
------~--------~------.. -.- .-. . 

~~t!?~..rIl-
,7 

. .... 
.' 

АБР1tс С'І'Л"О·. • .. ' .. С:.' ~ .,: .-
." u • е·.'';; 

," ,. 
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ПЛАН 

зсl\fслы�оїї діЛЯIIКII, яка ПСРСДDСТЬСП D ОРСІІДУ 
масштаб 1: 2000, м.Бровари, вул.Фрунзе,2 

ВАТ "КIIЇВСОРТJlDсіIIlIЄОВОЧ" 

н.п. ГребеНIОIС 

-} . 
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. , .,. СІ" І u "\ . ' 
• І. \ ДОГОВІР N! 1 

про DUСССІІІІП 311ill до договору ОрСПДl1 :lСI\IСЛЬПОЇ дїЛПllКl1 ПОСВЇД1lеllОГО Ба:IllР Н.М. 
ПРUDаТllІІl1 IloтapiYCOl1 Броварського Ilіського IlотарїМЬІ.ОГО округу 23.05.2007 року 

:аа p.N!872 

МІІ, ша nQanIlC8llIIClIII .... C· 

"liсmo 6)OCPN К"rк.1fDI o&«ml 
0tJ1II_'"",.."O &pa,/IIRI ",.-.1 rJи"'''O,.." 

О'ElIДОдАD1Щ1t: &І'ООАРСЬКА ІІІСЬКА РАДА КllІвськоІ О&Л'\СТІ, ІОРІІАІІЧІІІІ особll 111 11КО1І0 .. 
YICPIlIIIII IОрllАIІЧll1І IUIрсса: м.ВРО'IРII. ауn ГаПІрlll'. 15. і.аl:lmIФI_lllіnlllln КОА 26]76]75. (ClliIlOI{flO llра acpaca8l'Y 
pca:IPIIIl~ IOpIUP'ЧIIОI aca6t, серіl 1.00 Кt094I.5. 1 ... 11І1: AcpllUllllM pca:rpmlpaM IIІ_ОllІlЧоra &D"tnny г.РОDlРС"IСО' міс.ІСО' р8ІІІ' 
IСlllо_1 a6nacri D.O.KYSIICIIDII'M. JI1IТI npalCllClII .. ACJlllllllIIDI pcmp8llil О. 04 2002 раку IІОМер un"cy про IІСраlІ'У pca:tplllilO 
IЗS5 1200000002270) • acatЯ ССІСрсІ8ІІ1 мlС/охаl РІА," 1UМЧICDID uіRСlllOlOЧDI'D nOI"O_ClIII. "ic._ora мnо.". СЛПОЖКЛ ІГОРЯ 
DAСIШЬОDIіЧЛ, IАсІmіФlllllllinlll.R ІІОМер 31 IIDIІІ"'" ДсрааІ,ом PCtC1PY фl1l"'"I" осІб - МIТІ'lllсіl n/llll11lill 111 illW.1X 
.1'І1ІІІІ11 .. lUI8I'CIIIiD 2.36.22275, ШО 31J1CCC'PD.IIIIR 'І upccalD. Klllacwaa a&aacn.. М &раоарІ1. IYJI Мllllхак.хащ буll 59. 'lСІ.п 
IІlс ІІа niamll:lDICDIlY У&рІII'" -Про мlСЦСІС CllNOIPЦYIIIIII" І Y&p�'"i-.' IІІІІlісІ mpallll. "~--~.-. --------

OPEI~ ТОВАІ'ІІСТВО :І О&ІІЕЖІІІОІО DIДn08lДAJJLIIICТI0 ctAJlIОТЕХп. IОРllAІІ'ІІІ0 особа 10 
'I&DIIOД.CUOM У_РІІІШ, іаСJmlФllClцIRI",R ICDД 33927722. ІОР"АІІЧІІІІ DIIрсса: КІІ'ІС •• ІІ обnlen.. .. IiРО.РІІ. ІУА С P11illl. 
_ .. , (CllіаоІІТІО npo ACJI*IIIII)' рса:тр.ціlO ІОРІІАІІЧІІО' особll ссрі' 1.00 Не 09]]61. ІІІІІІІІІС IICJI1IIIIIIIIN pcteqllTOPOM 
І"ІОІІІОМУ IipallpClolCOl міС.ІСОІ PDII" D O.KYSIICIIOIIIN. JII11I npOIeaCHI .. А"ІІІІІО' рссстрацl. 1'.01 2oo6rOКY ІІОМСР ,anllcy 
nРIІ acpICUll)' рсa:tpшіlO 1355102 0000 00139.>. І особі АllpamlРI ВЕ'Е3НИЦЬКоІ ЄВГЕНІ ЄВСТАФIІВн". 
IlarmфlaцllllllllllDАІСр ,. IIDIІІІМІІ дepaaнara pcmpy фі1аI'll11lX асіб - IIJIII11I1.adl ncuumrll 111 ІІІІІІІІХ аБОI'nхаlllХ мlІТСІІІіа 
2295203046, ,apea:tpoIDlIOI ,а IAPССОID: м.КнІ •• ayn.ASТ01alaac.1II, 61А.27. 1СІ.116. ІІСІ Аіс НІ niac:rall 110101 РеаІІІІціІ CТD1)'lY 
ТОВ cAJlIОТ2Xat. 'lpcccrpoa.Hora ACJI1IIIII"'1I PCteqIIТDPOM llІlСОlllСОМУ &раПРС/оlоl "lс •• оІ PDII" В.О KY3HCЦOlllal. AD11I 
pcmplllll26.08.2OO8 ро/l)' IІ0мер 3ІІІIIСУ 13551050009001]9'., АРУПJПJ 6а/l)'. раа .. iMeHOlaHi старОНIІ. • 

Діаачll ADlipaalmollO І пcpcliyuJoЧl' nPlІ uapaacwy pa:lyмі 111 .сніn !WI·m. pcqyміlDЧll "'ІчеНІІІ СIDIх діІ. nOnCpclllILO 
IDIIIIIIWJICIII IІcm1РІусом , npllnllCIМII ШI.іАIlОМ 3IIrD1l0AIIICIIII. ша pcryлllllD'Пo YJCIIIUIClщR 11111І11 nJIIIIID'1II11 (1DICpcМII. , ІIIМDПlМIІ 
UIIIID _Rcнac:ri пpuaчlll'У). lillnoaїIIllo АО 3IТIICJUl*ellat PЇWClIIIIM &рОIІрс.хаlO міс.lCDIO рІІІІОIO .іа 30 ICpcclll 2008 року 16 .83-
46.QS ТІ Ііа 16 _m .. 2DOI раку .Ni89 .... 7-D5 HOPМlТIlIHoI IJICIWoIOr oцllllll :lCМСА .. IС11І JїPO'1P1I 111 IICJIYIOЧІІС. nClllDlalllllMII 
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Г УМОВНІ ПОЗНАЧЕННR: 

ОПИС МЕЖ 

В ... А .. а & -звма І рвзврвнмх твритаР.1 R М. Вравврм. 
Ві .. & .. 0 В -3ВМIІI заг.карметув. (06',знв Аарага). 
ВІ .. В .. а Г -ЗВМІІІ рвзвраних тнриторlR .... Вровари. 
ВІ .. Г .. а А -ЗВМІІІ З8Г. кари ет ув • (АОРОГ8). 

. .. 
IHMHHBPH~A каРИАар мврнм KaMYH'KD~'~ 
зг І Ана Укра, нськага К",аСИфl ка 'ара, ,.:! 

~ "'вп 35 кв 
I~ .. , зв 'ІІзак 

'. 

В.О.Н8ча",ьника alAAI 

V М.&роварах КИІвськ 
.'. 

06-'ЗИ8 Аорога,-,-

ТОВ "ТЕРМІн" 



АКТ 

ВІІЗІІП"СІІІІП J\le)J( зсJ\fслы�оїї діЛПIII(11 В ІІатурі (ІІа J\.lісцсвості) 

ТОВОРllСlllВО 3 06,/JleJ/CeIlOIO відllовідшlыlсIІІІоo «АЛІОIІ'е.'У:)) 

м.БРОВОРIІ, ио Об'їзиШ дорозі 

" " ______ 200 р. 

МІІ, IІІlжчепіДПJfсаиі, предстовшrк ТОВ «ТерміІІ» 

В ПРllСyrиості землеВЛОСНlIКО (землеКОРlІстувача): 

ТоваРIІСlІlВО 3 06,/JleJ/CeIIOIO відllовідшlыlсlllIоo «АЛ/ОIІIЄХ)) 

представИВI( ВВІ(ОНКОМУ _..;Л:...У~д~uм=.::єн:.:.:1(,:.:.:О~Л:.:..М=. ___________ _ 
діlОЧИ на підставі ДОЗВОЛУ В}lКонкому Н!! 273 
ради народних депyrатів від 24 Лlістопада 1992 року 
визнаЧlfЛ}1 в натурі ме)lсі на підставі аБРJIСУ земельної ділянки 

ТоваРllСII1.ВО 3 06MeJIceIIOIO відnовідалыlсIIl10o (fAЛІОIІ'е.'У:)) 

що знаходиться за адреСОIО: JlI. БРОВQри. на 06 'їзніu дорозі 

згідно рішення міськвиконкому Н!! 305-20-05 від 2б.04.2007р. 

Межові знаки в кількості 20 ШТ. визначені В натурі, в прнсyrності преДСТОВНІІка 
замовника, на якого і нвкладено відповідальність за їх збереження. 

ПредставНИI( земпевпаСНllКВ 

( земпеКОРІlстувача ) 

Представник ТОВ «Тєрмі 

Представник ВИКОНКОМУ. IГудllА·'ЄНКО лм.1 
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ОПИС МЕЖ 

ВІА А Аа & -землІ РВЗВР8НМ. TBPMTaplR М.&раа.ри. ВІА & Аа В -ЗвмаІ заr.аармстуа.Са&'fзна AOPDr.). ВІА В Аа Г -звмлІ РВ38Р8НМ. Т8РМторІА М.&РDа.ри. ВІА Г АО А -землІ заr.КDРhстvа.САDРDrа>. 
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Виконуючому обов' язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ міської ради просить Вас розглянути на черговому 
засіданні сесії міської ради питання про затвердження договорів оренди землі ~a 
договорів про внесення змін до договорів ореНдИ земельних ДІЛЯНОК та ДОГОВОРІВ 
купівлі-продажу земельних ділянок: 

І. Затвердити договори оренди землі, договори про внесення змін ДО 
договорів рренди земельних ділянок та договорів купівлі-продажу земельних 
ДЇJuIНOK: 

І.!. Договір Н!!І про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 11.12.2007р. Н!!49 укладений між Броварською міською радою та 
rpОМ8ДJIНИном Гончаром Віктором Васильовичем, зареєстрований у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської 
міської ради від 05.11.2009р.; 

1.2.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та громадянином Гончаром Віктором Васильовичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
Виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!!49 від 11.12.2007р.; 
. 1.3. Договір Н!!1 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

ВІД 31.05.2006р. N!!0406ЗЗ800292 укладений між Броварською міською радою та 
громадинкою Шсковець Людмилою Вікторівною, зареєстрований у книзі записів 
Д~рж~ної реєстрації договорів ореНдИ землі виконавчого комітету Броварської 
МІСЬКОІ ради від 05.11.2009р.; 
. 1.4.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКою радою та громадянкою Лісковець Людмилою Вікторівною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центру 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним 
ресурс8М» за N!!0406ЗЗ800292 від З 1.05.2006р.; 
В. 1.5. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
Ід 05.12.2006р. N!!О406ЗЗ800424 укладений мї>ІС Броварською міською радою та 



фізичноЮ особою - підприємцем Бесарабом Володимиром 
Миколайовичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі ви~онавчого комітету Броварської міської ради від 05.11.2ОО9р.; 

1.6. ДОГОВІР Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 26.10.2007р. Н!!42 укладений між Броварською міською радою та фізичною 
rpомвдинкою Майбородою СвітлаНОІ0 Анатоліївною, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 05.11.2ОО9р.; 

1.7. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 08.01.2008р. Н!!58 укладений між Броварською міською радою та фізичною 
особою - підприємцем Кушпіль Любов Михайлівною, зареєстрований у КНІfЗЇ 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 04.11.2009р.; 

1.8. Договір Н!!3 про внесення змін до договору оренди земельної дїJulшаІ 
від 18.10.2006р. Н!!О40633800382 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою підприємцем Гавриш Валентиною Михайлівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 04.ll.2009р.; 

1.9. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної дimmки 
від 01.11.2006р. Н!!О40633800395 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою підприємцем Литвиненко Aпnою Анатоліївною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди зеltШЇ 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 27.1 О.2009р.; 

1.10. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної дimmки 
від 16.10.2007р. Н!!1698 укладений між Броварською міською радою та фізичвою 
особою - підприємцем Абрамовою Ларисою Пилипівною, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого KOмirety 
Броварської міської ради від 27.1 О.2009р.; 

1.11. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної дiшппm 
від 17.02.2006р. Н!!О40633800057 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою - підприємцем Куликом Валерієм ВіКТОРОВIАем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
Виконавчого комітету Броварської міської ради від 26.1 0.2О09р.; 

1.12. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної дiшппm 
від 26.10.2004р. Н!!725 укладений між Броварською міською радою та фізичвою 
особою - підприємцем Куликом Валерієм Вікторовичем, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 26.10.2009р.; 
. 1.13. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної дiшппm 
B~ 24.06.2006р. Н!!О40633800225 укладений між Броварською міською радою та 
фІЗИЧною особою - підприємцем Канавцем Анатолієм Савовичем, зареєстрований 
у КНИзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 21.1 О.2009р.; 
. 1.14. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
ф~ 26.10.2006р. Н!!О40633800391 укладений між Броварською міською радОIО та 
ІЗИЧною особою - підприємцем Кулагою Петром Володимировичем, 



заре~стрований у . книзі записів державної реєстрації договорів оренди 
зеМJI1 виконавчо~о КОМІтету Броварської міської ради від 05.1 0.2009р.; 

1.15. ДОГОВІР Nиl про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки 
від 11.12.2~08p. Nи1847 укладений між Броварською міською радою та фіЗИЧНОIО 
осоБОJО -.. ПІДПРИЄМ~~М Щерб~к Ніною Іллівною, зареєстрований у книзі запиСі~ 
держаВНОl реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого комітету БроваРСЬКО1 
.Ііської ради від 06.1 0.2009р.; 

1.16. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
.ІіСЬКОІО радою та фізичною осоБОl0 - підприємцем Щербак Ніною Іллівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
Вlfконавчого комітету Броварської міської ради за Н!! 1847 від 11.12.2008р.; 

1.17. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 23.10.2007р. Nи41 укладений між Броварською міською радою та фізичною 
особою - підприємцем Колон Ганною Дмитрівною, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 07.1 0.2009р.; 

1.18. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 17.08.2005р. Nи040533800131 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю «Камелія», зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 08.1 0.2009р.; 

1.19. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 08.12.2004р. Н!!770 укладений між Броварською міською радою та 
ГРОМ8ДJIнкою Кулєбою Раїсою Миколаївною, зареєстрований у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської 
міської ради від 16.10.2009р.; 

1.20. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 21.11.2005р. Н!!040533800207 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою - підприємцем Орел Ларисою Михайлівною, зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 02.1 0.2009р.; 

1.21. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 21.07.2006р. Nи040633800337 укладений між Броварською міСЬКОIО радою та 
фізИЧНою особою - підприємцем Орел Ларисою Михайлівною, зареєстрований у 
КНИзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 02.1 0.2009р.; 

1.22. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 06.06.2007р. Nи12 укладений між Броварською міською радою та фізичною 
ОСобою - підприємцем Орел Ларисою Михайлівною, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
БРоварської міської ради від 02.1 0.2009р.; . 
. 1.23. Договір Nи3 про внесення змін ~o ~OГOBOPY оренди земельної ділянки 
B~ ОЗ.11.2005р. Nи040533800192 укладени~ мІЖ Б~оварською міською радою та 
фІЗИЧНою особою - підприємцем Щербак Ніною ІллІВНОЮ, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого Ісомітету 
Броварської міської ради від 02.10.2009р.; 
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1.24. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

r.fіСЬКОIО радою та ГРОМадЯнином J1JIсковським Ігорем Петровичем, 
зареєстрований r книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого KOMI:reтy Броварської міської ради за Н!!1867 від 30.09.2009р.; 

1.25. ДОГОВІР Н!!2 про внесеннв змін до договору оренди земельної ділянки 
від 14.09.2005р. Н!!040533800143 укладений між Броварською міською радою T~ 
товариством з обмеженою відповідальністю «Нива», зареєстрований у КНИЗІ 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської Micь~oї ради від 06.11.2009р.; .. . 

1.26. ДОГОВІР Н!!2 про внесення змін до договору оренди земеЛЬНОl дІЛЯНКИ 
від 17.10.2007р. Н!!1671 укладений між Броварською міською радою та фізичною 
oc06010 - підприємцем Тороповою Тетяною Іванівною, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 09.ll.2009р.; 

1.27. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
посвідченого Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
нотаріального округу 02.07.2007 року за р.Н!! 1173 укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством «Теплоенергоспецбуд», 
зареєстрований у Броварському районному відділі Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру» Київської обласної філії центру дзк, 
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за Н!!040996300007 від 
06. 1 0.2009р; 

1.28. Договір про внесеннв змін до договору оренди земельної ділянки 
посвідченого Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
нотаріального округу 02.07.2007 року за р.Н!! 1173 укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством «Теплоенергоспецбуд», 
зареєстрований у Броварському районному відділі Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру» Київської обласної філії центру ДЗК, 
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за Н!!040996300008 від 
06. 1 0.2009р; 

1.29. Договір оренди земельної дinвнки укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Фесиком Миколою 
Миколайовичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!! 1868 від 
1I.l1.2009p.; 

1.30. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Дарницьке 
ремонтно-будівельне управління», зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства «Центру державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельним ресурсам», про що у Державному 
реєстрі земель вчинено запис за Н!!040933800067 від 27.03.2009р.; 

. 1.31. Договір оренди земельної дinвнки укладений між Броварською 
МІською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Дека _ 
ІнвесТ», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельним ресурсам» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за 
Н2040996300002 від 17.09.2009р.; 
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1.32. Договір оренди земельної діЛJlНКИ укладений між Броварськ~ю 
lісьКОЮ радою та приватним підприємством <<ЯнаТ8», зареєстровании у 
~ИївсьКіЙ регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельнОГО кадастру при Державному комітеті України по земельним pecypc~» 
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за NеО4099БЗООООБ ВІД 
01.10.2009р.; . 

1.33. Договір оренди земельної ділянки укладений МІЖ Броварською 
міськоЮ радою та товариством з обмеженою відповідanьніс;ю»Адепт -
Мед), зареєстрований У Київській регіональній філії Державн~го ?Ідпри~мства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ УкраІНИ по 
земельнИМ ресурсам» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за 
N!04099б300011 від 16.1 О.2009р; 

1.34. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міСЬКОIО радою та відділом капітального будівництва Броварської міської 
рІдІ!, зареєстрований У Броварському районному відділі (СВП) «Київський 
обласний реєстраційний Центр» Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру», про що У Державному реєстрі земель вчинено запис за 
N!04099б300014 від 29.10.2009р; 

1.35. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
АUСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Уліс 
Сістемс», зареєстрований у Броварському районному відділі Київської обласної 
філії "Центр державного земельного кадастру" за NеО40996ЗООООl від 
07.09.2009р; 

1.36. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та громaдJlНИНОМ Федончуком Павлом Павловичем, 
зареєстрований у Броварському районному відділі Київської обласної філії ,Дентр 
державного земельного кадастру", про що у Державному реєстрі земель вчинено 
запис від ~4.10.2009p за NеО4099БЗОООІ0; 

· 1.37. Договір оренди земельної ділянки укладений між БроварськоlР 
МІСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю <<Базис
БrдмоНТ8Ж», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
П~~ємства <<Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті 
YкpalH~ по земельним ресурсам», про що у Державному реєстрі земель вчинено 
запис ВІД 21.10.2009р за NеО4099БЗООО12; 

· 1.38. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварсь 
М1CЬKO~. радою та фізичною особою-підприємцем Шеметенко І кою 
~олаlВНОЮJ зареєстрований у Київській регіональній фш' 1"1' Д риною 
ПlДПри Ц ержавного 
у оо ємства« ентру державного земельного кадастру при Державно " 
краІНИ по земельним ресурсам», про що у Державно еє' му КОМІтетІ 

запИС від 29.10.2009р за NеО4099БЗООО15; му р Стрl земель вчинено 
· 1.39. Договір оренди земельної ділянки укладений . Б 

МІСЬКОЮ радою та відкритим . МІЖ роварською 
«Ки" • акцІонерним товари IВСОртнаСІННЄОВОЧ» зареєстрований у ТJ'.... • w. ством 
Дер , ~IВСЬЮи репональ' w ф.. .. 

Жавного підприємства «Центру державного НІИ ІЛll 
Держав " оо земельного кадастру . ному КОМІтетІ УкраІНИ по земельним ресурсам» п при 
реЄСТРІ земель вчинено запис від ОЗ.ll.2009р за .N'еО40996ЗОО~~ 6U:° у Державному , 
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1.40. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
r.fіСЬКОIО радОIО та товариством з обмеженою відповідальністю «Длютех», 
зареєстрований у Броварському районному відділі Київської обласної філії "Центр 
державного земельного кадастру" заN!!040996300018 від 09.11.2009року; 

1.41. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварсь~ою 
місьКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю «TeKKO-КИІВ», 
зареєстрований у Броварському районному відділі Київської обласної філії "Центр 
державного земельного кадастру" за Н!!040996300017 від 05.11.2009року; 

1.42. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварськ.?ю 
міською радою та приватним підприємством <Olната», зареєстровании у 
КI!ївській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним ресурсам», 
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 01.1 0.2009р за 
N!040996300006; 

1.43. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Адепт
Мед»», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельним ресурсам», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 
16.10.2009р заN!!040996300011; 

1.44. Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення між Броварською міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю «Пелікан», зареєстрований у відділі Держкомзему у місті 
Броварах Київської області, про що у книзі реєстрації земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення договорів купівлі-продажу вчинено запис 
заN!127 від 18.09.2009 року; 

1.45. Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення між Броварською міською радою та громадинином Перу Гаммара 
КаD)'НJIЙ Карлос Альберто, зареєстрований у відділі Держкомзему у місті 
Броварах Київської області, про що у книзі реєстрації земельних діЛJIНОК 
несільськогосподарського призначення договорів купівлі-продажу вчинено запис 
заN!126 від 16.09.2009 року; 

1.46. Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення між Броварською міською радою та фізичною особою - підприємцем 
ЗІнченко Григорієм Андрійовичем, зареєстрований у відділі Держкомзему у місті 
Бр~варах Київської області, про що у кни~і peє~тpaцiї земельних діЛJIНОК 
неСІЛЬськогосподарського призначення ДОГОВОРІВ КУПІвлі-продажу вчинено запис 
за Н!124 від 09.09.2009 року; 

1.47. Договір купівлі-продажу земельноі діJUIНXИ неСільськогосподарсько 
ПРИЗначення між Броварською міською радою та фізичною особою _ підпри го 
Мельник Іриною Борисівною, зареєстрований у книзі записів договорів кyє~цe~ 
продажу . Б ПІВЛІ-

та дарування земельних ДІЛЯНОК роварського міського . . 
земельних ресурсів за Н!! 1 07 від 14.01.2009 року; В1ДЦІЛУ 

1.48. Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільського 
ПРизначення між Броварською міською радою та Приватним .сподарського 
«Феск~», зареєстрований у відділі Держкомзему у місті Б ПІДПРИЄ~сТво~ 
ОблаСТІ, про що у книзі реєстрації договорів купівлі-п роварах КИl~СЬКОl 

родажу земельних ДІЛЯНОК 
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несільськогосподарського призначення вчинено запис за N! 116 від 18.08.2009 
року; .. . 

1.49. ДOГ~BlP КУПІВЛІ-ПРОДажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призн~чення. МІЖ Броварською міСЬКОІО радОIО та товариством з. о~меженою 
BiДnOB1Д~ЬHICТJO «~yтra», зареєстрований у відділі Держкомзему У МІСТІ Бр~варах 
КиїВСЬКОІ облаСТІ, про що у книзі реєстрації земельнИХ ДІЛянок 
несільськогосподарського призначення договорів купівлі-продажу вчинено запис 
заN!!129 від 23.10.2009 року; 

1.50. Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначенНJJ між Броварською міСЬКОІО радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю «rymu>, зареєстрований у відділі Держкомзему у місті Броварах 
IUtївськоі області, про що у книзі реєстрації договорів купівлі-продажу земельнИХ 
дiлJlнок несільськогосподарського призначення вчинено запис за Ng130 від 
23.10.2009 року. 

Начальник земельного відд~ілу~ __ ~~~~~~Л.М.Гудименко 
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