
і 

! 

r 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

. Про затвердж~ння договорів оренди землі, 
ДОГОВОРІВ про внесе~ня З~ІН ~o договорів оренди земельних ділянок 

та ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДажу земельних ділянок 

Розгmmyвши по~ання земельного відділу від 09.03.2010 N2251 ЩОДО 
затвер~енWI ДОГОВОРІВ оренди землі, договорів про внесення змін ДО 

Д~ГOBOP1В оренди земельних ділянок та договорів купівлі-продажу земельних 
Д1ЛJlИОК, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу України, ч.І п.43 ст.26, п.3 
пп.16 ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні"», а також 
врахов~чи пропозиці~ постійної ~OMiciї з питань розвитку та благоустрою 
територ1И, зе~ельних ВІДносин, аРХІтектури, будівництва та інвестицій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити договори оренди землі, договори про внесення змін ДО 
договорів оренди земельних ділянок та договори купівлі-продажу земельних 

Д~OK: • 
1.1. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємством <<Броварижитлобуд», 
зареєстрований . у Київській регіональній філії Державного підприємства 
<<Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельним ресурсам» за Х2040833800125 від 26.12.2008р.; 

1.2. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством <<Броварижитлобуд», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
<<Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельним ресурсам» за N!!040833800~~S ~iд 26. 12.2008р.; .. . 

1.3. Договір оренди земеЛЬНОl Д1ЛЯНКИ укладении МІЖ Броварською 
міською радою та приватним .~ід~и~~ством «Бровар~тлобу~), 
зареєстрований у Київській регіональН1И фШll Державног~ п!дnpи~ств~ 
«Центру державного земельного кадастрУ при Державному КОМ1теТІ УкраІНИ по 
земельним ресурсам» за N!!040833800124 від 26.12.2008р.; .. . 

1 4 Д . 'Іо." 2 про внесення змін до договору оренди земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ 
.. ОГОВІР .. 12 . ' 

від 14.10.2005р. Х2040533800180 укладений МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радОl0 
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та фізичною особою - підприємцем Зай е . 
зареєстрований У книзі запис· .. ц вою Валентиною ВаСИЛІВНОЮ, 

ІВ державно І реєстр .... . 
виконавчого комітету Броварсь ..... ацl1 ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

. КОІ МІСЬКОІ ради від 19 01 2010 . 
1.5. ДОГОВІР N22 про внесення . .. р., . 

Вl.Д 22 11 2007р ~ra45 ~MIH. дО договору оренди земельної ділянки 
•• • .I'~ укладении МІЖ Б . 

товариством з обмеженою ві . . роварською МІСЬКОЮ радою та 
. .. ДПОВlдалЬНIСТЮ «Аорта», зареєстрований у книзі 

запиСІВ дe~?К~HOl .. peєcтp~iї договорів оренди землі виконавчого комітету 
БроваРСЬК01 M1C~KOl ради ВІД 15.01.2010р.; 

. 1.6. ДОГОВІР N21 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
вІД 29.01.2008р. N263 укладении" МІ·Ж Б . . . .. роварськоlO МІСЬКОЮ радою та 

гром~ою Мереж~о ЗІнаlДО~ Іванівною, зареєстрований у книзі записів 
державН01 .. P~ЄCТP~11 Д~ГOBOPIB оренди землі виконавчого комітету 
БроваРСЬК01 MIC~KOI ради ВІД 15.01.2010р.; 

. 1.7. ДОГОВІР N22 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
ВІД 20:02.2007р. N2040733800~03 укладений між Броварською міською радою 
та фІЗичною особою - ПІдприємцем Герасимовим Миколою Іллічем 

W • • ' 

зареєстровании ~ КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ 
виконавчого КОМІтету Броварської міської ради від 31.12.2009р.; 

1.8. Договір N21 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 28. 12.2007р. N256 укладений між Броварською міською радою та 
гром8ДJIНИНОМ Фурманом Іваном Івановичем, зареєстрований у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 30.l2.2009p.; 

1.9. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та громадянином Бардаш Олександром Вікторовичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради за N21869 від 29. 12.2009р.; 

1.10. Договір N22 про внесення змін до договору оренди земельної' 
дiлmки від 01.02.2006р. N2040633800042 укладений між Броварською міською 
радою та фізичною особою - підприємцем Писаренком Олександром 
Миколайовичем, зареєстрований У книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради від 29. 12.2009р.; 

1.11. Договір N21 про внесення змін до договору оренди земельної 
дiлmки від 02.11.2006р. N2040633800393 укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємством «Текст», зар~єстрований у книзі з~сів 
державної реєстрації договорів оренди земЛ1 виконавчого КОМІтету 

Броварської міської ради від 23.12.2009р.; . .. 
1.12. Договір N22 про внесення ЗМІН дО ~OГ~BOPY оренди зе~еЛЬНОl 

дimппcи від 14.10.2005р. N20405ЗЗ800179 укладе~ МІЖ Броварською МІською 
радою та фізичною особою - підпри~ем БІЧ~~ИМ IГOP~M Іваиовичем~ 
зареєстрований у книзі записів ДержавНОl peec:t'aцll ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 
Виконавчого комітету Броварської міської p~ ВІД 22. 12.2009р.; .. 

1.13. Договір N22 про внесения змl~ до договору о~енди земеЛЬНОІ 
ділянки в· 19 09 2007 . N240 укладений МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та 

ІД .. Р . . . стю «ТМ Садовий центр ДаЛаС» 
товариством з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІ ' 
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зареєс'1рОВаний у книзі записів державн .. .... . 
• 01 реєстрацll ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

. виконавчого KOMl~ Броварської міської ради від 22.12.2009р.; 
1.14. ДОГОВІР оренди земельн" . .. . 

01 ДІЛЯНКИ укладении МІЖ Броварською 
міською.. радою та фізичною особою - підприємцем Куклою Ігорем 
Миколаиови:чем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди зеМЛІ вик~навЧОГО комітету Броварської міської ради від 21. 12.2009р.; 
· 1.1~. ДОГОВІР N!!2. про внесення змін до договору оренди земельної 

Д1JUШКИ ВІД 27.0~.2006p. N2040633800014 укладений між Броварською міською 
радою та фІЗИЧНОЮ особою - підприємцем Зайцевим Сергієм 
Олекс~овичем, зар~єстрований у книзі записів державної реєстрації 
ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого комітету Броварської міської ради від 
09. 12.2009р.; 

1.16. Договір N!!2. про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від. 02. 12.2005р. N2040533800214 укладений між Броварською міською 
радою та ф13ИЧНОЮ особою - підприємцем Зайцевою Валентиною Василівною, 
зареєс'1рОВаний у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 09.12.2009р.; 

1.17. Договір N!!2. про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 11.07.2007 року Н226 укладений між Броварською міською радою 
та громaдmпcою Варенко Галиною Трохимівною, зареєстрований у книзі 
записів держ~ної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 09.12.2009р.; 

1.18. Договір N22 про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 20.12.2007 року Н252 укладений між Броварською міською радою 
та фізичною особою - підприємцем Горобчуком Євгеном Миколайовичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 08.12.2009р.; 

1.19. Договір N!!2. про внесення змін до договору оренди земельної 
дiшmки від 20.12.2007 року Н253 укладений між Броварською міською радою 
та фізичною особою - підприємцем Го~.обчуком ~BгeHOM ~олайовичем: 
зареєстрований у книзі записів державНОІ peєc~aцll ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

виконавЧОГО комітету Броварської міської р~и ВІД 08. 12.2009р.; :. 
1.20. Договір N21 про внесення ЗМІ~ д.о договору оре~и земельНОІ 

ділянки від 15.10.2007 року Ng1697 укладении МІЖ Броварською МІСЬ~ОЮ paдo~ 
та ГРОМ8ДJIНИном Зязя Олександром Петровичем, ~ареєс'1рОВании у ~I 
записів державної реєс'1рації договорів оренди зеМЛІ виконавЧОГО КОМІтету 

Броварської міської ради від 03. 12.2009р.; . .. 
1 21 Д . ~'!!2 про внесення ЗМІН дО ДОГОВОРУ оренди земельНОl 
. . ОГОВІР J1: 6 ний· Б 

· . 20 102006 Orv Ng04063380058 укладе МІЖ роварською 
ДІЛЯНки ВІД .. р ."J ••• ,~Y •• " б . ом з обмеженою ВІДПОВІдальНІСТЮ (UU1IBO лпреса», 
МІСЬКОЮ радою та товариств ..... 

.. . аписів державної реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 
зареєстровании у КНИЗІ З ..... . 26 11 2009р . 
Виконавчого комітету БроваРСЬКОI МlСЬКОI рми ВІД ..., .. 

. N!!2 несення змін ДО ДОГОВОРУ оренди земелЬНОІ 
· 1.22 .. ДОГОВІР о про В](0040633800275 укладений між Броварською 

Д~JlJlИки ВІД 17.05.2006. року - б _ підприємцем Кулагою Петром 
МІСЬкою радою та фІЗИЧНОЮ осо ОЮ . 
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володимировичем, зареєстровании" у .. .. . .. . . КНИЗІ запИСІВ державНОІ реєстрацll 
ДоговорІВ оренди зеМЛІ втх"'онавчого к· Б ..... . .11'"" ОМІтету роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 
27.11.2009р.; 

1.23. Договір H~ про внесення . .. · . ЗМІН дО договору оренди земелЬНОІ 
дl.JIЯНКИ ВІД 17.10.2006 року N!!0406ЗЗ800З81 укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ paдo~ та това~иство~ з обмеженою відповідальністю «КиївоблnpеСа»', 
зареєстровании ~ КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого KOMI~eтy Броварської міської ради від 26.11.2009р.; 
· 1.24.. ДОГОВІР H~ про внесення змін до договору оренди земельної 
~ ВІД 20.10.2006 року N!!0406ЗЗ800З87 укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ paдo~ та това~иство~ з обмеженою відповідальністю «КиївоблпреСа», 
зареєстровании ~ КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого KOMI~eтy Броварської міської ради від 26.11.2009р.; 

1.25. ДОГОВІР N!!З про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 10.05.2006 року N!!0406ЗЗ800255 укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою - підприємцем Басараб Іриною 
Миколаївною, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради від 24.11.2009р.; 

1.26. Договір N!!3 про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 10.05.2006 року N!!0406ЗЗ800254 укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою - підприємцем Басарабом Олегом 
Івановичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради від 24.11.2009р.; 

1.27. Договір N!!2 про внесення змін до договору оренди земельної 
дітппси від 14.02.2005 року N!!81 О укладений між Броварською міською радою 
та rpомадянкою Хаменушко Ларисою Олександрівною, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 25.11.2009р.; 

1.28. Договір N!!1 про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 20.12.2007 року N!!52 укладений між Броварською міською радою 
та фізичною особою - підприємцем Го~.обчуком ~BгeHOM ~олайовичем~ 
зареєстрований у книзі записів державНОІ реЄС:t'аЦl1 ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

виконавчого комітету Броварської міської p~ ВІД 25.11.2009р.; .. 
1.29. Договір N!!1 про внесення ЗМІН дО договору оре~и земелЬНОІ 

ділянки від 20.12.2007 року Н!!53 укладений між Броварською MICЬKO~ радою 
та фізичною особою - підприємцем Горобчуком ~BгeHOM ~олаиовичем~ 
зар w книзі записів державної реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

еєстровании у ...... 25 11 2009 . 
ВИКОнавчого комітету БроваРСЬКОI МІСЬКОІ р~и ВІД .. р., .. 

1.30. Договір N!!1 про внесення ЗМІН дО договор! o~e~ земелЬНОІ 
ділянки від 28.02.2005 року N!!04053~800236 укладении МІЖ ороварською 

· ф. особою - ПІдприємцем Золотарьовим лександром 
МІСЬКОЮ радою та ІЗИЧНОЮ ... ... . 
Ан . w аннй у книзі заПИСІВ державНОІ реєстраЦІІ ДОГОВОРІВ 

аТОЛІиовичем, зареєстров Б .. міської ради від 20 11 2009р · 
оренди землі виконаВчого комітету pOBap~ЬKOдl о договору ope~ ~емель~ої 

1 31 Д · ~r!!2 про внесения ЗМІн 
· ... ОГОВІР .. ,= 040633800373 укладений між Броварською 

ДІЛЯнки ВІД 04.10.2006 року N!! 
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. міською р~ою та . ГРО~aдJlНкою Мельник Галиною Антонівною, 
зареєстровавии ~ КНИЗІ запиСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого KOМ1~eтy Броварської міської ради від 23.11.2009р.; 
. 1.3~. ДОГОВІР Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної 
д~ ВІД 21.05.2007 po~ Н!!3 укладений між Броварською міською радою та 
фІЗИЧНОЮ ОС~БОЮ -. ПІДпр~ємцем Губановим Сергієм Вячеславовичем, 
зареєстровании ~ КНИЗІ запиСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого KOMI~eтy Броварської міської ради від 20.11.2009р.; 

. 1.3~. ДОГОВІР Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної 
ДlJUПП(И ВІД 15.11.2007 року Н!!1745 укладений між Броварською міською радою 
та громадянином НеСІНИМ Миколою Степановичем, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 20.11.2009р.; 

1.34. Договір Н!!l про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 29.05.2007 року Н!!8 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою - підприємцем Дорошем Павлом Володимировичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 07.1 0.2009р.; 

1.35. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
нотаріального округу 23.01.2007 року за р.Н!!68 укладений між Броварською 
міською радою та приватною пректно-пошуково-виробничою фірмою «М
ЕКО», 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!!040833800084 від 22. 12.2008р; 

1.36. Договір купівлі - продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відпо~ідалЬ~іС:Ю «Підприємство <<КнигИ», 
зареєстрований в книзі записів ДОГОВОРІВ КУШВЛІ - продажу та дарування 

земельних ділянок за Н!!128 від 19.10.2009p.; .. . 
1.37. Договір купівлі - прод~ . земеЛЬНОІ д.шянки 

несільськогосподарського призначення укладении МІж Бро~арсь~ою МІСЬКОЮ 
радою та фізичною особою - підприємц~м Ку~ик?м ВалеРІЄМ ВІкторовичем, 
зареєстрований в книзі записів ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування 

земельних ділянок за Н!!125 від 16.09.2009р.; .. . 
Д . купівлі продажу земельНОІ Д1JIЯНКИ 

1.38. ОГОВІР w між Броварською міською 
несільськогосподарського призначення укnадении Алл В . 

б ·ДnPИємЦем Дамер ою ОЛОДИNИpIВНОЮ, 
радою та фізичною осо ою - m 

w 1· записів договорів купівлі - продажу та дарування 
зареєстровании в книз . . 
земельних ділянок за Н!!123 від 09.09.2009р., .. . 

. івлі - продажу земельНОІ ДІЛЯНКИ 
. 1.39. ДОГОВІР куп чеННЯ укладений між Броварською міською 

неС1ЛЬсько~осподарсько:о призна а иством по газопостачанню та газифікації 
радою та ВІДКРИТИМ акЦІонерним тов р 
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~'VУ·ївоблгаз» зареєстровании'" в кн о о о о о 
,~ , о изl заПИСІВ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та 
даруваиия земелЬНИХ.ДІЛJlНОК за Н!!І22 від 0800902009ро; 

о 1.40. ДОГОВІР купівлі - продажу земельної ділянки 
неС1ЛЬськогоспо~арського призначення укладений між Броварською міською 
радою та фІЗИЧНОЮ особою - підприємцем Красним Віктором 
Олександровичем, зареєс~ований В книзі записів договорів купівлі - продажу 
та дарування земельн~ ДІЛЯНО~ з~ Н!!121 від 0800902009ро; 

1.41. ДОГОВІР КУПІВЛІ - продажу земельної ділянки 
несільського~подарськог~о призначення укладений між Броварською міською 
радою T~ спшьним УкраІНСЬКО - Французьким підприємством з іноземними 
інвестицUIМИ «Основа - Солсиф», зареєстрований в книзі записів договорів 
купівлі - продажу та дарування земельних ділянок за Н!!І20 від 04009.2009р.; 

1.42. Договір купівлі продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та фізИЧНОЮ особою - підприємцем Блажиєвською Іриною Іванівною, 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
земельних ділянок за К!! І 19 від 2600802009ро; 

1.43. Договір купівлі продажу земельної діляНки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та громадянином Поповичем Вадимом Сидоровичем, зареєстрований в 
книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок за 
Н!!118 від 18.08.2009ро; 

1.44. Договір купівлі продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та громадянкою Лазарєвою Валентиною Павлівною, зареєстр~ваний в 
книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ДІЛЯНок за 

Н!!117 від 18.0802009ро; .. . 
1.45. Договір купівлі - прод~ . земельНОІ д~ 

несільськогосподарського призначення укладении мІЖ Бров..а~ською о MICЬKO~ 
радою та приватним підприємством <фест», зареєстров~ии в КНИЗІ запис~в 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ДІЛЯнок за К!!115 ВІД 

14.08.2009р.; оо . 
1.46. Договір купівлі - продажу о земельНОІ д.1JDIНКИ 

несільськогосподарського призначення укладений МІЖ Броварською МІСЬК~Ю 

Ф. особами - підприємцями: Мельником СеРГІЄМ 
радою та 1ЗИЧНИМИ ... 
Васильовичем та Сапожніковим Дмитром Олександровичем, зареєстроовании в 
книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ДІЛЯНОК за 

Н!!114 від 07.08.2009ро; . о ажу земельної діЛJIНКИ . КУПІВЛІ - прод 
. 1.47. ДОГОВ1Р ачення ~адений між Броварською міською 

неСІльськогосподарського призн фо Ю ~(Б~сілка» зареєстрований в книзі 
б комерційною ІрМ0 ",...... , 

paдo~ та виро ~o -. . та дарування земельних ділянок за N!!113 
записІВ ДОГОВОР1В КУПІВЛ1 - продажу 

від 07.08.2009р.; . . продажу земельної ділянки 
. КУП1ВЛІ -

1.48. ДОГОВІР ння укладений між Броварською міською 
несільськогосподарського призначе 
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радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Нікрю>, зареєстрований 
в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок за 
Н!!113 від 07.08.2009р.; 

1.50. Договір купівлі продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та фізичною особою - підприємцем Карпенком Олександром 
Михайловичем, зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та 
дарування земельних ділянок за N!!11 І від 22.01.2009р.; 

1.51. Договір купівлі продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Броварське управління 
механізації», зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та 
дарування земельних ділянок за N!! 11 О від 22.01.2009р.; 

1.52. Договір купівлі продажу земельної діЛJJНКИ 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та приватним виробничо - комерційним підприємством «Телмонт-Сіо», 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
земельних ділянок за N!!108 від 15.01.2009р. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 18 березня 2010 року 
Н!! ________________ __ 

І.В.Сапожко 
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ПОДАННЯ: 

• шу. за пропозицією земельного B~.. ' 
... .. КОМ1Сl1 З питань ... 

ПОСТ1ИНОlта благоустрою терИТОрІИ, розвитку. архітектури, 
земельних ВІДНОСИН, '" 

будівництва ~~~~:З:::альника 
виконуюча О. . ник 
земельного ВЩЦІЛУ - заступ 

начальника 
С.А.МаЙборода 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 
В.О.Андрєєв 

Нач8JIЬНИХ ЮРИДИЧНого Ві~ілу 
с -:;;z- І.Г.лавер 

ВИ1(Онуюча оБОВ'JJЗQ наЧ8JIЬВИІса 
загального відділу - головНИй 
спеціаліст загального ВіДДілу 

Голова ПОСТійної I«ІМісії 3 ПИТaнr. 
Розвитху та ~1ІГО)'СТроlO 'l'epИТОрЩ 
земeпr.uиx lІІДІІосии, BpXj'l'e!rrypll 
будіВНИЦТва та і1fВеСТИЦій ' 

Н.Я.Хижняк 

С.В.ПідцуБИЯК' .' 

': 
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• ДоroDlр~l 
про ВНСС:СІІІІЯ заllll до доroвору opellД', зеаlМ 

місто Вроварl! KI.i:~~:~ ~~~:I! від 29 ТРОВ'ІЯ 2007 року.м8 

02 _вnlЯ доІ ТІ'c:Rчf ДСВ'втоro року 

оРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська P8llВ К" 
,аконодавством Украіни, ідеllТИфікаціRllllЙ код за даНІ ИІDСЬКОТ області, ЮрllДlPlна особа за 
J(IIівСЬка обл., м. БроваРl1, вул. rarapiHa, 15. в особі ВИКО':ІІ ЄД~П~У 26376375, lopllДIPlHa адреса: 
paдll СапоЖКD Ігоря ВаС:IШЬОВIIЧв, JlIClІА діє 'Іа під ч~ro о ОВ ПКІІ МІСЬКОГО ГОЛОВІ' - секретаРJI 
С8МОlрЩ88ННJI в Україні», 3 одного боку. та стаВІ ст.42 Закону УкраТНIІ «Про ".ісцевс 

ОРЕНДАР: ФОП Дорош Павло 8ОЛОДIlr.flfРОВIIЧ Ю It IРIН 
проВУn.ПОШТОВI,Й,12 ідСИТІfФікацїПllиR код 3080404998 ' .p.~ а адреса: обл .• КlIТВСЬка м.БроваРIІ 
цеП Доroвір про на~пне: • ' ДIUII - ОРЕНДАР", 3 другоТ сmОРОlІи. yкnall11 

ДіюЧl1 добровшьно І перебувarОЧІІ при здоровому роз мі • ,. • 
своІХ дія. попередньо ознаRомnені з ПРJtПIICDI\Ш WIВinЬtlоroУзак:оЯС:IА пам ЯТІ, РОЗУМІІОЧІІ ЗllачеННI 
шаll. праВОЧІIН (зокрема, з ВlІмогаМІІ щодо недinсності , л:- CТD~. що рс?,люють УКJlвдеНIІЙ 
• коі pllДll від 17.09.2009 року Н!!1240-69-05 та право ШНУ). ВІДПОВІДНО до РІшення БроварськоТ 
мш. _ •. керуючись ПОложеННIМИ пунктів 4 5 2 4 5 3 та 9 1 3 
ДOIVBOPY ореНДІ!. земепЬНОI ДШJlНКИ ВІД 29 траВIІJI 2007 року YКJlMII цеП Договір Н!! 1 (H"ad~i:' ~;" 

. про внесенlUI ЗМІН ДО Договору орендн зсмenЬНоі AЇnII'KI! від 29 траВНІ 2007 року Ха8 (д . ~2 
і P01JJfip орtШдU) про таке: за - HaдaJ11 

1. Внести ДО дОГОВОРУ оренди наступні змінн: 
1.1. Пункт 2.3 Договору. ореНДІ' ВllКJlаСПІ В наступніВ рсдакціі: 

«23. HopMa~Ha rpошо~а • ОЦІНка земenьноі діЛІНКl1 зПдно довіДКIІ Biддїny держкомзеr.ІУ У місті 
Gpoвврах Кluвcькoї облаСТІ ВІД 01.102009 року Н!! 04-3/13-3/1056 становить: 

- 20437 (Дв8дЦR'I'Ь ТJfCJIЧ ЧontpJfСТВ тpl1дlUlТЬ сім) I1'lшень оо кoninoJC.» 

1.2. Пункт 3.1 Договору ореНДІІ ВllКJlасти В наступніП рсдакціі: 
13.1. ЦеА ДОl'Oвір yкnвдeHo терміном до 17.09.2010 року. ПїCJ1J1 закінченНJI строку діі ЦЬОГО Договору 
ОРЕНДАР має перев~не право поновnенНJI Аого на НОВІІА СТРОК. У UIoQMY разі ОРЕНДАР повинен не 
nbиіmе ніж за 30 кanендаРНl1Х днів до закінчення строку діТ цього Договору письмово повіДОМllТl1 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖИТІІ Аого дію. 

ПоложеНIIJI цього дОГОВОРУ про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВYlОТЬСI У разі: 
• ВllКOpllcтвннi земельної дiJUlнки не за цільовим ПРliзначенНJlМ; 
• порушеНIUI термінів СІШати орендної !ШаТlI; 
• доnyщeНIIJI noгіршеННJI стану земепьної ДЇJJJlHKII». 

1.3. Пункт 4.1 Договору оренди ВІlкnаCnі в наступній редакці!: 
«4.1. Річна орендна JШaТ8 становить 10% (дeCRТIa) відсотків від нормаТIІВНО! rpошовоТ оціНКlI земenr.ноі 
1ЇШІІи-20 437,00 rpивень і СICll8ДВє: 

- 2043,70 (Дві ТlICJlЧі сорок три) rpивні 70 копійок В рік» 

1.4. Пункт 4.3 Договору оренди Вllкnасти У наступній редакціі: • 
«4.3. Оревдна пnaта -вноситЬCR рівними чвстками щомісnио ПРOТRI'Оr.1 30 (1Р1IДЦRТИ) кanендарюос днш, 
IIICJYDНUX за останнім капендариим ди.,., звї'l1fОI'O (податковоro) міCJIIUI без урахуванНІ ПДВ ШJUlXОМ 
~ на розрахунковий рахунок OpeIIДo_WI N!! 33217815700005 У11)С У КиівськіП області "І. 
kиoa. ход зmо 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське 8Д1<, КОД КJlаСllфікаціі 13050500 -
СІРеНДа ЗОіші». 

1.5. Пункт 4.S.2 ДОГОВОРУ ореНДІІ викnаСТ1f в наступній редакціі: "" • 
"05.2. • • і пп ...... • зміН11 Hop~lanlBHOI rpОШОDО, ОЦІНКІ •• • • ЗМІНИ РОЗМІРІВ земеЛЬІІОГО податку та ставок орендно ....... ". 
IliJlвI_a цін. тарифів зміни коефіцієнтів індексаціі, ВI13начеНlОС заКОJIОДВDСТ80М. 4 5 Д 

У 8JlfUllfI'" .' О МI·НlтІ орендну "па ту на УМОВІХ. ВllзначеНllХ п.. OI'ODOpy • 
• ~J в~ови рендаря з ... , 

1Щодавеца. має право розірвmt цеП Доroвір в ОДНОСТОРОІІНЬОМУ поркдку». 

J ·й едакціТ" ~.SA у.б. ~YНКТ 4.S.4 Доroвору оренди Вll1С1ІаСТ1! D наСТУПНІ ~ цим ДOГOBOPO~'. сума заборroваності 
!;:~ разІ HeBHeCeHНJI орендиоі плати У СТРОКИ. 8113IU1че~1 на ІХовується на суму податкового 
~(;. СІ ПОдаТКОВИМ боргом і стягується з нарахуваи~я)~ пенІ, :H~ 120 відсотків річН11Х облікової 

3 yPaxyвВННIW штрвфних санкціА зв іх IIІІІВНОСТ1 ІЗ розр такоro податковогО борІ')' вбо на день 
1'0 (:aцlOНВnLHoгo банка Украіни. ДЬО'lоі нв день DІIНllкиенНJI ТlIС1IХ ставОК Є більшою, за КОЖНffR 

ro ЧIСТІ.ні) поraшенНJI, звnежно від TOro, яка з велИЧИН 
НІІА деНЬ прострочеlfllJl У Roro сматЬ). 
J • ІКТОМ 5.4. lІаступНОro З"lісту: 

А. Пер". пункт S ДОГОВОРУ оренди доповнити JlОВИМ пlДl1)'Іфон права ореНДІ. земeJlыlff дїJUlHICII· 
одача у заставУ та внесеllJU1 до cтaтyтнoro ду 

11Іtтr.cя.» 
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lи"ВCТlІ в наступніn редакції: nv ореНДІІ 81 -'. . 5 ( 1.8. ПУlllст6 ДоroВОr" _ • ІНКІІ ОреlfJlВРЮ ЗДlnСНIОЄТLСIІ на ПРОТІІ,]\ п'JlIt.) днів 1;1 

«6.4. ПередаЧ8 зеМc:JIЬНОI JIUl ~ 

ПРllllAtlJll .. -псредачі. 'СННlIП тер,.,ін піcnя державної peecтpauiї 11Ьor'О дОГОво 
OpclfJl8P ,0608'1І38НIIІІ в ::;дів про внесен... зм~н та ДОПОВllеНh до Договору то:ОУ 111І6о 6yAb-ЯКІIХ дoдaТJCOBIIX уroд. Д ї :датковоі cnужбll за МІсцем знаходжеШIЯ земельної діл"","1 Ra.Irant 

відповідІІ)' копію opl'llНY державНО n ... 

PeIfJIl1 ДОПОВНlтl JfОВИМ піДПУIfКТОМ 9.4.7 Ш1С1)'nt\ого змісту· 
19 П)'llкт9 Доroворуо - .м Д -І б б . • • п'н після дсржаВJfОI pcєcтpВUll цього оговору ТіІІВ О УЛЬ-ІІКІІХ Д0lUl1raв 

«9.4.7. в П'АТІ,!,СННІІ ТСРс·сIНlI .. '&Іін та доповнень до Договору тощо надаТIІ віДПОВідну копЬо ор ІІІ 
""'д. ДоroВОРIВ про ІНС м . l1IIJ ".-, м,._бlt3В місцем знаходження зсмелЬНОI ДІЛЯИКІШ. 
Державної nOJllТICOBOI _." ••• 

1.10. Пункт 12.3 Договору ореНДІІ ДОПОВНІПИ НОВИМ підпунктом 12.3.4. наСТУПlIОro 3Alіау. 
«12.3.4. ініціаТJIВDЮ однієї із Сторін в односторонньому порядку у Вlfппдках, передбачеНllХ 3IКО_,. 
ШІМ ДоroВОРО&I». 

1.11. Пункт 12.4 Договору ореНДI! вшcnаСТl1 в наС1)'пніА peJlaKuiї: 
«J2.4. Розірвання Договору ореНДІ І землі за iHiuiaTIIBOIO Орендодавця в односторонньому lІОРІаУ 
ДОП)'СКВЄ'I'ЬCJJ у разї неВllконаННIІ Орендарем BllftlOr ПУflКТУ 4, підпунктів 6.4 та 9.4 дaHOro Доroаору. 

2. Цеll Доroвір набирає ЧIfННОсті піCnIl піДПllСання сторонами та Пого державної реєстрації. 

З.1нші УМОВlІ JlOroBOPY орснд" зсмельноі ділянки від 29 травня 2007 року за ,N!8 ЗВIШWIlOТКІ ба 
3.IЇН. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

ФОЛ Доро", ЛІІІІЛО ВолоdlIAІІ'РО'''' 
ЮРllДlfчна адреса: 
провул. ПОWТОВІІR.) 2 
м.БРОВВРll 
обл. Кнївська 

c--~Н\,I~~~ О.ВДОРОІІІ 

Доroвір зареЄС1рОВВНО у ВИКОJfкомі Б _ 
реєстрВЦlї AoroBopiв орендИ вчинсно :::~C:IД.KOitiLKOi роди. !!рО щО у КНlfЗі звnисів деРЖaDJlоі 

CCv. » _ ([;" 200j'poкy • 

. . ' 
о • 

о' 

, . . ~ .... 



.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

&c.R:!t.-"_--:.А.:::;.~ __ ----..: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 міСЬІ(ОЇ ради від 

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

сторони, та ФОП Дорош Павло ВОЛОДИМИРОВИЧ з другої сторони, склали 

цей АІа про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Дорош Павло 

. Володимирович прийняв земельну ділянку площею О,О038га, для 

обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 

комерційного використання по вул. Черняховського,13 в м. БРОJ!lари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 17.09.2009 року за ХеI240-69-

05 на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 17.09.2010 року. 
. . . , 

Цей Акт складено у трьох ПРИМІРНИКах І є невІД ЄМНОІО частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

.... 
/ LB.Cano3/Cf(O / 

-"':':"\'~----:;.-... , . ..... 

ПРийнЯв: 

ФОПДОРОШ 
Павло ВОЛОДІІМИРОВИЧ, 
Юридична адреса: 

М. Бровари, 

пров. Поштовий, 12 

.-::1,~~\--_1 п.в.доро,,, / 



про 811ССІШІІD з".1'1 до договору OPCIIДII Доro81р 162 
3C1\.enLIIOr дln І. 

місто БроваРIІ КllіВСloк~;::Л~;J5 Лllстопада 2007 року 161745 

rIf!. .'lltI/~'t:~a Йl..-- 2009 року 
?J 

OPEНДOДAB~ЦЬ:. Бров.рсr.ка А.іська _ 
законодавством УКРIUНIІ, Jдент.,ФікацїАllиА код рада КlllВСloкоі області, 1OplIДlf'IHB ос06в ЗВ 
ю.Твська обл., lt •• Броввр.!, вуn. rarapiun 15 в о 6.3. дallllMl1 єдрпоу 26376375 10РИJUf'l11В IIJIpecв· 

С І В ··...' СО І ВIІКО""'очоro 6' • ' • рlUU1 DПOЖlC8 roря DСІШЬОDІІЧD JfЮІR ді :.". о ов ОЮІ АllСІаКОro roJlОВII- секретар. 
ClWoвpJlД)'8BННJlB Украіні)), з одного б~ку, та є н. ПІДСТВві ст.42 Закону УкраіНIІ ((про місцеве 

ОРЕНДАР: rpOMIIДJIНI'H Несі.. МIІКОJlВ 
8)'JI.КIIТвсьщ288-~ кв.IЗ, ідеНТІ,ФікаціRНIІR код 18S34~~~аIIОВIIЧ: .. lopIIДlf'IH. адрсса: АІ.БРОВВРІІ, 
)'ІСІІDJlI' цеА ДОГОВІР про наСТУПllе: 7, lUUIl - ОРЕНДАР", :J dpyгor сторо,,,,, 

ДіЮЧl1 добровїJJЬно і переБУВIІОЧl1 прll ЗДа • 
своіх діА, попередньо озн.RОАшені з ПРІІПJІСВМІІ :~~мy РОЗУМІ та JfClliR пам'JIТЇ, розуміІаЧІ' знвчеННJI 
Нlо.lll прааОЧIUI (зокрсма, 3 ВJtмоl'8МИ щодо JlСДіАсн:IоНОГО законодавства, що регулюкm. укпвдеНIІА 
міськоі p8дl1 від 17.09.2009 року .Н!1242-69 05 та І правОIIШry), відповідно до рішснн. Бровврсr.коі 
ДoroBOPY ореНДІІ земелr.ноі дїJlJfHKII від 1; Jlllст::РУІО;IIСIo ПОJlожеННJfМl1 пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Договір) про внесенн. змін дО ДОГОВОРУ ореНДІІ земen~ _ ~7 року. YКnDJIII цеП Договір Н!!2 (lІадanі -
(H8ДDJIi _ ДогOlJір ореllдu) про таке: НОІ ДIJlВJlКII ВІД 15 JlИСТОПада 2007 року зв .N!! 1745 

1. ВнеCnI до ДОГОВОРУ ореНДІІ наступні змінrr: 
1.1. Пункт 2.3 Договору.ореНДIІ Bllкnacnl в IIICТYnHin редакціі: 

«2З. HopAIaТlIВHB rpошова ОЦІНка зсмелloної ДЇnBHKII згідно ДОВ· •. • 
Броварах КIIЇDcIaKoi області віА 30.10.2009 року Н!! 04-3/13-3/1060 cтaнolAKl1 • ВIДДIJlУ держкОМ3САry У ltliCТI 

, _" • • • , ВIП'Іо. 
-, 701 \СIAI ТИCJ1Ч СІМСОТ дОВ JlНОСТО n JIТЬ) rpивсНlo ОО копіПок. 

1.2. Пункт З.l дОГОВОРУ ореНДІІ B.IКnllCТJi в НDСТУПllіП редакціі: 
«3.1. ЦеЯ Договір укпадено С1роком на 2 (двв) роки. ПіспJl закінчснНJf строку ДІЇ цього ДоroвоРУ 
~P~H~ має переввжне право ПО~ОDJIенНJf. Аого НВ НОВІіА СТРОК. У ЦІоому разі ОРЕНДАР ПОВІІНСН не 
ПlЗIIIШО НUК ЗІ ЗО кaneндapНlIX ДНІВ до ЗaкJнченНJf строку дії цього ДоroвоРУ ПlіСЬt.lово nOBiдoMlmJ 
ОРЕНДОДАВЦЯ про памір ПРОДОВЖІІТН noro дilO. 

ПOJlОже~ ЦЬОГО J!0~BOPY про пе~сважнс право ОРЕНДАРЯ нс ЗІСТОСОВyкm.св У разі: 
- використаННІ зеАleJlЬНОl ДШJlНКII не ЗD ЦШloовим призначенням; 

- порушеННJI термінів СМІТИ орендноі ПJlВТII; 
- допущенНJI погіршенНJI стану земельної дїnЯНКIt». 

1.3. Пункт 4.1 ДОГОВОРУ оренди ВlfКJIасти в наступній рсдакції: 
«4.1. Річна орендна !Шата станОВIlТЬ 1% (ОДІІН) відсоток від нормативної rpoшовоі оціНК11 'сАllшы�оіi 
дiJrJn'l- 7 79S,OO rpивень і СКЛадає: 
-77,95 (сімдесвт сім) rpивень 9S копійок на рік. 

1.4. ПyrlКТ 4.3 Договору opellдll BlfКJIaCТ.1 У нвступніН редакціі: 
«4.3. Орендна маТІ ВНОСltтЬсп рівНJfМИ Ч8СТК8МІ1 щоміспчно npотвгом 30 (ТРИДIUlТ11) кanсlUUlPНИХ днів. 
IIICJyJDufX зв останнім кaneндвpНlIМ днем звітноro (noДВТКOBoro) MiCJfWl 6ез ypaxyвllННJl пдв IWUIXOМ 
IICpepaxyDIIНIfJf на розрахункОВlfЙ рахунок ОрендодввWl N! 33217815700005 УД)( У КlriвcькіЯ 06пвсті М. 
КJIEВI, код ЗIQ10 2ЗS71923, МФО 821018, одержува'l - БроваРCloке вдк. код КПВС'lфіКВЦJЇ 13050500 -
opeuдв 'CltШЇ». 

1.5. Пункт S ДоroВОРу ореНДІ' ДОПОВНИТlJ новим підпунктом S.4. наступноro змісту: 
«5.4. Передача у заставу ТІ BHeceHНJI до cтaтynloгo фОlfД)' права ореНДІІ 'eltlenLHoi дїJlJfHKl1 
за6ОРОIllm.св.)) . 

·Я ціІ· l.б. Пункт 6 Договору ореНДІІ BIlКJlaCТ'1 В IIBcтy~HI ре.цак. оті 5 (п'ать) днів за актаАI 
«6.4. Передача земельної ділJlНКІI OpeНJ.UIplo 3ДlnСIПОЄТЬСJl ІІІ пр 

I1рПnМаmlJl-псредачі. . 
• піСЛJl державноі реєстраЦІЇ ЦЬОГО Доroвору тalвбо 

~ Орендар зобов'ВЗВНlfА в П'JlТlfД~ннИА тePMII'нu змін та ДОПОВНСІІЬ ДО ДоroВОРу. тощо надlТl1 
81д.~IX додаткових yroдe ДоroВОРIВ про внесе б Micцe~I знвходжеllНJIземenr.ноі ДШJIIІКИ.». 

повІДну копію opraнy державної ПОДІІтковоі cnуж .1 зв 

2. Цсп Договір пiдmlгає державніЯ реєстраЦІЇ. 
••• 11 сто OНUIII та Яого дерЖВВІІОЇ реєстрації. 

3. Цеп Доroвір набирає чинНОСТІ ПІСЛІ ПІДПІІСВІІН Р 

І, 



2 
1I земельної діЛJlНКl1 від 15 ЛIІСТопада 2001 4. Інші УМОВІ! доroвору оренд ~ _ 

звnuшш01'ЬCl без 3.IIН. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР 

НесІ" """кола CmenallOIl"" 
ІОРІІДІІЧІІО адреса: 
вул. КJIЇBCЬKa,288-a кв. ІЗ 
м. Бровари 
обл. КlІївська 

-~->..;a...- м.С.Несlll 

ДОl'Oвір зореЄС1ровано у Вllконкомі Броварської міської Р8дll. ~o що у книзі записів 
РОЄС1р8Ц11 ДОI'ODорів ореНДІІ В'llінено З80lfС від (fIIlt.» // 200,2"року • 

. . 
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АКТ 
ПРИЙОМУ-ІІЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

виконуючого обов 'ИЗIOl міського голови - секретаря міської ради СапО)ІСКО 

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

самоврядув8ИНJI в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та громадянин Несін Мlllсола Степанович з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянин Несін Микола 

Степанович прийняв земельну ділянку площею 0,0033га, ДJIJI 

встановлення збірно-розбірного металевого гаражу по вул. Київській в 

районі розміщення буд. Н!!288-а в м.Бровари. Земельна дiJIJlВкa надана 

рішенням сесії від 17.09.2009 року за К!1242-69-05 на умовах оренди 

терміном на 2 (два) роки. 

Цей AICr складено у трьох примірниках і є невіД'ЄМНОIО частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварсь/(а міська рада 
КІІ;ВСЬ/(О; 06ласn,; 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 
Виконуючий~~""язр міського 

." , ~. - , ,І іІ ,~, •• 

голови h:~е~~tар~~ьк.Q~1 ради 
'. :~ '<1,' _ -- ', ... ,. ~ ~ 

; І .' \.. • '\ '~) <-
,і; 1\' ''; 'Ї ,",! '~ t, , )''''' :.' ~':. 
(( ~ І. ".~'( '1 ? :'\.' J -І r:J 
, ':". \ .. '..) І .... fU 

~~:, \. ~·/-I'./B,b ,і'о)IСКО / 
----.."""-..:.;\\,~ ,L...,_:;:;_-,.;.:.- •• Ц,І'; 

\: , ---:; ~, /; "'. _.. ',..:. ~,: , .. ' .. , ,,' • ,І. ..... () І "1 ~. r 
" .:.:,."", • 'J .-:~.' -... .... :=~,. 

ПРВЙнЯВ: 

ГРОАfадянuн 
Несін Мult.ола Степанов"" 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Київська,288-а, кв.ІЗ 

<?t;r 
J /м.С.Несін/ ------



Доroвlр ХI2 
про внсеСllІІЯ 3АIІII.ДО AOroBOPY OPCIIAII 3САlen"IlОУ ділПllКIІ від 21 траВllН 2007 року m 

МІСТО БроваРIІ КІІЇВСЬКОЇ області 

OPEНДOДAB~ЦЬ: Броварська ",іська рада КІІЇОСЬКОЇ області, ЮР"дllЧна особа за 
законодавством УкраIНIІ, ідеНТІIФlкаuiПНllП код за даНII"'Н ЄДРПОУ 26376375, юриднчна адреса: 
КlІУвська о6JI., М. БроваРII, вуn. rarapiJlI, 15, в особі ВІIКОlryJОЧОГО обов'IІЗКII міського ronови - секретаря 
pOДlI Сапоаска lroря ~аеIШ.ОВllча, IІКIIП діє на підставі ст.42 Закону УкраїНIІ «Про місцеве 
самоврядування в УкраУно), з oдIIoro боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Губанов СергіА ВЯ'lеславОВIІ'I, 10РІІднчна адреса: м.Бровари, 
вуn.Грушевсько~,17 ко.38, ідеlmlФікаціПIШП код 2536918134, далі -"ОРЕНДАР", 3 dpyгor сторони, 
yкnaпll цеП ДоroВIР про наступне: 

Дuочп добровільно і перебуomОЧl1 Прll здоровому розумі та IІсніП пам'яті, розуміlОЧl1 Зll8чення 
своіх діІ, попередньо ОЗllВnомлені з ПРIIПlIСВМII цивільного законодавствІ, що регулюкm. укпадеНIlП 
ШIМIІ правОЧl1Н (зокремІ, з вимоraМIІ щодо недіПсності npаВОЧIIНУ), відповідно до рішення БроварськоТ 
міськоУ pВДII від 15.10.2009 року N!t260-7t-OS та кеРУIОЧltсь положеннями ПУІІКТЇВ 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Доroвору ореНДІІ земельної ділllНКl1 від 2 t 11'авlIЯ 2007 року уклали uеЯ Договір N!! 2 (IІQdалl-дoгotllp) 
про внесення змін до Договору оренди земельної діЛЯНКІ1 від 2 t 11'ВВНЯ 2001 року за .J.I!3 (надалі -
ДIJZOllIp орендll) про таке: 

1. Внести до Договору орендн наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІ! ВІІКПВСТІ1 в наступніА редакиії: 
ес2.3. Нормативна грошова оцінка земельної діЛЯНКIt згідно довідк" відділу держкомзему у місті 
Броварах КиУвськоУ області від 04.11.2009року N!! 04-3/13-3/1169 станОВlПЬ: 
-19741 (Дев'Я11ІI1Д1U1ТЬ ТИСІІЧ сі",сот сорок одна) гривня оо копіПок. 

1.2. Пункт З.l Договору ореНДІІ виклаCnI в наступніВ редакиії: 

«3.1. Цеl Договір укладено С1рОКО'" НІ І (ОДІІН) рік. Післ. ЗІкінчення C1p~кy діУ цього Договору 
ОРЕНДАР має переважне право поновлення Пого ІІІ новнЯ С1рок. У цьому разІ ОРЕНДАР пов!"'ен не 
пізніше ніж за зо кanендарних днів до закінчення С1року дії цього Договору письмово повідОМИТИ 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовжити Яого діlО. • 

ПonожеlПUl цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовyкm.ся у разІ: 
_ використанні земельної дinянки не за uinЬОВИ'" призначеННIІМ; 

порymеlПUl термінів сnлаТlI орендної ~аТ.JI; 
_ доnyщеlПUl погіршеННIІ стану земелы�оI� ДІЛІІНКІ!)). 

1.3. Пункт 4.1 Договору ореНДІІ BIIКnICТII в наступніЯ редакиіТ: " • 
«4.1. Орендна плата становить 10% (десять) відсотків вІд HopMaТliBHOI грошовоТ ошнки земельноУ 
дimIнки-19741 rpliBeH .. і скпадає: • • 
_ 1 974,1 О (одна тисяча дев' ятсот сімдесят ЧОТlірll) ГРИВНІ І О KonlnOIC на рІК. 

1.4. Пункт 4.3 Договору ореНДІІ виклаСТІI у наступній редакції: 

43 О вноситься ріВНИ.IИ часткамll щоftlіСJIЧllО протягом зо (1рlfДЦЯТИ) капеRJU1РНИХ днів, 
:. • рен:шо:ім кanеRJU1РIJИМ ДIIeftl звітноro (noдaТКOBoro) місяlUl без ypaxyв~ f!дa ~OM 

C'JYПНИX І рахунок ОрендодавlUl .N! 33217815700005 Yl1J( У Кlnвськrй 06nacтi м. 
перерахування на розрахунзКОМВИФО 821018 одер-ач _ Броварське вдк. код класифікації 13050500-
києва, код ЗЮ10 2357192 , • ••• ~-
оренда землі)). 

оповНИТl1 ИОВІІМ підпунктом 5.4. IlacтynHoгo ЗАlісту: 
1.S.Пункт 5 Договору оренди Д статутного фонду права оренди земельноУ дinяНКJI 

«5.4. Передача у заставу та Вllесення до 
забороняєrьсв.» 

1.6. Пункт 6.4. Договору opel1All ВllклаСТІI в наступнІй редакції: • 
• діЙСНIОЄТЬСЯ на протязі 5 (п'ять) ДНІВ за актом ПРllnМання-

ее6.4. Передача земельноУ ДІЛянки ОреНдаРІО з 
передачі. _і б б 

і і • державної peEC1paw1 цього Договору 1111 а о удь-яких 
Орендар зобов'взаниП в п'.тидеННII" теР·1 н ? с:.. доповнень до Договору тощо нвдати відповідну копію 
додаткових угод. Договорів про ВllесеlJIIЯ ЗМІН 
OPI"ВlI1) 

2. Цеl Договір піДІІІІГ8Є державнiR реєстрвціі. 



2 \ ~ 
, t' 

3. ЦеП Доroвір набllрає '11Ш110сті піcnн піДПllсаннн сторонами та "ого державноі реєстраЦІЇ. , і 
J { 

4. haui УМОВІІ договору ореНДІІ зеМCnLноі діЛНIІКН від 21 1равнн 2007 року З8 1ёЗ ЗlШllШаютьсн ба 1 І. 
• 1 

З&ІІН. \ it І 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
кнlвськоlО/ШАСТI 
О '-а"ЇЇ'''"еса • І w.~. ir'.!�-.:. • • *: Рі"~~'РИ' !ул·f~ар1На, 15 

/'Ii'i~B ·t- осббГ::~~":' СаВОШlса Ігорв 
, .. - , -"., .' '\ t ',' ---... • -- е. <І .. '\ 

/(/.й~~( ~ o~~?a \} .. ~ :.,:! ': t :.:' t- ", • \ .... ! і 
.' ., --. -= .. , 
І· .-, .... - ". І .... .:::}1 
\\ r ." ''>~ \, ... " / Ь ІіВ. CnllO:JICKO 
.\ - '- .' \~ .. (" , ,. ~, ої·' .. .., . . 

.. ~.:.. ~ о I:,q "I~. '.;~ .... ~--=---- ... ~ .. ................ -

ОРЕНДАР 

ФОЛ ry6nllOB СеРZ;І; ВвчеслаВОIІIІЧ, 
IОРИДИЧllа адреса: 
м.Бровари, вул.Грушевського,17 кв.ЗВ 

Доroвір зареєстровано у виконкомі Броварської міської ради, про що,,/ КНlоі записів державноі 
реєстраціі доroворів ореНДІ І ВЧИllено заПIІС від «"LJ1.. ./1' 200!року. 

\ 1'.1 , 
\ і' l 
,~ 

, 
( 

І 



.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 

ес ~"- "«(ИіZ'і'~1'*' 2009 року м. Бровари 

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

виконуючого обов' ЯЗІ(И 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 року N!!128 «Про виконання обов'ЯЗІ(ів міського голови» з однієї 

сторони, та ФОП Губанов Сергій Вячеславович з другої сторони, склали 

цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Губа нов Сергій 

Вячеславович прийняв земельну ділянку площею 0,0052ra по 

вул.ОлімпіЙськиіЙ,4 для обслуговування майстерні з ремонту взyrrи, 

одягу та виrотовленни ключів в м.БроваРII. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії від 15.10.2009 року за К!1260-71-05 на умовах оренди 

терміном на 1 (один) рік. 

Цей Aк:r складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварсь"а А.ісь"а рада 
К";всь,,оі області 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Виконуючий ' .. :.:::. '0: рбов' ЯЗКИ 

M~CЬKO~O. ГОЛQ~~' ~:....'~. ~~~<peтap 
М1сь ~ ,ради .' .. , 

,: .... . .. 
( : і . .. . . 

/ І.В.СЩо)Ї(ко / 
,.. .. ",,," .. : .. 
\'.< ... -....... . ... . 
• "'''', ..... .' .е ...... ' 

.: ..... :, ... ;\'.-
;-.... .. , .. *.... .. .... . , .. 

ПРиЙнЯВ: 

ФОЛ Гу6аНОIJ СВ. 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Грушевського,17 кв.З8 

~I С.Б.губанов І 



про 8111:СІ:ІШR 31\1111 до Aoro8oPY opellДll 31:" ДоrОВір.N'12 
о пlмы�оіi дlлR І. 

"ІІСТО БроваРl1 Кlo'r. ІІКІІ В"" 04 "'"аВТIIН 2006 року .Ni040633800373 
IIВСІокоі 06nасті 

2009 року 

r. ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська I\lіська рn.... К .. r І... фJОКDЦJОПНllП К - IllВСІоКоі області 1scparHII, lAII,ml од за д8IIИМJI ЄДРпоу 26376375 • ЮРІІДlfЧllа особа за заКОJIОДВDCТDО .. 
r8ПІріна. 15, 8 особі ВIIКОН)'lОЧОГО обов'JI3КII місІоКОГО • IОРllДllчна авреса: КиіDСЬка обл м БроваРl1 вул 
11 о о 42 З У - ГOnOBII - секрета С .• . •. 
'Кlln діє на ПIДC'l1ШI сТО акону кpalllll «Про місцеве РІ радll QПОЖКІІ lгорн ВQСlfЛЬОВffЧD 

ОРЕНДАР: IPO"IIДRHКD МелЬНIІК ГМІІна ЛІП'О C~MOBPllдyвaHIIII D Украіні». з ОВIlОГО боку, та • 
р.38 ідСНnlфікаціnНнЯ код 1540717809, двпі -''ОРЕнд:;:,Iа. :Рllдl11ша адреса: ... БРОDар .. , вул.м.лаГУllовоі 10 

'ДіЮЧII добровілыІо і переБУВВlОЧ11 npll 3доровому • 3 .'P)'zor C'~'OPOIIII. YКnВnII цеП Договір про lІаС1)'П~С: 
попередньо 03l11dloмneHi 3 nPIIПI!СIl1\Ш ЦlIBinIolloro зако::::1 та IICHln nВM'IIТi. розуміlОЧl1 знаЧСlll1ІІ своіх діП, 
(:soкpe .... 3 ВIIІ\IОI1I .. 11 щодо неДIЯСНОсті праВОЧlllty) В. ~a. що ~eгyn,olOТЬ yкnaдeH.ln 11І110 ... праВОЧJlН 
30.07.2009 року N!1184-б7-05 та керуаОЧІІСЬ ПOnОЖСШIІІ~lІlдП::~II: дО РІШСНІІІІ Броварськоі 1oliCIoKoi радll від 
дinaНXlI Від 04 ЖОВТНЯ 2006 року YКnMIf цеН Договір Ха 7 Ів .5.2. 4.5.4 :ra 9.1.3 Договору ореНДІІ земельноі 
ореlUUlЗСМeJlЬноj дfлJlНКlI від 04 )КODТIUI 2006 РО'СУ зD .N!0406J;:g~і7з-(догОfJ!Р) про B~eceHHII зміll до Договору 

HDДDnI - ДOZOfJlР ореІЮ,,) про таке: 

1. BHCCТII до Договору оренДІ І Н8C'Jyпні зміНII: 
1.1. ПУlllrr 2.3 Доroвору оренди BllкnacТlI в на~пніП реда .-. 

Н • -.J ЩІІ. 

43. ОРМ8ТlІвна rpошова ОЦІнка земельної дinllНКИ зl'ЇДltо довіДКl1 в· • • • 
J(пiвськоj оБJJасті від 08.10.2009 року N! 04-3/15-31961 cтaнOBIm.: IдJlШУ держкомзеJ\ty У МІСТІ Броварах 
-6142,00 (Шість ТИCRЧ сто сорок дві) rpивні ОО копіПок. 

; 1.2. ~YHКТ 3.1 ДоroВОРУ opeНДII B11кnaCТ11 в наС1упніА редвкціі: 
13.1. ЦсП ДоroВIР yкnaдeHo С1рОКОМ на 2 (два) РОКІІ. Піепll закінчеННІ С1року діі цього Договору ОРЕНДАР має 
ncpевlІПІС npав~ поно~енНJI noгo на но~иП строк. У цьому разі ОРЕНДАР повннен Ilе піЗllіше ніж за 30 
_eвдвpНlIX ДНІВ ~o заКlнченНJI C1pOIl.-У ДІІ цього Договору ПІІСЬМОВО повіДОМllТl1 ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
IIJIOJIОВЖnnI Roro AIIO. 

ПOnО.СН.НJI ЦЬОГО ~O~BOPY про п~еважне право ОРЕНДАРЯ не ЗICТOСОВYlОТЬСIІ У разі: 
• ВIІІОрIll:ТВllНІ зе~~НОI дlЛJlНКІI не за ЦШЬОВІІМ ПРlІзначенНІІМ; 

- порушсНIIJI терМІНІВ сnnаТl1 орендної nnаТII; 

• ДОnYЩСНIIJI поriршеНIIR стану земenыlіi ділянки». 
1.3. Пуапст 4.1 ДоroВОРУ ореНДІІ B11кnaCТ11 в наступніЯ редакції: 

14.1. Op~вднa мата CТDНОВIПЬ 1% (ОДІІН) відсоток від нормативноі грошовоі оцінки земельноі дinIIнки - 6 142,00 
rpпвснь І CКJl8Дlє: 

. ·61,42 (Шістдесп одна) ІРIIВJUI 42 копіПКІI на рік. 
! 1.4. Пункт 4.4 дОГОВОРУ оренди BllкnaCТII у Н8С1)'пніП редакціі: 
І 14.4. Оревдна мата ВНОСИТЬCJI рівшlМИ частками щомісячно протяro .. 30 (ТРІЩWIТИ) кanендврних д1lів, IIВC'l}'ПНIIХ 
: 31 CICIIJDdМ lІШеидарним днем звітноro (податковоro) міCJПUt без ypaxyвaННII ПДВ JWUIXOM перерахувllНllll на 
. pmpaxyнкoBI. рахунок OpeндoдaD1UI N! 3321781570000S УДК У КlliвськіВ обnacтi м. КІІЄВІІ, КОД ЗКПО 23571923, 
і МФО 821018, одержувач - Броварське вдк, код КnВСltфікаціі 13050500 - оренда зеr.шl». 

l.s.пункт 5 Договору ореНДІІ ДОПОВНИnI НОВІІМ підпунктом S.4. Hacтynнoro зміС1)': 

rA• Передача у заставУ та внесенJUI до CТD'J)'ТНoro фонду ПРlI:Dа ореНДІ!. земenьноі дinIIНКlI забороняється.» 
1.б. Пункт 6.4. ДОГОВОРУ оренди викnаСТlI В HaCТYnHln peдaкцlI: 

i16.4. Передача земельноf дinaНКI! Орендарю здіJiсНlOЄТЬCJI на ПРOТJl3і S (п'm.) днів за актом ПРIIПJ\lаНlІя-передвчі. 

\Орендар зобов'язаний в п'втиденниЯ термін niCJIJI державноі реєстраціі цього ДO~BOPY тalаб~ будь-яких 
i40JII1XoIIIX уroд. Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо Haдaтll ВІДПОВІДНУ КОПІЮ opraнy» 
і 

! 2. Цсп Доroвір niДJlJlrat державній peEcтpaцif. _ 
І 3. Цеп Доroвір набирає чинності пісJUI підПllСВННJI сторонами та noro державНОI peEcтpawi. 
І ~ Інші УМОВІІ AorOBOpy оренДІ! зеМeJJЬноf ділЯНКlI від 04 ЖОВТlIJI 2006 року за Н!О40633800373 ЗВnIIШIІОТЬCJI 
-"Ін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР 

МtЛ61111" ГІІЛІІІІІІ АІІІІІ"ІІ'''''" 
ЮРJfДIJ'Іна вдреса : 
ВУJl.М.Лаryllовоі,10 кв.38 
м.6роваР. 
оБJl. Кllі .. ка 

І 
--.ц...j~--

г.А.МЄЛ6""" 



, 

, 
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АКТ 
ІІРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 

м.Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa міська рада, в особі 
виконуючого обов'язки міського голови - секретаря місы1оїї ради Сапожко 

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

самоврядуванНJI вУкраїні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та громадянка МелЬНllК Галина Антонівна з другої сторони 

СI<JI8JIИ цей Aкr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянка Мельник Галина 

Антонівна прИЙНЯЛа земельну ділянку площею О,О026га по вул. 

М.Лагунової В районі розміщення буд.N!! 1 О ДJIJI обслуговування збірно

розбірного металевого гаражу. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

Броварської міської ради від 30.07.2009 року N!!1184-67 .. 0S на умовах 

оренди терміном на 2 ( два) роки. 

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

договору оренди земельної ділянки. 

-'"-"' .. • .. ІСО І 

ПРИЙНЯЛА: 
МелЬНllК ГаЛИllВ Антонівна, 
яка проживає за адресою: 

вул.м.лагунОВОї,! О кв.38 
м.Бровари 

обл .. Київська 

І Г.А.МелЬНIIК І 



ДоговlРХеІ 
про ВllесеllllЯ 31\1111 до Догово 

від 28 ру opelloQll :lCI\IUblloT діnЯІІКIІ 
,?ІОТОГО 2005 року Хе040SЗ3800236 

І\ІІСТО GpoDapl1 КllїВСЬКОі області 

дві Тllсичl дев'ятого року 

OP~HДO~AB~ЦЬ: GpoBOpcIoкa міська рада КllїВської області, ЮР"дll'lllа особо зо зоконодавством 
украТНII,IдСНТIIФlка~lnНJfn код за J1ВHIIMII ЄДРПОУ 26376375, lОРIІДІ,чна адреса' KlliBCЬКD обл м GpODoplI вул 

15 осоБІ ВІІКОНУІОЧОГО оБОВ'ІІ3 . '" • ,. Гаnsрінв. • в • КJI MI~ЬKOГO ГОЛОВІІ - секретаРІ Рад" СППОЖКD Ігоря 8аСllnЬОВllча, 
_Кlln діє ІІВ підстаВІ ст.42 Звкону УкроіНІІ «Про Мlсиеве ca,.,oBpJJoQYBaHIfI D Украіні)) :І одного боку тв 

OPEH~P: Ф~П .Зоnоторьов OneK~alloQp ~llaTonlnOBII'I. lop"oQlI'ltIa адресв: 07400. ,.,: GpoDap", DУЛ. 
Кllївськв.22О• IДСНТIІФIКВUIЯнltЯ код 2418800236, дмl -"ОРЕНДАР", З друго" стОРО"ІІ, УКЛМІІ иеП Доrовір про 
наС1)'Пне: •• . 

ДіЮЧIІ д06ровIЛЬН~ І переБУВDJОЧ11 ПРІ! здоровому розумі та ясніП ПD""ЯТЇ, розуміlО'111 3НО'lеIIНЯ своїх діЯ, 
nonepeдllЬO 03llаПОМЛСНI 3 ПРIIПI!саI\Ш ~ІВІЛЬНОГО законодавствl, що реJ}'ЛЮIОТЬ укладен"П Нlfr.ш праВОЧllН 
(зокремІ, з BIIMOI'DMII щодо HeJIIRCHOCТI праВОЧIfНУ), відповідно ДО ріШСН"JJ GpoDapcIoKoT міської радll від 
27.08.2009 року N!!1210-б8-05 та кеРУЮЧНСЬ ПОложеННJlМ" пушстїв 4.5.2, 4.5.3 тв 9.1.3 ДоrовоРУ орендllземenыІїї 
дія_НЮI від 28 ЛІ~ГО 200~ року УКJ1ВnИ иеП Договір НІ І ("одал; - Д~Orl;p) про внесе"НІ змін до Договору 
ореllllllзеМeJlьноі ДIЛRJtКJf ВІД 28 ЛЮТОГО 2005 року J(1040S33800236 (ЩUUUIl - ДогОrlір ореllдll) про твке: 

1. 8HeCТII до Договору ореНДІІ наступні змін,,: 
1.I.пункт 1. Договору оренди Доповн"ти підпунктом 1.2. наступного змісту: 

Відповідно до рішеННR ВlІконавчого комітету GpoBapCbKoi міськоі ради аід 08.09.2009року Ка419 «Про 
pl:llll.1 роБOТlI об»єктів дрібно роздрібноі TOPfOBeJlIoHOi мережі)) ВСТВНОВІІТІІ, ШО реЖIІМ роботи об»єктів 
JJPібнооnтoвоі торговenьноі мережі на території міств Gровари, ПОВlІнен відповідатн наступному часовому 
дianll30НY: 
- початок роБOТlI- не раніше 7:00год. 
-:lВКЇнченНR роботи - не пізніше 22:00год. 
ПорушеННІ режиму роботlt є niAcтaBOIO дІІl розірвання договору ореНДІІ в односторонньому ПОРІДКУ. 

1.2. Пункт 2.3 Договору оренди ВIІКЛОСТlI в наступніА редакиіі: . •• 
«23. HopMmlВHa l1'ошова оцінка земельноі ділянки згідно довідк" відділу зеМCnЬНIІХ реСУРСІВ у МІСТІ GpoBapax 
КJIЇBCЬКOЇ області від 21.10.2009 року N! 04-3/13-3/1103 становить: • 

і -24 639 ( lIВВДLUIТЬ чотири тисячі шістсот ТPlrдwrn. дев»ять) гривень ОО КОПIПоlС.» 
І 
І 1.3. Пункт 3.1 Договору оренди виклаСТIІ в наступніП p~дaKиii: '. 
'!. -З.l. ЦеП Поговір укладено терміном на 1 (ОДІІН) рік. Пі~ЯЗОКlнчення строку ДІІ цього ДOГOBO~y ~PEH~P має 

~ У азі ОРЕНДАР ПОВlІнен не ПІЗНІше НІЖ за 30 переважне право поновлення Яого на новиП строк. цьому р • 
апецаРНl1Х днів до закінчення строку діі цього Договору письмово повіДОМllТ1І ОРЕНДОДАВЦЯ про НВIlР 

nPOДОВЖlml Аого дію. ДАРЯ ОВУІОТЬСЯ у разі' 
ПоложеННR цього Договору про переважне право ОРЕН не застос • 

- ВIlКОРllСТІнні земenьноі діЛRНКl1 не за ціЛЬОВllМ призначеllНЯМ; 
- порушенНR термінів сплати орендноі мати; 
- допущеННІ погіршеННR стану земельноі ділянки» . 

• 1.4. Пункт 4.1 Договору оренди ОIlКЛВСТIІ О. HaCТY?Hi~ P::~~~IBIIOi грошовоі оuiнки земenьноі ділRНКII-
14.1. РІЧНІ орондна плата становить 10% (деснть) ВІДСОТКІВ ВІД Р 
24639 rpllBena. і CКJJaдaє: ь 90 копіПок о рік» 

• ·2463.90 (ДВі ТllСRчі ЧОТIlРllСта шістдеСRТ дев»нть ) гривен 

ступніП редакціі: • 
1.5, Пункт 4.3 Договору оренди ВИКJIаСТl1 у на • п отягоr.t 30 (ТРІІДЦRТИ) кaneНJUlpHl1X ДНІВ, IlаcryПН11Х 

1143. ОрендНа плата ВНОСІІТЬСЯ рівним .. часткамlІ ШОМІСЯЧ.НО р OHНR пдв ШЛЯХОМ перерахуВDlIНR ІШ 
31 ОС'І1нНIм кaneндapIIIIМ дие,.1 звітноro (податкового) ~С~WI ~~=r 06nасті ,.1. КІІЄ08, КОД З1<ПО 23571923, 
~КОDИП рахунОК Орендодавця Н!! 3321781 5700005. діі 6050500 _ оренда землІ». 

'I'U 821018, одержувач. Броварське ВДІ<. код КJJ8СИфlкац 

ступніП редакціі:. . і 'НКІІ 
.. А 1.6. пункт 4 5 2 Договору ореНДІі ВllклаСТІI D ІІа і ПЛОТІІ зміllll IlормаТIІВllоі грошово ОЦІ , 
"'.5.2 :І • • • стаоок орендно • . 
n,- • МІНІІ розмірів земельного податку та... ІХ законодавством. 

!ІЩеНІ" цін тарифів зміllИ коефіцієнтів іІІдеКСВЦlІ, визначеНІ,", на умовах, BI"Ha'IOIIIIX п.4.5 Договору. 
у" . 11 ореllДIlУ МІ." 0pe1l4o ВІІПадку відмов.. Орендарн ЗМ!НІІТ сто онньому порндlСУ»)' 
qbeцa. мас право розірваТIt цеП ДоroВIР в ОДНО Р 

І 7 ступніП редвкціі: б roваllості воажаєтьсЯ 
~.S.4. у ·o~~~:~~.~:~·4 Договору ~p:~~~~.B::~::~:I~ ::ЗНО'lеllі ЦІІМ Д~~~~~~~I. ,~!M:y~~ O:oдaTICO~OГO ~OPI!_.~~ 



2 
НЬ ВIІНJfкнення такого податкоuuго бор • 

• "0' на Де б' Г\ il\)о украіни, д'Ю.. з вeJI.1Ч11Н таКИХ ставок с IЛЬШOlО. 1а КОіIЩ;11і І\і ~ 
НаUЇонРЬНОr;o банка ня зрежНО від 101'0, яJCD І ~l't~~ 

• :. (001'0 .. amud) п~raшен I~» ~ 
• • • о yJloro cnn ,.. • . 54 
,о': <' : '> :I' .. ~O~~~.O~~ • опоВНllТ1І НОВІІ" ПIДПУНlrJ'ОМ •• lfаСТУIІIІ.?Г? ЗМісту· 
~ .' . І.:"::. :'.";.' ":~ '.: '.,;. : . , . s ДОl'Oвору ореНДІІ Д HOГD фонду права ореНДIf земелыfl дlЛl1l1l\1І за- , 
";:':'! ,:'.~' 1.'.-: .. ·l :"::' . :1.8. ПуНКТ н.С.'IJUI ДО cтa1Yl' ООРО"-ОЬ.. ' . о. .. .. " .' ..•.• .... . a-•. v tI1B .. ., -'"'Q 

~ ...• ,\ ...... '.' :.. ~..і'П р' _ча у 3 " ... ~ '" 
';.~-·i~~::l.;·,::·r.~~·4C~~:': .~, . клаСТl1 в НDС1)'пніП peдaKUII: 
~ --",:. ... :\::~~".. .-... t реНДІІІ" . 
~.J Jt,:;'i.u~\t;;:~;~·i;~. :~':1' n • пункт 6 ДоI'OВОРУО. НК'І Орендарю здіПснюється на ПРОТЯЗІ 5 (п',!ТІ.) ДІІі" за а •. 
~ '~""'''''''''\'.. .. ' .7' enьиоі ДІЛІ l\'ТO\l!lм. 
~~·~~I(t."~=1'· -:: '64 Передача зеМ'r~ 

1
"Г~:i~~~:!i\'':~ : , :,~ ":. 

' .. ~н.,1;(~' передаІІІ. . нииn термін після держаВIfОЇ peccTpulLiї ЦЬОГО ДОГОВОру 
"7#':I:t'i'~;~\;;'~ .,,,.: '11n D п'IТlU1е ТаІа&О ... 

~ .~I 1, ~~'~.\:.~ · .. ~ороИд8р зобоВlІ3ан. о ВllесеНl1ІІ змін 1'8 доповнень д~ ~OГOBOPY ТОЩО "адаТІ! ВіДПОВіАІІу ;, 
• .' :ti~~"~~ДaТкoBIIX угод дoгoa~~ пр ісцо •• знвходжеННI земелыІІ� ДІЛІІІКІІ.». kOniaI 

~ , .4(.~i ... ~. . • .... n,ТКOBoi СІІ,,,, .. ІІ за м 
4" !:Ц~O :'дe~HOIP-"'''-'=1" ... t-'.......... ~ 

~!I{#:i~':' . , Д говору ореНдІІ ДОПОВНІІТН НОВlіМ підпунктом 9.4.7 lІаСТУПIІОГО зміС1}': 
:.t'i !'i;:1i~ !:.~: 1.1~. ПyJUIТ n ~РМіИ піcmr державноі peEcтpauii ЦЬОГО Договору та/або БУДL-ЯКIIХ 401 .......... 
r,1 ' '.'.:. . ес' 47 в п AТllдеНИIІ ... Д ". -.-.( 
':~f.' '. " .. , і cellНl з •• 111 1'8 доповнень до аговару тощо надаТIІ ВlдПОВIД"У КОПІЮ Opl'lllv 

'І" '0, Доraвор в про вне м • 'M"/1CpQ 
~;1. . РОД8тковоі cnyжбllза •• ісцем ЗllвходжеИИI земелЬНОI ДІЛЯНКІІ)). 

1.11. Пункт 12.3 Доraвору ореНдІІ ДОПОВНІІТIJ новим підпунктом 12.3.4. lІаСТУПIlОГО ЗМіау.11t 
ініціаТlIВОЮ однісі із Сторін в ОДНОСТОРОIІНЬОМУ порядку У Вllпадках. передба'lеНIІХ заКОIІОМ та ШІМ 

І 
1.12. Пункт 12.4 Доraвору ореНДІІ ВllклаСТІ. в наС1}'пніП peдaKuiї: . 

ссІ2.4. РозірванНІ Договору ореНдИ землі за ініціаТIJВОЮ Орендодавuя в ОДtlосторонньому ПОрJlJUC)' IOII)J 
У разі неВllконаННI Орендарем ВІІМОГ ПУИК1У 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даllОГО ДОГОВОРУ, 1 

2. ЦеП Договір набllрає ЧIІННОсті після піДПllсання сторонаМIІ та Аого державноі реєстрашl. 

З.lнші У.'ОВІ' договору ореНДІ' земельноі ділЯНКIІ від 28 лютого 2005 року Н!!040SЗЗ8002Зб 
ЗaJIllwаlDТЬCJI без з •• ін. 

ОРЕНДАР 

ФОН 30ЛОlllаРЬОll ОЛI!NСtlllдр АlltlmОЛ/І101"" 
Юридична адреса: 
вул. Кlfівська,220. 
07400. М. БроваРІІ. 
обл. Київська 

.' 
/ -:7 " 

." v'" 
/. ' 'ІОІ .:f!!:А.3ОЛОlllаР60fl t// . 

Договір заресстровано у BIIKoIfKor..i Б 
договорів opellДll ВЧllнен роваРСькоі міської ...... 'nщl' 

О запис від ес » РIUЩ про що У КНllзі заmlсів держввtlоі per. .. ·r-
-- - 200_роК)', 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"_,,------......;2009 року м. Бровари 

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

ВИКОнуІочого обов»язки міського голови - секретаря міської ради 

СаПОЖlса Ігоря ВаСIIЛЬОВllча, що діс на підставі Закону Уlсраіни "Про 

місцеве самоврядування в Україні", з однієї сторони, та Приватний 

підприємець Золотарьов Олександр АнатоліЙОВIІЧ з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРlfваТflllЙ підпрllЄ~lець 

Золотарьов Олександр АнатоліііОВllЧ прийняв земельну ділянку площеl0 

О,ОО59га по вул.Красовського,19 для обслуговування павільііону в 

1\1. Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 27.08.2009 року за 

N!1210-68-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік. 

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

договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 

Броварсь/(а АІ;сь/(а рада 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ВИКОнуІочий обов»язки 
міського голови -
ceкp~ap міської ради 

. ~,. І І.В.Сапожко І - , '. ~, ." ~'.i ~, 
." - t • ..,. .... \.~ 

і • • '. ..'." '" . , \(, 't:" •• . \'" 
І 1.In', , ,,:"\ ,::: і ~ 
, IУЦl ',' J ,'! t!;1 і І 
.,' j ~I .\ ":"'11J 

'. ,. .' -.. 
• "" .,' І,' /1 

';1 '.#... t') " 
_, ., .. ( .. ", " 
'. ., " . ",' 
•• "1 ~ ,_ :,.:' . '-:: " .,-

ПРИЙНЯВ: 

ПП 30ло",арьов О.А. 
Юридична адреса: 

м. Бровари 

вул.Киівська,220 

" v 
" '1 ~ 

І
' І J ,о" 

, .ІР'· І О.А.Золотарьов І 
" 1,./ , 

,':' / 
L, . ') 
мп (ЗВ IІІUlВIІОСТI пе'IВТI 



• Доrовір Хаl 
про BHeCeНВJI ЗМІН дО доrово~у оренди земельної дimmЮf від 20 ГPYДНJI 2007 року Н!!53 

МІСТО Бровари Київської області 

08 квiТOSl дві 11Ісвчі дев'втоrо року 

OPEНДOДAВE~: .Бровар~ька. міська рада Київської області, lоридична особа за 
З8J(ОНОДВВ:ТВОМ Укршни, ІДеНТИфІКаційний код за даними єдрпоу 26376375, lоридична 
адреса: Киlвська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі виконуючого обов'JlЗКИ міського 
roJlОВИ - секрет.аря ради СаПожка Іrоря ВаСI.ЛЬОВI.ча, JlКИЙ діє на підставі ст.42 Закону 
УкраіНИ «Про МІсцеве caмOBpJlДYВВНHJI в Украіні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: . ІПІ Гор~бчук ~BгeH Миколайович, юридична адреса: м.Бровари, 
БУJIЬв.НезaJIeжRОСТ1,12 кв.7~ ІДеНТИфlкаціЙНlfЙ код 2650516351, далі -"ОРЕНДАР", 3 другої 
сторо"и, уклали цe~ ДоrО~lр про наступне: 

Діючи добровІЛЬНО І перебуваючи при здоровому розумі та Jlсній пам'яті, розуміЮЧlI 
звачеИВJI своЇХ дій, попередньо ознаJiомлені з приписами цивільного законодавСТВІ, що 
регуmoють укладений НИМИ правочин (зокремІ, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенНJIМ Броварської міської ради від «30» вереСНJl2008 року 
N!883-46-0S нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішеННJI Броварської 
r.UСЬІСоїрвди від 16.10.2008 року Н!!898-47-05 та керуючись положеННJIМИ пунктів 4.5.2, 4.5.3 
та 9.1.3 Договору оренди земельної дїЛJIнки від 20 ГPYДНJI2007 року уклали цей Договір Н!! 1 
(надалі - Договір) про BHeCeННJI змін до Договору оренди земельної дinJlнки від 20 гpyДНJI 
2007 роху за N!!S3 (надалі - Договір ореllдu) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.I.Пункт 1. Договору оренди ДОПОВНИnl підпунктом 1.2. наступ~ог~ змі:т>': . 
Відповідно до рішення виконавчого комітету БроваРСЬКОI МlСЬІСОI ради B~ 

08.09.2009року Н!!419 «Про режим роботи об'єктів дрібно РОЗДРіБНО~.ТОРГОВ~НОї мереЖІ~~ 
вставовити, що режим роботи об'єктів дрібнооптової то~говельНОI мереЖІ на терИТОрl1 
міста Бровари, повеен відповідати наступному часовому ДІапазону: 

- почаТОІС роботи - не раніше 7:00год. 
-закінчення роботи - не пізніше 22:00год. 
ПорymеВВJI режиму роботи є підставою Д1IJI розірввнНJI договору оренди в односторонньому 

порв.цху. '" •.. 
1.2. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в Ha~ peдaкцl~: ., 

. емельної дimmки зnдно довІДКИ вІДДІЛУ земельних 
«2.3. J:IОР.~~НБа грошо~~:; о~ласті від 28.01.2009 роху Н!! 04-3/13-3Гl35 становить: 
ресУРСІВ у МІСТІ роварах , ) гривень оо ІСОпійоlС.» 

- 17 539 (CїмвaдцJlТЬ тисяч п'ятсот тридцJlТЬ дев ять . й .... 
1.3.Пункт 3.1 Договору оренди ВИ1CJIасти в наступ~~ l~e=l~oxy Після закінчеННJI 

«3.1. Цей Договір укладено терміном на 2 (ДВа) рок рд:.о ~OH~вneВНJI й~го на новий строк. стр ·оо Д ОРЕНДАР має переважне п ., оку ДІІ цього оговору ., ніж за 30 ІСВJlендарних ДНІВ до ЗаІС1НЧеRНJI 
у цьому разі ОРЕНДАР повинен не П1З~1Ше ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовжити 
строку діі цього Договору письмово повІДОМИТИ 

йоrо дію. аво ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУЮТЬСJl у 
ПоложеВВJI цього Договору про переважне пр 

разі: . изначеНВJIМ; 
• Використавиі земельної ДЇJIJIВКИ не З~ ЦШЬО~ИМ пр 
• ПОРушеШIJI термінів сплати ореНДНОI Пl!.а~, 
• ДОПУЩеввя погіршеННJI стану земельНОІ дiлJППCИ»' _'"~ ... реДаІСЦії: 

вди ВИICJIаСТИ в на"1.1Ш~~ .. .. ОЦІ' DVU 1.4. Пункт 4.1 Договору оре відсотків від нормаТИВНОI ГРОШОВОІ ПАА 
«4.1. Орендна плата становить 10~ (дec~) .' 
3eAtСПЬноі дiJuппm - 17 S39 гривень 1 СICJIвдає. ) гривні 90 ІСопійОІС в РІІО) 

- 1 753,90 {Одна тисяча сімсот п'ятдесят три наступній реДаІСЦіі: 
1.5. Пункт 4.3 Договору оренди ВИICJI=~ щомісJIЧНО протягом 30 (~~~ 

«4.3. Орендна плата вноситься рівНИМИ ча ним днем звітного (ПОДВТlCового) М1CJIЦR N! 
~РНИХ днів, Ha~ за останнім J(8JIе:Ррозрахунховиіі p~OK ОрепдодввЦJJ !! 
-r-1Ванни пдв ПIJlЯXом перерахування 



2 
б cri м КIІЄВа, ІСОД ЗКПО 2357] 923, МФо 

33217815700005 УДК У Київській о па Фіка~ії 13050500 - оренда землі». 
одержувач - Броварське ВДК, код маси IfMaCТII в наступній редакції: 

1.6. пункт 4.5.2 Доroвору орендив~ та ставок орендної платн, зміни Норм 
• MI·pl·B земenьного под ""'/ ф" .. ••• 

ее4.5.2. З~ІІНИ. роз • ін тарифів, зміни кос ЩІСНТІВ IІІдексацп, ВИЗІ 
ГРОШОВОІ ОЦІНКИ, ПlдвищеННJI Ц , 

ЗВІСонодавством. О аРJl зміЮf"" орендну плату на умовах, визначеНІ 
у ВІfПnnVV віДМОВІІ ренд . -'./ О розірвати цей ДОГОВIР в ОДНОСТОРОІІНЬОМУ порlД1C 

Доroвору Орендодавець має прав '.. оо. 
1 і П 4 5 4 Договору ореІ{ДІі ВlІмасти в наступНlИ ред~цп: 
.. f1!П . . ореllДНОЇ плати У строки, визначеНІ цим Договора) «4 5 4 У разІ вевнесеННJI . , 

б• • • • ажаЄТЬСJl податковим боргом t СТJlГУЄТЬСJl з нарахУВlUПlJn.1 ві 
З8 oproBaнocn вв Ф ііі оо 
нараховується ва cfttty податкового боргу (з .. ypaxYBaHHJI~ штра них санlЩ З~ ІХ B~ 
із розрахунку 120 відсотків річних оБЛIКОВОI стабвки наЦlОпa:rьно~(~ банка yкp~) ,ДІ 
день ВІfВИкнеНRJI ТВІСОro податкового боргу а о H~ день иого иого чаСТИНІ пап 
ЗВJIе)кно від тоro, па з велJfЧИIІ таlСlіХ ставок є бшьшоJO, за КОЖВИЙ KВJIeHдap~ 
простроченНJI у його сплаті». . оо. ' 

1.8. Пункт 6 Договору оренди BIIMaCT~ в Hac~НI~ реДВКЦI1: оо 
«6.4. Орендар зобов'язаний в П'Jlтиденнии TepMI~ ПІсля державНОІ. реєстрaЩJ 
Доroвору тalабо БУДЬ-JlКИХ додаткових УГОД, ДОГОВОРІВ про внесення ЗМІН та допов 
Доroвору тощо надати відповідну копіJO органу державної податкової служби з~ 
знаходжеННJlземельної діЛJlНКИ». 

1.9. Пункт 9 Договору оренди ДОПОВНИПІ новим підпунктом 9.4.7 Hacтyoвoroj 
ее9.4.7. в п'ятиденний термін піСЛJl державної реєстрації ЦЬОГО Договору та/або 61 
додаткових угод, Доroворів про внесеННJI змін та доповнень до Договору тощ~ 
відповідну копію органу державної податкової служби за місцем знаходжеНИJI З~ 
дimпucи». ," 

1.10. Пункт 11.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 11.3.3. васl 
змісту: е<II.3.3. ініціативою однієї із Сторін в односторонньому порJJДКy у в,~ 
передбачених законом та цим Договором». D 

1.11: Пункт 11.4 Доroвору ореНДІІ вимасти в наступній редакціІ: і 
«11.4. РОЗlРВIННJI Договору орендИ землі за ініціативою Орендодввци водностор: 
ПОРJlДКУ допускаЄТЬСJl у разі невиконlННJI Орендарем вимог пункту 4, підпунктів ~ 
Д8Вого Договору.» 

~ 

2. Цей Договір на~ирає чинності піСЛЯ підписання сторонами та йоro peєq~ 
заСТОСОВУЄТЬСJl до правОВІЦВОСИН шо виникли з 01.10.2008 року. , 

• 
3. Інші УМОВИ. договору оренди земельної дimuпcи від 20 грудня 2007 POК)~ 

зaпиmвlОТЬCJI без ЗМІН. ~ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
кнJвсько1ОБJlA.СТl Пр""""",,,,; lIidl'P"Є/f,e1f" 
Юр~а адреса: ГорО6',ук Євген М"колаIЇОВIІЧ 

IJ 

'І 
I~ 
~) 
'ї 
~ 

1!~~BYJ1~.raraPiHa,15 ЮРидична адреса: 
'"""і 1. б' ~ " бульв.Незалежності, 12 кв.72 r в ' ~co~,' * 'аПОжка Ігоря ~ 

'І :іIlас ОВliчаі~·..,~ м. Бровари ~~, 

( 
•• t: • • '-I~I обл. Київська ,~ 
~~:~; :.)с;, ~~. : 4" ~ 
.~. ~> і ~ : I~~: v~'?~'~ 

ф ,...... .....; ь l.B.CaIlO:JICRO .. е--' є.м.Гopo6"YH~ 
~! a .. t'l'~;: "е -;. ')Pr ~ 
ДОJ:O~!рсєетровано у ВИ1(ОНІсомі Б' .. . ~, 
дерх(ввноі реєстрації ДОГОворів роваРСЬКОI МІСЬКОЇ Ради, про що у хнизі ЗаР1f4\: 

оренди ВЧИНено запис від <(,(4» ."" 200.::., 
----- ---- - \t 
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. Договір Не1 
про виесеВWIЗМ1Н до доroв~ру оренди ЗІ:Мenьиої дimпucи від 20 ГPYДНJI 2007 року 14'е52 

МІСТО Бровари Київської області 

08 квїТIUI дві 11IСRчі дев'атого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області lоридична особа за 
З8Коиодав~ом Украіни, ідентифікаційний код за даними єдрпоу '26376375, юридична 
адреса: КИшська обл., М. Бровари. вул. Гагарін&, 15, в особі виконyrочого оБОВ'JlЗКИ 
міського ГOJ1.~ВИ - сеКРС:ТВРJl ради Сапожка Ігор. ВаСIIЛЬОВllча, Jlкий діє на підставі ст.42 
Закову УКРВ1ни «Про МІсцеве самовридуввиНJI в Україні)), з одного боку, та 

ОРЕНДАР: пп Горобчук Євген МlfколаАович, ЮР)IД)lчна адреса: м.Бровари, 
бульв.НСЗDJIежності,12 JCВ.72 ідеНТИфікаційний код 2650516351, далі -"ОРЕНДАР", 3 

аруго' сторо"", УКЛ~ ц~A Доro,ір про наступне: 
ДiJочи добровшьно І перебуваючи при здоровому розумі та JlСllій пам'пі, розуміючи 

ЗllачеиНJI своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавств&, що 
регуmОIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогамн щодо недіЙСlfОсті правОЧ)IНУ), 
відповідно до затвердженої рішенИJIМ Броварської міської ради від «30» BepeCIIJl 2008 року 
Ю883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішенНJI Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року N!898-47-05 та керуrочись положеннями пунктів 4.5.2, 
4.5.3 та 9.1.З ДОГОВОРу оренди земельної дinJlнки від 20 ГРУДІіJl 2007 року уклали цей 
Доroвір 1& 1 (надалі - Договір) про внесеННJI змін до Договору ореllДИ земельної діляиЮI 
від 20 ГРУДИJl2007 року за 14'252 (надалі - Договір орfmдu) про таке: 

1. Внести до ДоroВОРу оренди наступні зміни: 
1.1.Пунп 1. Договору оренди доповнити підпунктом 1.2. наСТУПIІОГО змісту: 
Вjдповїдно до рішеВШІ виконавчого комітету Броварської міської ради від 

08.09.2009роху 14'2419 «Про режим роботи об'єктів дрібно роздрібної ТОРГОВС1ІЬної 
мережї» встановити, що режим роботи об'єктів дрібнооптової тор~овельвої мережі на 
теРИ'l'Oрії міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому ДІапазону: 

- початок роботи - не раніше 7:00год. 
- закіичеВШІ роботи - не пізніше 22:00год. 
ПорymеННJI режиму роботи є підставою ДЛJI розірвапВJI договору оренди в 

OДllocтopoввьoмy порJlДtcy. 

12 ПVlПl"l' 2 З Доrовору оренди викласти в наступній редакції: 
•• '.1666'. • .. • • • •• земельних 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земеЛЬВОl ДІЛJIИКИ зпдно довІДІСИ в1ДДШУ • 
• •• Б v···ш· cLv,oi області від 28012009 року Не 04-З/ІЗ-ЗГl36 становить. ресурСІВ У МІCn рова рах .1'п А ••••• 

- 13642 (Тривадцпь тисяч шістсот сараl( ДВІ ) гривю.ОО копійО~:» 
1.3 Пунп З 1 Договору оренди викласти в настyпmй редаІЩ11. . • 

.. сс3.1. Цей Доroвір :,пвдено терміном ва 2 (два) рок до 25~~.2:~:о:::~:оЗ:И:::: 
строку дії Цboro ДоroВОРу ОРЕНДАР має пере~~е П:ЇЖ за 30 календарних днів до 
строх. У цьому разі ОРЕНДАР повинен ве П1зв~е мити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
закіичеВИJI строху діі Цboro Доroвору письмово повlДО 

продовжити його ДUo. право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУІОТLСJl у 
ПопоженlІЯ Цboro Договору про переважне . 

разІ: ttиln6' 
•• • Ц: '"-овим призначепПlU~.' 

- 8ИJ(ОРИставві земельНОІ Д1JIJППCИ не за и"" 

- порymеННJI термінів сплати ореидвоі ~a~l; . 
- ДОпущеННJI поriршеввя ставу земельНОl ДiJUDUCИ». ній редакції: 

1 4 п ренди викласти в наступ. .. ..• • • Пувхт 4.1 fo\0roBopy о ) . cmciв від нормаТИВНОI ГРОШОВОl оц1ВКИ 
«4.1. Орендна плата становить 10% (десять вщс 
3еМeJIr.иоі дimпucи - 13 642 гривень і ct,maдat: тири) гривні 20 копійок в рік» 

Jj - 1 З64,20 (Одна tИCJtЧа триста 1ШстдеCJlТ чо наступній редакції: . 
". 1.5. Пункт 4.З ДоговоРУ орен.ди викл=~ щомісJIЧНО протJIГOМ ЗО (~идцJIТИ) 

«4.3. Орендна плата вноситься РІВНИМИ днем звїmого (подa:t:Кового) МІCJЩJI без 
. l kaneuдaриих днів, наступних за останнім JC8JIендарним рахунковий рахунок Орендодавцн 

rP '" yPaxyвВНlUl пдв ПJJIJIXОМ перерахування На роз 



.. ькій області м. 1UIEHi1, 1\V~ ..І ..... '" _JJ І І u.J. ~ІФ 

N!3321781S70000S У1$. У ;ВС ICJIасифікації 13050500 - ОРСllда землі», О 8ZI~~ . ,AJj 
одержувач - Броварське В , КО~реиди ВИJ(Jlасти в наступшіі рсдакції: 17 

1.6. пymcт 4:5:2 ДоroВОР:ro податку та ставоК орендної плаТІІ, З~lі.щ Но ~ ... 11 
сс4.5.2. з~іИИ. P03MlP~B зем: цін, тарифів, змінн коефіціснтів індексації, BP~, ~ 
rpОШОВОІ ОЦІИКВ, JIЇдВИIЦ ,.,,-

ЗDКонодавством•. Орендари змінити орендну плату 11а умова.,<, 8Jlзиа'leJlQx ~~ 
у вИПадкУ вІДМови право розірвати цей Договір в ОДНОСТОРОНньому ПОDln.... ~ ~~~~ 

Д ,v Ореаnодавець має . - 'оо r--ll, "'. 
OroBOp".- 4.5.4 договору оренди ВIIJ(JIасти в наступши PCД~Кl1II: ~ 

1.7. пункт орендної плати У строк .. , ВlІзнаЧСIl1 ЦІІМ ДОГОВОра., f..,A3 
-4 5 4 У разі невнесеJIИI . "'t .... 1 ... 
(, . • • • си податковим боргом І СТЯГУСТhСЯ 1 lfapaxYBaнвnl Пені, "',,-' 
заборroваноcn вввжаєть податкового боргу (з урахуваНIІЯМ штрафних ClВJcqja ~ _ 
IlapaxOBY~) .СІ на ~ 120 відсотків річних облікової ставки НаціонlIJIЬНоro 31 ~~1 
YHВlB~OCn .13 РО"IОЗнРа пень внникненНІ такого податкового боргу або ІІа день Aoro ( ~,. 
Кp8JШf, ДUOЧ "" б' "~ ') raшеRНI залежно від того иІса з велич"н таких ставок є Ільmою за ІР"'"_. 

чаСПfИl по, '. ' .ft!. 
КВJIевдаРШlit день простроченНІ у його сплаТІ)). . _'оо ~i1" 

1.8, пункт 6 ДоroВОРу оренди викласти в наС~ПIi1!1 редаКЦ11: 
«6.4. Орендар зобов'I3ВИИЙ в п'пиденний TepMI~ шсля державної. peєcrpaцii LtJ 
ДоroВОРу тalабо будь-ІКИХ додаткових УГОД, ДОГОВОРІВ про внесення ЗМІН та доповвs» 
ДоroВОРУ тощо надати відповідну копіlO органу державної податкової служби за ' • 
знвхо~еИИlземельної~КИ». 

1.9. Пymcт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 и 
змісту: 
«9.4.7. в П'JlТИДеllИИЙ термін після державної реєстрації цього Договору тв/або бу~ U 
додаткових yroд, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору ТОЩО в 
відповідну копію оргаиу державної податкової служби за місцем знаходжеННІ зем 
дiтuпao). 

1.10. Пункт 11.3 Договору орендИ доповнити новим підпунктом 11.3.3. и:am_ 
3ltпсту: (сl1.3.3. ініціативою однієї із Сторін в односторонньому порlДК)' у _""""" 
передбачених законом та цим Договором». 

1.1~. Пункт 11.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
(сll.4. РОЗlРВIІИВІ Договору оренди землі за ініціативоlO ОрендодавЦІ в одноcroро '~ 
порядку доnyскаєтьси у разі невиконавНJJ Орендарем вимог пункту 4, підцунхтів 6,411~ 1 
даного Договору.» ~t\r 

і"-
2. Цей Договір ваб~ає чиввості після пiдnис8НlUl сторонами та його peєcrpaWЇ ~~. 

застосовуєтьCR до правовідНОСИН шо вmmкли з 01.10.2008 року. 

3. Інші умови договору оревди оо '. а 
зanиmUОТЬСJ( без змів. земельНОІ дlЛJlВКИ ВІД 20 гpyдНJI 2007 року з 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'fO 
БРОВАРСЬКА МICЬКAP~"A 
кнlB~д.. 'Уі" 11J 'Ь ;'. ~f.I~Ч"і' 'lP1I4~CTl 'РlIllаlllНlI'Ї ІІІ "p"ЄJJlel(" ~ 
ІОDJfдичJiа ~caJ.: ~ Горо6"ук Євген МІІКОЛIІІ;ОВl" 
~ГБР.QварЙ;ВУЛ:~\"IS ІОридичва адреса: ( 

~
".~ ~ ~i ~a~~~V~a І'j.~Р:l·rаепльовп .. а бульв.Незалежності,12 р.72 
~ r.:., \ \.,~) - І!.) М. Бровари Г 

,,' '. 'о ~ обл. Київську ~ 
O~ '~_o_o, -&-п- _ --'.::: ~ \ 

~:...1 о:: І о, о -е!/,/ q7' ~ є.м.горо ~ ",,,--" ., ~~ 
.~. ~." 

Договір зареєстровано • ~ 
о державної реєстрації договорі: о;:ОВКОМі Броварської міської ради, про що у КJI~ 

ДІІ вчинено запис від «.,Ih ,,'.t _ 20 ... 

ОРЕНДАР 



t .,; 

Доrоаlр~.2 
про 81111С:О11118 3"Iы� до доroаор)' opellДll зе ... 

"Іісто БроваРl1 K::~:~::~I~: Від 14 Jlloтoro 2005 РОIC)' .мIIО 

,1.' t/((tJ&~лР.Р- 2009 povv ____ (/ -'J 

ОРВНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська 
3lUCD1ІОДDDСТВОМ УкраіНII, ідеlП'JlфікаціП'IІІП код з:ада КIІТвськоі облаc:ri, ІОР'І.ІІІРІIJО особа за 
Кllівська обл., м. БроваРІ', вул. rarapilJa, 15 в ос:!JIIМ'1 ЄДРПОУ 26376375, IОРIШlРIНIІ ВlIpeca: 
секретаРІ PDДI' СапожКD Iropn ВаС:IIJI"ОВII~а 'Kllnl ~ІІКОІІУ~ЧОГО обов"ЗКII ~liCЬKOГO rDnOBl1 -
місцеве саМОВРJUlYIІНІIІ в УкраінІ». з OдllOГO БО'КУ, та .1111: на Пl.llcтuві СТ.42 3аКОІІУ УкраіНl1 «Про 

ОРЕНДАР: ГРОМадЯнка ХВlе,IУШКО ЛаРІІСО О • 
вуn.ВО33'ЄДIfIlННJI,7-а кв.32, ідеJmlфікаціR'IIIR код :;I~C:;:~~;lo. IО~II~:IЧ'1D ВlIpec~ м.БроваРII, 
сторо"и, yкnanll цеП Доroвір про НВС1УПНІІ: ' lIIUIl - ОРЕНДАР, з dpyгor 

ДіЮЧII ДDбр~аinьно і переБУВВJDЧl1 прll .З.llОРОВОМУ розумі та .cllin ПВI'IІ1і 03 іlOЧl1 
3Н1чеUIfI своіх ДIП, попередньо ознаПо.rлеИI з ПРIIПIIСВМI' ' Р ум 

УкnвдеНI.Я ІІІ І ЦlIВUlЬ.IОГО звконодавство. ЩО 
pel)'~JOТЬ • ІМІІ ~ав~ЧJIН (зокрема, з Вllмоmш ЩО.llО lJе.llіПсності ІВОЧІ ) 
вUuюВUUlо РlшеllНR. БроваРСЬКОI Мlськоі pllДll ві.ll 15.10.2009 року .N!!1262-71-05 та п:.,рyro:':~ 
ПOnCnnIIНJlМII ПУlllmВ ~.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 ДОГОВОРУ оре'llIl1земель"оі .ІІілlJtlCl1 ві.ll 14 maroro 2005 
року yкnanll цеП ДоroВIР N! 2 (ІІадanі - Договір) про внесени" змін .110 Доroвору ореНД'1 земenьJtоі 
дinlJIICII від 14 moтoro 2005 року за.1(!!810 (иадапі -ДOZQfJір ope"dll) про таке: 

1. Внести до AoroBop)' орендн наС1Упні зміНI': 

1.1. Пункт 2.3 AOroBOPY OpeНlll1 DІІКЛОСТИ 8 НlС'!упиіR редакціі: 
«23. HopManfВнa грошова оцінка земельноі діл"НКIІ згі.llНО .ІІовідк" ві.Dділу .ІІержкомзому у місті 
ВрОI8Рах Кllівськоі області від 30.10.2009 року К!! 04-3/1 5-311 058 craHOBlnO: 
-8 271 (віСЇАI nlСІЧ даісті cїмдccJIТ одна) гривн" оо копіnок. 

1.2. Пункт 3.1 AOroBOpy ореНДІІ Вllкласти в НВС'!упніR реll8КЦіТ: 

«3.1. ЦеВ AoroDip YКnllдeHo строком но 2 (два) РОКІІ. Післ. закінченНІ строку діі цього AoroBOPY 
ОРВНДАР має переважне право поновленНІ його на H0811n С1рок. У цьом)' разі ОРЕНДАР 
ПОВІІНСн не nbніше ніж 38 30 календаРНlfX днів до закінченн" С1року діі цьоro AOroBOPY пнсьмово 
повідоМJmI ОРЕНДОДАВЦЯ про намір nPOДОВЖJlТl1 йоro діЮ. 

ПonожсННJI цьoro AOroBOpy про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовyкm.CJI У разі: 
- ВlueopИСТІниlзсмem.ноі дїJUlНКl1 не 31 цільовим ПРll3flачеfllUlМ; 
- nopyшеНIUI tepMiHiв смати орендноі плати; 
- доRyЩeНlfl погіршенНJI стаН)' земenьноі дїJDIнкю). 

і.з. Пункт 4.1 ДоroDОРУ ореНДІІ DИКJIаСТIІ в наступній редакціі: 
84.1. Орендна мата становить 1% (OPII) ВЇАсоток від HopMmlBHoi rpoшовоі оціНlСІ1 зе •• enы�оtt 
дШвmm-8271 rpll8eНIo і cкnaдвє: 
- 82,71 (BicЬaдecJIТ дві) rplfBHi 71 копіЯка на рік. 

1.4. Пункт 4.3 AOroDOpy ореНДІІ викласти у IlоступніR редакціі: 

«4З. Орендна мата DHOCНТIoCJI ріВllИМl1 чаCТJCllloIН щоміСJlЧІІО ПрОТlro.1 ~o (ТPIIДWl11I) кanelUllPlIIlX 
ДНіВ. lII1CIYnННX 38 останнім квneндapHl1М Дllе.1 звітноro (ПОlll1ТКОВОro) MICIЦII без урllX)'lllUПlll П~ 
IDDIIXoм перерахуваНIfI на РОЗРВХУНКОВlіА рахунок ОреНдОlll1ВЦІІ N! 33217815700005 УДК У КИівськm 
абвасті М. Кl1ЄВв. КОД ЗЮ10 23571923. МФО 821018. одержувач - Бровврське вдк. код 
КnIСНфіІсвціі 13050500 - оренда землі». 

1 S ИТІІ HoallM niдnYIIКТO.' 5.4. IШСТУПllОro 3r.IЇcтy: 
• • Пункт S Доroвору ореНДІІ доповн Ф nv права opellДll земenьноі ДЇn.HКlI 

ccS.4. Передача у заставу та внесеН11Я до CТВТYТНOrD 011 ... " 
3а60РО· ИІtrЬсв.» ·п едвкЦІ'і' 

l.б. Пункт б ДоroВОРу ореНДІІ BIIКnBC111 В наСііПНI є::.СІ на щ,ОТJl3і S (п'lТЬ) днів 38 ІКТОМ 
«б.4. Передача земcnьноі дlnJlНJC11 OpellДaplO 3д сшо 

Rp1dlmlUlJUl-перодачі. 
• іcn. державно і реєстраЦІЇ ш.оro ДОrDВDpy 

Орендар зобов'JI3IНltЯ в П'JlТИдеНIIII~ теРМІН :Cellll. 3•IIH та доповнень до AOrDBOPY тощо 
111160 б~ДЬ-JlКИХ ДOДIIТКOBIIX УГОд0 ДоrОВО~IВ про вн оі службll зв місце.1 знаходжеНIfI земenьноі 
118дan, ВlДПоаідsl}' копіІа opraнy держаВНОI поДВТКОВ 
-КІСН.». 



2 
державніR реєстрації. 

2 ЦеП Доroвір nїJUIIII'DE 
• сті після пїJ1ПIIСRНlIЯ сторонам .. та Пого держаВIfОЇ рес 

3. ЦеП Доroвір IlВбll)JDЄ 'ІІІНІІО .' ., l:'ТJIIIa't 
СІШІІ земельної ДlЛяtlКl1 BIJI 14 лютого _005 POI\)' за ..... 

4. lJauI РІОВІІ JIoroBOpY ор 411110 

3JU11ІШIIICJТ1oCR без З.llн. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

XtlJ"ellJ''''''o ЛаРllса ОлєltсаlllР"1І 
IОридична адреса: І 
вул. Возз'єднаННЯ,7-а кв.32 
м. Бровар .. 
обл. Київська 

ДОl'Uвір ЗDреЄСТРОВUIО у Вllконкомі Броварської міської рuи, про що у книзі заПllсів дepDВВOi 
реєстрвші JIOI'UBopiB opellдll вчинено запис від c~) 11 200іроку. 



- ... -

[~ 
y-~ ... АКТ 

ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожко 

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

самоврядуваиЮІ в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

t сторони, та громадянка ХаменушlСО ЛаРІІса Олександрівна з другої 
сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянка Хаменушко 

Лариса Олександрівна прийняла земельну ділянку площею 0,0031га, ДJIJI 

обслуговувaинJI гаражу по вул.Возз'єднанНJI в районі розміщенНJI буд.Ни7 в 

м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 15.10.2009 року 

N21262-71-05 на умовах оренди терміном на 2 (два) роки. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська MiCLlca рада 
lСпівськоі області 
ІОридичиа адреса : 
м. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 
ВИІ(онуючий обов'язки міського 
ГОЛови - секв.~ря"мі9~КОЇ ради 

,?-" j 11 ';~ ~1 1 о о O'~"'o 
~., -. ,. r=. т .: r~ '~. 

t/ '" оо о' • 'о о .'1 . ., ~ :: .... -._" •• :. _ І: \~ 
(' • о ... •• '\ 

~
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, ".' • , :: .: .;. : ; "J с- \! 
I~" ~, і(· \: : І І,.., (.: 'I~ 
k • о .. ' о) І_ " -. І / 

,~ v.'t: о І LB.Gtln~~'RKO 
~O " .0 ... ' '\: • '_ •• ..,.- ._ •• і' ~ 
.~ і: .Jo 
".~ , ~ .. ~.:\.-;. 

~:-.. \. f '1. -А ... • ,--' 
~...:...."' ... ., ... ;:,-.. .... -:::-:= .. " . 

ПРиЙІІЯВ: 

Хаменушко 

ЛаРІІса Олександрівна 
юридична адреса: 

м.Бровари 
вул.Возз'єднания,7-а кв.32 



ДОfовlр .»з 

"РІІ ·/~~:І!;'о'lll ~tl/" '11 'OlO.OPJ' ІІРІ!І"U Je.tlM'''lIr 'Іл.",;" 
mРIІ.,1ІІ 2006 РІІ'О' JVi0406JJ8002S4 

.!!L-_./...:...,:/:..--2009 року 
",істо БроваРl1 КllіВСltКОі області 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОlорсltка ",ісltка КМ, 
'. рада Illвськоі обnаm, 10PIIAII'llla особа за 3IIК01IOДВICТDOM Yкpaillll, IДСlmlФlкаціПllllП код за дDllll"lll єдрпоу 26376375 • 

бл "І БРОlаРl1 IVn n . 15' , ЮРIIдIf1ll1а адреса. Кllіlсltка о .,. , ~" araplHII, ,І осоБІ ВIІКОIlУЮЧОГО обов'ЯЗКIІ "Ііського гапОВl1 _ 
ceкpe'l1lPI paдll СаПОЖКІІ.ІfОРП Ва&ШnЬОDllча, IlCIln діс: ІІа підставі СТ.42 3aKOI!y Yкpaї1I1I «Про місцеве 
COMOIPJAYDOllfUI І УкраіНІ», 3 OДlIOГO боку, та 

OPE~: ФОП Басараб One~ IBaIIOIII'I, 10РІІДІІЧllа адреса: ",.БроааРII, вуnJlСР"'0IПOва,4 
lдеКnlфіКВЦlПНllП код 2562308659, ДОДI -"ОРЕНДАР", J 'ругоТ сторо,,", YКnaдl1 цсП Договір про 
IШС'І)'ІІllе: 

ДіlОЧl1 добровіпьно і перебу~аlОЧII ПРІІ 3ДOPOI~"'y розумі та ЯСІІіА пам'яті, РОЗУ"lіIОЧII ЗllаЧСlll1І 
своіх діП, попередllЬО 031lаПо"шеlll 3 ПРIIПIIСDr.!11 ЦІІВШЬНОГО заКОНОдDвстоа, що pcrynlOJQТL укnадеШIП 
ІІІІМІІ nPОІОЧIІІ! (зокрема. 3 IIIMOI'DMII щодо HeДlnCllOcтi праоО'IИIIУ), відповіДllО до ріwеllJfЯ Броварської 
.licltкoipaдllllA 17.09.2009 .!'o~ N!124~-69-05 та KepYIO'IIICIt поnожеНIІЯМl1 пунктів 4.5.2, 4.5.З та 9.1.З 
Доroвору opellДll зе"leJlЬНОI .ДJnRHKII ІІД J О траВІІЯ 2006 року УКnDЛIІ ЦСП Договір Н!! З ("одалі _ 
ДtROllp) про внесенfUI ЗМІН до Договору OPCIlAIl ЗСМCnltllоі дїЛЯНКl1 від J О '!равня 2006 року 
3D НІ040633800254 (1lвдалі - Дог08ір оре"дll) про таке: 

1. ВнеCnI до Договору ореНДІІ наступні З"lіIШ: 
1.I.Пункт 1. Договору ореНДІІ ДОПОВНlml піДПУIІК1'ОМ І.2. наступного змісту: 

Відповідно до рішеННІ виконавчого KO"liтcny ІіроварсltКОЇ міськоі рад" від 08.09.2009року 
1<.0419 «Про pexarr.1 роБОТl1 об»єктів дрібно роздрібllоі торговcnltНОЇ мережі» BCТDIIOBIIТII, шо реЖIІМ 
роБOТlI об»єктїв дрібно.оптовоі торговcnьної ",ережі на TepllТOpiї міста GpOBap11, ПОВllllеl1 відповіДВТlI 
НDC1)'ПНОМУ часовому ДІапазону: 

- початок роБOТlI-: не раніше 7:00год. 
-3ІКЇнчеНІІІ роБОnl- Ilе пізніше 22:00год. 
ПорушеННІ рСЖIВI)' роБOТlI є підставою ДІІЯ розірвання договору opellДll в односторонньому ПОРJlДКУ. 

1.2. Пункт 2.3 Договору opellДll Bllкnaml в HaCТYnHin редакції: 
«23. Hop"lanlBнa rpошова оцінка земелltної дїJIJIHKII зriдно довідlCll відділу держкомзему у місті 
Броварах ICJlівськоі обпасті від 02.11.2009 року N! О4-З/l З-3/J J 63 C11UIOBJm.: 

- 6454,00 (Шість ntCRЧ ЧOТlIpНС'ПІ п'ятдесят ЧОТІIpII) f1JIIDHi ОО копіПок.» 

1.3. Пункт 3.1 Договору орендн викnаCnI в на~ПІ!іП peдв~цii: • 
«3.1. ЦеП Договір укпадено терміном на 1 (ОДІІІІ) рІК. ПICnJl ЗВКlllченНІ cтp~кy ДІї Цltoгo Договору 
ОРЕНДАР .. ає переважне право поновnеlllll Пого на НОВІІО СТРОК. У ЦltoMY разІ ОРЕНДАР ПОВ~lнен не 
nbніше ніж за 30 кaneндapНJIX OДlli. до закінчеНllІ строку дії ЦltOГO Договору Пllсlt"'ОВО ПОВIДОМlml 
ОРЕНДОДАВЦЯ про НВlір ПРОДОВЖlIТИ Пого дію. '. 

ПМОЖСНІІІ цЬОГО Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовYlОТltся у разІ. . 
- ВllКDРІІС'ПІнні зеМeJlЬНОЇ oдїJUlНICl1 не за цШItOВIlr.r ПРJlзначенням; 
• порушеННІ термінів смаnt opeНДJIoї ма-r:и; 
• АОпущеННl поriршенfUI стану земельноі ДШІНКІІ», 

aCТII D наступніП редакції: 
• 1.4. Пункт 4.1 Договору ореНДІІ В(ІІІCJI )' отків від Ilopr.raТlIBIIOЇ f1JOWOBOЇ oцillKl1 земельноТ 

114.1. РІчна орендна мата cтaHOBllТIt 10% десяТlt ВІДС 
JdмИКlI- б 454,00 rpПВСl1Ь і cкnaдaє: • 

• 645,40 (шістсот сорок п'JIТЬ) rpllВCНIo 40 КОПIПок.» 

у наСТУПllіО редакції: • 1.5. Пункт 4.4 Договору ореНДІІ B11кnaCТ11 • протягом зо (ТPllДwml) кanеlUUlРIПIХ ДlIІ8, 
114.4. Ореидна шата ВНОСИnСJI рівНllМl1 ча~1ІІ ЩОМІСЯЧНО 1'0) місяWl без урвхуваНl1І ПДВ 1llJUlX0"1 
IIIcJynшIХ за останнім кaneндapHl1М днем ЗВIТНОro (ПО~:1781570000S YlJ)< у ICJlїDCltкin 06пасті М. 
llepepaxyвllНlUI на розрахунковнR рахуіlОК OpeJfДOJUlllWl; РСltке ВДІ( код кnаСllфікаціі 13050500-
klн:ва, КОД ЗЮІО 23571923, МФО 821018, одержувач - рова , 
Dpeuдa земпD). 

і НКТОМ 5.4. HacтynHoro З"lісту: 
S l.б.Пункт 5 Договору OPCНДII ДОПОВНJтl HOBI~~o Д~oндy права ореНДІІ земельноі дїЛІНКl1 
А. Передача у заставу та внесенНІ до cтa1f11l 

3І6ороlUlt:'I'ЬСЯ. 

наступніП рс:дакціі: 
1,7. Пункт 6.4. Договору ореНДІІ BllкnaCТII в • S (п'ЯТІ.) днів зо aкro.1 

(; іПСЮОЄТltСJl на npOТlЗI ар А. Передача земельної дїnJlHKl1 ОРIШдарю зд 
hnМаИIUI-передачі 

Ь . 



n п'IIТJUlеIlНIIА термін після державної pecC'Il'auiї UltOrn Д 
ОреlUlllР зобоо'1І38НII ДоroворіВ про ВI.есеНIIJI змін та доповнень до Догово ~ГOIlOP} Ta~, 

будь-ЯКІІХ ДO~ТXOBIIX yroД'ЖВВІ.оі ПОД8ТКОВОЇ служБІ' за місцем зна.~оджснн" зсмсnыl~~ ~ОЩО IfaJa", 
BfдnoBUuIY KOnllO opraнy дер І 41"""МI 

2. ЦеП Доroвір niдnJlrac дерЖВ81•іR реєстраціі. 
3. ЦеП Доroвір l.абllрllЄ "'llПlості після піДПllсаl.I.Я СТОРОffаr.ш та Пого держаВIlОТ pCCC1plllil. 

4. IlВUЇ У"ІОВІІ oaoro80py ореlUlIІ ,еМСЛЬІ'ОЇ ділЯНКИ оід І О тра8НЯ 2006 року З8 НоО40 31Ш1.W8toТЬCЯ бо ,.,ill. - 63381102st 
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ОРЕНДАР 

Пр""а",,,,,,; II/dllp"r.lltl(6 

lіас"раІі Олеllll"""""" 
IOPlloIll'lHa адреса: 
вул. Лермонтова,4 

м. БроваРIІ 
обл. Київська 

~Y 
~ О.І. Бllсnра6 

Доro8ір ,ареЄСТР08D110 У Вllконкомі Броварської r.,iCbKOЇ • • реєстраціі ltoro80pi8 ореНДІІ 8.,IIНОНО ,amlc ВІ'" ІІІ І Р'Іадll• про ЩrflО у КНІІ31 заOllСl8 J1CpDllJi ... «_-_7 » ~i 20 _ року. 
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... АКТ 
ПРИИОl\fy·ІІЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНої ДІЛЯНКИ 

",lV " ___ 1I_~ ___ ---.;2009 року 
м. Бровари 

Ма, що пі~писалися нижче: Броварська міська рада, в 
особі ВИКОНУЮЧого обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

Сапожка Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону Украіни "Про 
місцеве самоврядування В Україні", розпорядження Броварської міської 

ради від 24.07.2008 N!!128 «Про виконання обов'язків міського головю) з 

однієі сторони, та фіЗИЧllа особа - підприємець Басараб Олег Іванович з 

другої сторони, СkJIали цей Акт про наступне: 

Броварсысa міська рада передала, а фіЗllчна особа - підприємець 

Басараб Олег Іванович прийняв земельну ділянку площею 0,0017ra, ДJIJI 

обслуговуванlUl Кіоску по вул.Чкалова в районі розміщеННD буд. N!10 в 

м.Бровари, ЗемеЛЬна ділянка надана рішенням сесіі від 17.09.2009 року за 

N!!1240-69-05 на ntOBax оренди терміном на 1 (один) рік. 

Цей Arr С1ОІадено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди, 

ПЕРЕдАЛА: 

Вроварс./(а ЛІ;СЬ/(q рада 
X"rBC'/(OЇ' області 
ЮРидична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 
ВИІСОII)'j9~ .... обов 'язки міського 
ro ~ ~ сеІфёі-ар міської ради . . . 

.... .. '-- .. 

..:. . '''. , 
" .. " '" 

-'~ 
~ .. , . 

.. .. . . ... -
• і , - . . . 

приЙВЯ8: 

ФОЛ Басараб Олег 1ванович 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул. Лермонтова,4 

/sfl' ___ #~~ _ /O.LBacapa6/ 

.мп (,а Н8ІІВНОСТЇ початО 
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ДоraВlр163 
nРIІ .ІІI!СI!"'1ІІ ~"'II '11 'OlOlla 

11" 10 траlllll 2006 ру ОРI!"'и зе."en.ll0І 11ІІІІ""11 
• року J(j0406JJB002SS 

,J!l. __ -~:..:'1,,-__ 2009 року МІСТО JiPOBIPII КllіВСЬКОі OMacri 

ОРЕНдОДАВЕЦЬ: JipoBlpcLкa міська РIUШ К " 
УкраіНll, ідеlmlФlквwRНllR КОА 31 АВИІІМІІ єдрпоу 2~~;~IoKOi омасті, ЮРlfJIlІЧllа осоБІ 31 заКОllОДIDСТВОМ 
1)'& Гшрінl. lS, в особі ВІІКОІІ)'ІОЧОГО оБОВ'JI3К1I • 375, IОРIIДIIЧНI lUlpеСI: КllівсІока ом., м. GpOBlplI, 
DаСIIЛЬОВllча, IІКlIА тє на піАCТDві СТ.42 ЗІКОНУ Укр _ МIСЬКпОГО ГОnОВl1 - секретар. Paдll СапО'.кка lroря 

аlНII« ро MI'c"-вс Сlа. • боку,1І - "IОlР_ДУВIННІ В УКРlіНI», 3 ОАНОГО 
ОРЕНДАР: ФОП Jiвсараб ІРІІна МIІкоnaіВIІ 

IдсНТІlфlкаціRНІІR КОА 2587117107, AВJJi -"ОРЕНДАР" 10, IОР"дllЧlІl lUlpеса: M.GpOllplI, вул.КОТОlСLкого,55 
ДіЮЧІI АОбровinьно і переБУВIllOЧl1 при 3AOPOBO~ 3 'f1YгO~ cn'оро.'''', У~IIJI.11 цеП ДоговІр про 111ступне: 

попереАНЬО 03нaRомлені 3 nPИПIІСlМl1 WIВШЬНого 31:a:~MI та _СIllП пам т, Р03уміЮЧ113111чеllНJl своіх .дін. 
(зокремl. 3 811Aloraмll ЩОАО Ilе.діJlсності праlОЧl1 ) і Д1D~1. ЩО ~erynlolcm. yкnадеНlIR НІІМІІ ПРНОЧІІН 
1709.2009 року 14і!1240-69-0' та керУЮЧНСЬ п ну, І ДПОІІДНО до Рlшеllll_ GpolapcLKoi міськоі pDДII lід 
:so"tепЬНОі дinllНКlI віА 10 ТPHНl 2006 року yкnan~:::IД:::'~і;>;:З~: :.5:,_4.;.3 та 9.1.3 ДОГОІОРУ ope~H 
да Договору opeНAJI земельної АШ_Нки lід 1 О 1pHНl 2006 а ал N!04~0fJq,) про BlIece.11НJI 3МІН 
opfндu) про таке: року за а 633800255 (НадалІ - ДfRDfI/р 

1. BHeCТJI АО Договору оренди наступні зміни: 
1.1.п~кr 1. ДO~BOPY ореНАН АОПОIН~ підпунln'OМ 1.2. IIDcтyПIIОГО змісту: 

ВідпОВІДНО до рlШе~НR ВІІКОН~ЧОГО КОМ1Те1У GpolapcLKoi міськоі Paдll від 08.09.2009року 1<.0419 «Про 
pelDВI роБО'ПI об))ЄІП'ІВ ДРІбно РО3Дрlбноі торговельної мережі» BCТВHoBlml ЩО РeжJlМ роБО'ПI об»єктів 
JlPіБНООПТОВОі торговcnьноі мережі на території міств GРОlари. повинен ві~овідати HacтynllOr.ry часовому 
дiana:sOlry: 
-почамк роботи - не раніше 7:00ГОА. 
-3DliнчеННJI роБOnI- не пізніше 22:00год. 

ПорушеННR реЖlIr.sy роботи є підставою м_ розірванНІ договору ореНДІІ в OAHOCТOPOIIHLOМY ПОРRдlCY. 

1.2. Пункr 2.3 Договору оренди BllкnaCТlI в наступній редакції: 
«2.3. НормативНІ rpошова оцінка зеr.rельноі діл_нки згідно довідки lідділу держкомзеr.ry у місті GpoBapax 
КuТвcькoi обпасті від 02.11.2009 року Ни 04-3/13-3/1161 становИПо: 

7213.00 (сім ТИСА двісті ТPISНaдWlТЬ) rpИІСНL оо коniНок.) 

1.3. Пункr 3.1 Договору ореНАИ виклаСТІIВ наступніJl редакції: 
«3.1. Цеll Доroвір укпвдено терміном на 1 (OAISН) рік. ПіcnвзВКЇнченlUI С1року діі цього Договору ОРЕНДАР 
має переважне прuо поновnенНІІ Ного на новиА С1рОК. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 
lІІІендарних АНЇВ Ао закінчеННR строку Аіі цьoro Договору ПІІСЬМОВО повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
npaдоnarm Аого дію. 

ПonmкeННІІ цього Договору про переважне ПРНО ОРЕНДАРЯ не 31стосовyкm.cJl у разі: 
- InкopllCТIннi земcnьноі АЇЛІІНКlf не за цinЬОВl1М ПРll3начеННRМ; 
• ПDpyDIеllНll термінів сплати ореНАНоі MaТlI; 
- даnyщeНIUI погіршенНІІ стану земельної АімНКIП). 

1.4. Пyнкr 4.1 Договору ореНЩI ВИКЛІСТИ в наступній редакціі: • 
«4.1. Річна ореНАИа мата становfП'Ь 10% (Аес.ть) відсотків від норr.sаТIШНОЇ rpowoBoi ОШНlUI земельноі 
дiuнки -7213,00 rpивень і смвдвє: 

• 721,30 (сімсот ДВIlAЦRТЬ ОАна) rplIВ1UI30 копіЙок.» 

1.5. Пункr 4 4 ДОГОВОРУ ореНАИ вимаСТІI у наступні" редвкшї: • 
14.4. OpeНlUlI ПЛІ~ 8HOCНТЬCR ріВНІIМl1 'Іастками щоr.sісачно прOТJl~М 30 (ТPlfAЦRТll) кanепдвНД8РIШХ АНШ, 
1IIcJyпнпx' АН м звітноro (nOДlТКOBOro) МІCRЩI без урахувашlll IDJUIXOМ 
1I!nItМV._~ останнІМ К8J1e~pНIIМ Ое OДВВWl не 33217815700005 YдJ< У 1<ІІівськіА 06nacтi м. 1<11010 КОА 
З_:-!'-r-1DA11nИ на p03paxyнкoBIUI рахунок ренд ф' 'м 13050500 ореlfAllзcмnі» 
КПО23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське BдJ<, КОА кnacll ІКDШІ - • 

пiдnyJUn'DМ 5 4 IIDC1)'ПНOro змісту: 
54 n 1.6. Пункт S Договору ореНДІІ АоповmtТll НОВІІМ ореНА" ;e~enЬHoi АЇЛІІНКllзаБОРОllllt:ТЬCII. 
'. еРСДВ'l1 у заставу та внесенНІІ до статутного фоНДУ права 

1 і В наступніJl р_кцli: .7. Пункr 6.4. Договору ореНДІІ BllКJlaC1'l • К. 
6А • на omі S (П'т) ДНІВ за актом ПРllnallННll-

• Передача земenьноі AЇJUlHКlI OpeНJ1llplO ЗДIRсmоєrЬCJI пр 
nepедВЧі. 



б ' Нlln І n'811U1eHHlln теР.lін піСЛJl державної реестрації цього Дог ! Орс,UIIIР 30 ов IDІ • Д ОВор) Д rolopil про IIIeceHНJI 3.IIН та ДОПОВllень до оговору ТОЩО lІалаТI . ~ 
ІКІІХ A01lJjТКOIIIX ;roAt _о 10У "':_-"11 31 місце.1 3Н8.'(оджеННJI земельної ділJlIІКИ. І в14І1111іа.... орПlll)' держаlНОI поДІІ "'11 .... , .., 

2. ЦеП доroвір пiдn.~t: державніn реестрації. 
3. ЦеП ДоroDір IlаБJtpВЄ ЧJIНllості піСЛIІ пїДПllсаНllJI СТОРОllаМIІ та noro держаВIІОї peeC1palul. 

4. ьrшJ ,.ІОВІІ AOroBOPY opelUll1 земельної діЛJlНКИ від І О траВНІ 2006 року 31 1<.o04OQ 

3IJIllwаютьСІІ бсз 3Mill. 3-

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ІіРОВАРСт,КА ltI1Ст,КА РАДА 
КJIIBcт,XO/01il1ACТ1 
.lОрі ~ ЇЧіlаїідрсс.а: 

ОРЕНДАР 

ФОЛ Басараб 1pII"a МІІколаl"Ilа 
Юридична адреса: 

ВУЛ. KOТOBcbKoro,SS 
М. БроваРIІ о. ~. ~ Р,І, вул.Гаrврінв,lS 

__ - _ '_._,1, О.' ~ lrop. В8СПЛ .. 8 .. " 

,: 1.ll.Ca"D~rKD 
"\\, 
• . . 

обл. Київська 

. ..,'" 
'\.,..,' ~ 

__ &-'1 ..... 1i'~· ___ r.м.БаCtlfJа6 

\ ~ .. 
о І 

.... 
' ••• і 

.... -
.' 
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Доroвір зареєстровано УВІІконкомі !,роварської міської • • доrolОРЇВ ореНДІllЧJlllено 3DПІІС від (tJY)) ~~ ради&. про що У КНИЗІ запнСIІ дep8llвatJ _ ." 200:!, року. 



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 

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 гоnови» з 

однієї сторони, та фіЗІ,чна особа-піДПРllємець Басараб Ipl.Ha 

МllКОJlаївна з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а фізична особа-підприємець 

Басараб Ірина Мllколаівна прийняв земельну ділянку площею 0,0019га, 

ДЛJI обслуговування кіоску по вул.Чкалова в районі розміщення буд.NеlО 

в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 17.09.2009 року за 

Не1240-69-05 на умовах оренди терміном на 1 (один) рік. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська А,;ська рада 
Київської· обласn,і 
Юридична адреса: 

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

и - сеКретар міської ради 

/ LВ.СаnОЗ/Сl(О / 
-~~.......---

мп 

ПРИЙИЯЛА: 

фыllнаa осо6а - nідnРIlЄЛ'ЄІ(Ь 
Басараб ІриІІа Мllкола;Вllа 
Юридична адреса: м.Бровари 
вуn.Котовського,55 

/;;~ .. 
'x6/J~ /І.м.Басара6 / 

_---с,=-'. ~-

w1 ( за HВlDHOcтi печаті) 



Договір Хе2 

"ро ВllесеllllЛ ЗА.;" до договору ОРЄllдl, 3eJ1.eдIIllof t)/ллllКIІ 
від 20 ~/COB""IR 2006p0 I<J1.N90406JJ800J87 

МІСТО БроваРlf КIІЇВСЬКої облвсті 

..:tL.:.:.f'.-:'I. __ ~ ___ /._. _..JДві ТJI&:пчі Дсв»ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської облвсті, юридична особа за 
ЗlКOнодaD:ТВОМ України, ідеНТИфікоційний код за даними ЄДРПОУ 26376375, IОРИДI!чна 
адреса: Киlвськаобл., м. Бровари, вул. Гагаріно, 15, в особі виконуючого обов'язки міського 
roЛОВl1 - секр~ря ради Сапожка Ігори 8аСIIЛLОВllча, яки А діє на підставі ст.42 Звкону 
Украіни (сПро МІсцеве самОВРЯДУВDННЯ в Yкpaїlli», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: TOBap.ICТDo з обмежеНОIО відповідanыlстlоo «КиївоблпреСD», юридична 
адреса: м.Київ, вул.Дружківська,1 О, ідеНТИфікаціЯШ!А КОД 24932978 в особі генерального 
ДІ!репора XOl\ICIIKa Віталів МIІІ(олаііОВIID, ЯКІІА діє на підставі СТВТУТУ, зареєстровDНОГО 
державним реєстратором м.І(исва від 14.03.2006 року за НІ!1 072 123 0000 006671, далі -
"ОРЕНДАР", :1 другоі сторотІ, укпВJIИ цеП Договір про наступне: 

ДіJОЧИ добровільно і переБУВDЮЧIІ при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміІо&пt 
значення своіх дій, попередньо ознаЯомлені з приписами цивільного звконодавствв, що 
регуmОIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до рішення Броварської міської рад.1 від (<30» липня 2009року 
N!1182-67-05 та кеРУIОЧИСЬ положеннями ПУНl<тів 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 Договору оренди 
земельноі дїЛJIНКИ від 1 О березня 2005 року уклали цеП Договір НІ! 2 ("адалі - Договір) про 
BHeCeHНJI змін до Договору оренди земельної ділянки від 20 жовтня 2006 року 
N! 040633800387 (надалі - Договір ореllдu) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДІІ наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу держкомзему у 
місті Броварах Київської облаcri від 47.10.2009 року НІ! 04-3/13-3/1082 станОВИТЬ: 
- 12522 (дввнадцнть ТИCJIЧ п»ятсот двадцять дві) ГР.lвні ОО копійок. 

1.2. Пункт 3.1 Договору ореНД.1 Вllкласти в наступній редакції: 
((3.1. Цей Договір укладено терміном до 30.07.2010 року. Після закінченНJI строку діі цьoг~ 
Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення й~го на но.виЙ строк. У ць~~y разІ 
ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 календарних ~lB до ЗВlC1нченНJI cтp~кy ДІІ цього 
Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР продовжити його Д110. • 

ПОJlоженНJI цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у разІ: 
- використанні зеМeJlЬНОЇ дїЛJIНКИ не за цільовим призначенням; 

- порушення термінів сплати орендної п~а~; 
- допущення погіршення стану земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ». 

1.3. П 4.1 Договору оренд.! виклаСnl в HaCТY~Hi~ реДDJЩії: оо ••• 

41 О ункт ить 10 % (десять) віДСОТКІВ вІД нормаТИВНОI ГРОШОВОІ ОЦІНКИ (( " peIJДHa плата ставов 

земельної дїЛJIНКИ - 11 241,00 гривня і склвдає:. . . 
-1124,10 (одна тисяча сто двадцять ЧОТIlРll) гривНl 10 КОПІЙОК на РІК. 

1.4. Пункт 4.4 Договору оренди викласти У настуПНі~ редакції: 
івними частками ЩОМІСЯЧНО ПРОТЯГО&І 30 (тридцяти) 

«4.4. Орендна плата вноситься Р . H~{M Дllем звітного (податкового) місяця без 
кал • ІХ за останнВI календар а 

ендарних ДНІВ, наetyПНJ на розрахунковий рахунок ОрендодаВЦЯ 
урахуваИНJI ПДВ ШЛЯХОМ .. перерDX~= ltl Києво, КОД зкпо 23571923, МФО 821018, 
Н! 33210812700005 УДК у КИІВСЬЮЙ ф' ії іЗ050200 _ оренда землі». 
одержувач _ Броварське ВДК, код кnаси lКВЦ 

І. , 



eHAJI допОВНІІТИ нОВИМ підпунктом 5.4. наст\,п" ~ 
1.5. пункт S Договору О:есеJtИЯ до cтaтyrIIoгo фонд)' права ореНДІ! 'IC~le;]~:~ 

«5.4. ЛеРеда'llІ у заставУ та в 'І 
забороняєтьСЯ». • 

• V'I"\I б Договору ореНДІ! викласти в наС1'упніП Рсдакцn. 
1 6 П'""ункт 6.4. ПУН"." ... Ь І .' .. _. і ілИJIIСl1 ОРСllдаРIО 1ДШСІІІОСТ ся І D ПРОТІ111 S ( п'lІ11.\ 

((6.4. Передача 3с~lелы�оo Д ~ 
акто •• ПРllіі •• аllllи-псрсдачі. . . оо 

К • П)JJТ1IДСllllllіі ТСРМІІІ ПІСЛИ ДСРЖDІШОІ РССстраціі цьО .... 
ОРСlfдар ,обо.))JDDJJJlIJ д. 'ІІ t б б Д -НІСІІХ додаТКО.IIХ УГОД, ОГО.ОРІВ про ВІІСССІІІІЯ ]~Iill 111" 
Договору та D О у< Ь ТІІ відповідllУ копіlО оргаllУ ДСРЖDВllОі IIОДПТl(овоі i'Jh.~ 
до Договору ТОЩО ІІОДО • • -'" ..... , 
"Іісцса. :ШDХОДЖСІІІJD :Jсаlслы�оіi ДІЛЯІІКІІ. 

2. ЦеП Договір підлягас державній реєстраllії. 

3. ЦеП Договір наБJ1рас ЧJJнності після підписаllНЯ С'ГОрОIІПМИ та iioro 
реестрації. 

4. Обов'взок щодо подання цього Договору на державну реєстрацію 11 І 
пов'l3ані з його державною реєстрацією, покладаються на Орендаря. 

5. Інші умови договору оренди земельної ділянки від 20 ЖОВТНІІ 2006 
N! 040633800387 звnишвються без змін. 

6. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову IОРUДIIЧIJ 
один З JlКИХ знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря, третій - в органі, аві 
його державну реєстрацію - виконавчому Ісомітеті Броварської міської ради. 

Рекві311ТІІ сторін 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада Київської облаcri 
lОридична адреса: 

jдентифікщхійиий код 26376375 

ОРЕНДАР 

ТОВ «Київоблпреса» 
Юридична адреса: 
м.Київ, 

вул.Друж ївська, 1 О 
t 
І. : Киівсь~ о n., м. БроваР"І, вул. Гагаріна, 15 

в особ1 ~ !У .. ~/CKII JZOpR ВIІСІUl60(ltlча 
,;~--:- .... '"': ... :. ... ~ .. в особі XJ lе" Ві",алїJI МІІНDлаlїDl"'" 

,. ". ,., .'~ 

1-" • •• • "., .'/ ' .... ,. , "_; 'l. t /"" 
/'': • .., ' •• 0 '., ./ :.1 .. -.о' ~ " .': •• -• .l..J.В.СIІІІО3IСКО/ 

1 J .... " 'і' . і , '. , -;" 
11 :..( ,.: ~т" · '.") ~ ~I~ 

--~~-IL--- IВ.МoXO/IltIlH'; 
.' ',1 -\ • ., ... ~ .... , J : "~ '\Гі . ~, (--1 ';). 
........ ,.:.\ ..... .' /._ ,., І ,\ .. ., , ''l! 
,\ " ". '-' '-~, \.~. "-•. _ \'::. І 

.'. -, • CJ ... " ~,,'--. ,;. .' .. .. ." 
... ~ . й І'"~ ~~.I" ~., ... ~~--::; .. -..... --.-s._ ..... 

мп 
InPIIII"~"am 1III't1Т1111) 

Договір зареЄСТРовано 
~ржаВ~~j ~єc:rt'aцii Договорів ~~:KOHKOMi Броварської' міської ради 
оІП: • .... - _. _ ДІІ ВЧинено запис від «,Jl(! » ' 

ICJ11l3i~ 
про що у ',{~ .11 _ ~ 



-:1-

... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

~~~t<'';'''':':.-....;/.:......;../....:.. __ ,дві тисячі дев»ятого року м. Бровари 

Ми, що підписал~ся 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" з однієї сторони, та Товариство з обl\lсжеllОIО 

відповідалы�істIоo «Київоблпреса» в особі генерального диреl<тора 

Хоменка Віталія Ми.солаПОВI.ча з другої сторони, склали цей A1cr про 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а TOBapllCТBO з обмежеllОIО 

відповідальніСТIО <<Кllївоблпрсса» прийняло земельну ділянку площею 

О,ОО19га, для обслуговуваllНЯ кіоску- землі комерційного використання 

по вул. Київській, в рапоні розміщення буд. Ne168 в м. Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 30.07.2009 року N211-82-67-0S 

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

Цей Arr складено у трьох ПРИМІРНИКах 1 є невщ ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська Аlіська рада 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 
Виконуючий обов'язки 
міського 

. . 
ІІРИЙlїЯJiО: 

'. .. .... 
ТОВ «К"і"во6лllреса» .' 
Юридична aдp~~~:. .'. ~ 
м.Київ, вул.Дружю~ська,10 
ГенеральнИЙ ди~.~~~: . 

....... 
,'О" ':., " 

.. : .. , 

.. r-: -' .... 



Договір Х!!2 

"ро lІ"ес~""л :lJIrill до dozolloPJ1 oplmd" 3I!J1rl!!Л""оr dілЛІІКІІ 
lІіі) 17 ~/t:ОIl"'"Л 2006p0l\)1 J(RО406ЗЗВООЗВl 

МІСТО БроваРl1 Київської області 

,;Ііі. -І -І. дві Тllсичі дсв))итого POIC)' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області lоридична особа за 
закОIIОДав~твом України. ідеНnlфікаціfiНIfЙ код за данИМJI ЄДРПОУ' 26376375, JОРИДИЧIJа 
адреса: Киlвська обл .• м. Бровари, вул. Гагарін&, 15, в особі виконуючого обов'язки міського 
ronoBlf - секрет.аря ради Сапожка Ігоря 8аСIIЛЬОВllча, який діс на підставі ст.42 Закону 
УкраііlИ «Про МІсцеве самоврядування в Украіні)), з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмежеНОIО відповідanьнісТJO «Київоблпреса)), юридична 
адреса: м.Київ. вул.Дружківська, 1 О. ідент["фікаційниЯ код 24932978 в особі генерanьного 
Дllреlстора ХОl\lСllка Віталіи МllколаfiОВllа, який діє на підставі cтaтyry, зареєстрованого 
державним реєстратором м.Києва від 14.03.2006 року за Н!!1 072 123 0000 006671, двni _ 
"ОРЕНДАР". 3 другое сторони, укпanи цей Договір про наступне: 

ДіlОЧИ добровільно і перебувВJОЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи 
знвчеВВJI своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що 
регуmОIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вrrмогами щодо недійсності правочину), 
BЇДlJOBiдHo до рішенВJI Броварської міської ради від «30)) липня 2009року 
NиI182-67-05 та IсеруlOЧНСЬ положеннями пунктів 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 Договору оренди 
земельної дimпool від 17 жовтня 2006 року уклвnи цей Договір НІ! 2 (ІІадалі - ДогОllір) про 
BHCCeHВJI змів' до Договору оренди земельної ділянки від 17 ЖОВПIJI 2006 року 
N! 040633800381 (надалі - Договір ореllдu) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пувхт 2.3 Договору ореllДИ викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу держкомзему у 
місті Броварах Київської області від 47.10.2009 року Н!! 04-3/13-3/1084 СТВІІОВИТЬ : 
-11241 (одивaдцJlТЬ тисяч двісті сорок OДlla) ГРИВВJI ОО копійок. 

1.2. Пувхт 3.1 Договору ореНДІІ ВJlклаСТJI в наступній редакції: 
(<3.1. Цей Договір укладено терміном до 30.07.2010 року. тсля закінчення строку діі цьoг~ 
Договору ОРЕНДАР має переважне право поновnення й~го на но~ий строк. У ЦЬ~~IY разІ 
ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 календарних ~IB дО зак1Вчен~ cтp~кy ДІІ цього 
Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР ПРОДОВЖИПІ иого ДІЮ. '. 
ПопоженИJJ цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВYlОТЬСJl у разІ. 
- ВlfКористанні земельної дimIвки не за цілЬОВ11М ПРJlЗначенВJlМ; 

- ПорушеННJI термінів сплати орендної ~a~; 
- ДОпущеlПlJl погірmеННJI стану земenьнOl ДІЛJlНКИ»). 

1 3 П 4 Д ди викласти в наступній редакції: 
" ункт .1 оroвору орен )" від нормативної грошової оцінки 

«4.1. Орендна плата становить 10 % (десять ВІДСОТКІВ 
зеМeJlЬноі дimшки - 11 241 ОО ГРИВНJI і складає: . й . 
-1124.10 (одна тисяча сто ~BaдЦJITЬ чотири) ГРI"вні 10 КОПІ ок на рІК. 

сти у наступній редакціі: 
: 1.4. Пункт 4.4 Договору opeH~ викла CТКRМII щомісJlЧНО протJII'ОМ 30 (ТРИДЦJIТІІ) 
! «4.4. Орендна плата вносИТЬСJl РІВ~ИМ}І ча ним днем звїmого (податкового) MiCIЦR без 
і kanеидарвих днів. наступних за oCТDВН1М календар оз овий рахунок Орендодавця 
~1IXyв1lННJl ПДВ шляхом перерахув~ H~ р ~:r:кпо 23571923. МФО 821018. 

; 0233210812700005 УДК У Київській Об~CТl'~ізоs~;Оо-орендазеМЛі». 
і I\epJ&yвaч - Броварське вдк. код КJUlсифtК8ЦІ 

І 



о еИДJI доповtIIlПI НОВJlМ ПІДПУНКТОМ ).4. IНtCI~IJ"l1ro ~ 
1.5. Пушn" 5 ДоговорУ Р есення до статутНОГО ФОНДУ права ОРСІЩIJ З~мс.llall ~~ 

«5.4. Псредача у заставУ та вн о( 
заБОРОIIЯЄТЬСЯ». І; 

• 6 ДоговОРУ ореllДIІ ВJlклаСТIІ 8 Ш1СТУlltlііі редакції: 
1.6. ПІДПУНКТ 6.4. П~~ ЯІІКІІ ОрСIІДПРIО здїnСIІІОСТЬСЯ ШІ IlpOTHJi 5 ("'нп.' 

«6.4. Передп'.п зсJ\leJlы�оo ДI~ J 

ОКТОJ\І ПРllііJ\IПII11Я-ПСРедо '11. •• 
.. nТ.IДСlIJшіі терміІІ після дерЖІlВllОI РСГСТРПltіі QLorg 

О ор зо60В))ЯЗОJ'1111 В п) • 
рСІIД І б б -ЯІСІІХ ДОДПТКОВІІХ УГОД, ДоговорІВ про ВllеССlllll1 ])li11taA 

ДоговорУ то о о удь ПТlI·ВЇДПОВЇДIІУ KonilO opl'all)' ДСрЖll81ШЇ податкової 1'In.".1oL. 
ДО Договору ТОЩО І'ОД •• • _·" .. u., 
аlіецсаl ЗllоходжеllllЯ ЗСJ\ІСЛЬJІОІ ДІЛЯІІКІІ. 

2. ЦеП Договір підnягас державнііі реєстрації. 

3. Цеіі Договір набирає ЧlІнності після піДПJlсаllШI сторонаМIІ та його 

реєстрації. 

4. Обов'язок щодо подання цього дОГОВОРУ ІІа дсржаОJlУ реєстрацію 11 
пов'язані з його державною реєстрацісю, ПОlсладаJOТЬСЯ на Орсндаря. 

5. hrwi умови договору ореllДИ земельної діЛЯIІКИ від 17 ЖОВТНJI m 
Не 040633800381 залишаються без змін. 

• 

6. Цей Договір укладено У трьох примірнИlСD.Х, що маJOТЬ ОДllакову ЮрllJlRJ 
ОДИН з ЯКИХ ЗНаходиться в Орендодавця, другий - в ОреJlдаря. третій - в органі, ші І 
його державну реєстрацію - виконавчому комітеті Броварської міської радІІ. 

РСJCвіЗllТIJ сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада Київської області 
Юридична адреса: 

ідентифікаціііЮIЙ код 26376375 
: КиіВСЬ~!1 обл., м. Бровари, вул. Гагаріна 15 
в O~C?~\' r:ііuil~ка,llОРЛ ВаСІUlЬОllllча ' 
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ОРЕНДАР 

ТОВ «Киівоблпреса» 
IОридична адреса: 
м.Київ, 

вул,Дружківська, 1 О , 
в особі ХОЛІ "ка ВІталія lJIІ""олаііо ..... J 

: . /B.МoXo.lIt"Fi 
------~~--~---
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Договір зареЄСТРОвано 
державної реєстрації дОГОВ . У ВИКОнкомі Броварсько··. .. 
М _ .... __ .. __ OPIB оренди ВЧlщеlfО запи .~ MIC~~I ради, 
--------~~=.~~-______ СОШ «~~» 
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... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

_.:.,;t:,.:" t:.,.J..:,.. _./;~'t._. __ Дві тисячі дea»J!Тoгo 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 

самОВрJIДyвання в Україні" з однієї стороНІ", та Товариство з обмежеНОIО 

вїдповідалы�істIоo «Кllївоблпреса» в особі генерального директора 

Хоме.lка Віталія МиколаЙОВllча з другої сторони, склали цей Акт про 

I1 наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а TOBapllCТBO з об~lежеНОIО 

відповідальніСТIО <<Кltївоблпреса» прийняло земельну ділянку площею 

О,ОО19га, для обслуговування кіоску- землі КО~lерційного ВІІКОРІІСТВНІІЯ 

по Короленка в районі розміщення буд. Н!64 в м. Бровари. Земельна 

ДЇJIJlНKa надана рішенням сесії від 30.07.2009 року Н!!11-82-67-05 на умовах 

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

Цей Акт складено у трьох примірнИІСах і є невіД'ЄМНОІО частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська АІісы(a рада 
RJридичнаадреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Бик . чйй 15608' ЯЗКИ • ~ -» -':.:.... ..~\. 
МІс . о. ~олоВIt о ;.\. 
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пРИЙНЯЛо: 

тов «Кu;'во6Лllрєса» 
Юридична адреса: 

м.Київ, вул.Дружхсівська,l О 
Генеральний директор 

~~fd!g---
/ B.МoXOAteIIKO / 
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J ДоraВlр1\і2 
про Вllесеll"" 311 •• до доroвору оре'lДll зе"ICn r 

І'Іісто БроваРI~-:'~,~InR.~rnl від 17 траВllП 2006 раку .м040633800275 /1 АІ .аСько. обnаc:ri tl-_ ~ , 2009 року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БровврсltICD міська ........ КI1і 
Фі ·в В .. - І ВСЬІСоТ ОМ • УІІ'JШіllll, ~clml IGIШ НIf .код 311 дI'OIl'l" ЄДРПОУ 26376375 ІCn, 10Р"дll'11І1 особа за законодавство", 

8'1Л• flПlрJJlа, 15, В. осоБІ .ВІІКОНУЮЧОI'D обоВ'ОIСII МісьІСО";' ЮР'flUl'llІа a.upcca: КI'ЇВСЬка обл., м. БроваРІІ, 
DlаuaЬОВllча, .,"ІВ ДІЄ 1111 ПIДC11UJі ст.42 ЗакОlty Украі'lІІ n ~ОВIІ - CCICpeТaPII pa.ul. Сапоасn lroря 
6oК'l,1I « ро 6f1СЦсвс CIAlOBPIIДYBBlllbI В YКPBilli», 3 одноro 

ОРЕНДАР: ФОП K)'J1lra Пепро BOnOдlWllpOBl1'I 
IAclmrфlкаціВJflIВ код 24294101 14, далі -"ОРЕНДАР" зд' ЮРIIДIІ'Іна a.uPCca: ••• БроваРIІ, aynJIyroaa,14, 

ДіюЧII a06POBЇnLIIO і переБУВIІІОl1ІІ ПРІІ 3ДOPOBO~ ~~ старо,!", YКn:и'I! цсП Доroвір про "вступно: 
nonepDдllLO 0знallоаше •• і 3 ПР.ІП •• СІМІІ ЦI.BfnLllOro зв:а:::ау. 111 _СI"n пам т, розумlЮЧIІ 311аЧСІІІUI своіх діn, 
(IoJCPCМв. 3 BllМoraмll ЩОДО 'IОДЇВСності npааОЧIIІІУ) Bi:B~a. щО Р~ГУЛЮІОТЬ укладон"n 1111611І правОІ,,'" 
15.10.2009 року .N!!26D-71-05 та керуао;шсь nOnO";CII"II.::'JIflO д~ PIWCHIIII БроваРСLКОЇ 611ськоі Paдll віл 
searem.IIOЇ дiJulHКI' ВІД 17 травм 2006 року YМВnIl цеП О ?у"КТlВ 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Доroвору ореНд" 
Доro80P'l ОРСИДІІ Х"lenьної дїnВHКlI від 17 'lpавlUl 2006 Д ГОВІР!:: 2 ("адanі - ДOZOflір) про BIICCOIIIUl змін до 
11ІІС: року за ~~04063380D2" (lІадап; - ДoгtJtlip аРI1,Ю,,) про 

1. BHeCТII до ДоroВОРу ореНДІІ IIIC'I)'nlli 3.lillll: 
1.1. Пункт 2.3 ДоroвоР? оренди ВШСJI8СТ1' в наступніn редВкціі: 

«2.3. НормаПІВІШ rpошова oцuuea 3&:t.lМJdlоі ДЇn_ИКII зriдио . •. • • 
1Cniвc.~"Оrо6ласті від 30.10.2009 року N!! 04-3/13-3/1132 CnUIOBI::'?BIJIKII ВІДДІЛУ ДС:РЖКОМ3С6IУ У МІСТІ Броварах 

- 10 00.00 ~ ТlIСІІЧ шістдecJIТ A&:B'm.) IJJIIBCH" оо копіnок.)) 

1.2. ПYJU?' 3.1 Договору OP~IIдI! B11кnaCТ11 в lІаступній Р&:дВкціі: 
13.1. ЦеП ДОГОВІР укпадено теРМІНОМ до 15.01.2010 року. ПіСЛIІ закіНЧСІІНJI строку Дll ЦЬОГО Доroвору 
ОРЕНДАР має переввжие прlВО поновленНІІ noro на IIOBlrR строк. У ЦЬОМУ pD3i ОРЕНДАР ПОВІІІІО" lІе пЬнішо 
• З8 3.0 кanolrдapНlIX днів ~o заюнченlUI строку діі ц .. оro Договору nIICL.IOBO повілОМ1m, ОРЕНДОДАВЦЯ 
про намІР nPОДОВЖJml noro дlІО. 

П0J10ЖСН~ w.oго Доroвору про переважн&: првво ОРЕНДАРЯІІС ЗВСТОСОВУІОТЬСJI У разі: 
- 81IКОРncraнш земenьноі' дїnВНКII не 31 цfnЬОВllt.I ПРII3НВЧ&:IІНJlt.I; 
• ПОРУШСННІ тepJoliнiв СJШаТlI орендиоТ JШВТlI; 
• допущеННІ погіршеНIUI стану зеl\IМЬИОТ дinllНКIІ». 

1.3. Пункт 4.1 Доroвору ореНДІІ внкпаcтu в Іlвступніn редакціі: 
«4.1.PiIJНD орендна IUШТІ становить 10% (деCJП'lo) відсотків віл нормапшноі qJowoDoi оціНКlI зеаlм .. ноі дїЛІІІIКl! 
- 10069,00 rpnвoнь і скпадає: 

1 006,90 (ОДНІ ТИCJIЧІ шість) rpllBeHL 90 копіАок» 

1.4. Пункт 4.3 Договору оренди ВІІКПDСТІ! у наступніЯ рсдакціі: 
мз. Орендна IDIІТІ ВИОСИТЬСВ рівНИМIІ частками щоміCJtЧНО ПРOТJIroм 30 (ТPIIдЦIIТH) кanеидарних днів, 

. lIICIyJJНшc 31 0C'I1IНRiМ кanellДВpНlIМ дием звітноro (noдaткoBoro) t.lісllWl без урахуваННІ ПДВ IWIIIXOМ 
lІСРеРаХУВаННН ІІІ pcupaxyнкoвИЯ рахуНОК Орендодalщr НІ 33217815700005 УДК У КllТвськіЯ обnacri 1\1. КІ,єва, код 
ЗJaJО23571923, МФО 821018, одеРЖУВІЧ - Броварське ВДІ(. код КnВСllфікаціі 13050500 - ореИДllзеаші». 

.. 

2. Цей Доroвір пiдJUJraє державніВ реєстраціі. 
3. ЦeJJ Доroвір наб.IpВЄ ЧlflПlості піCJUI підПlfсаllН. СТОРОНВМІІ та lІоro державиоі peЄC1pDЦll. 
4. Jmui умови договору ореНДІІ зеМeJJЬноr діЛRНJCIf від J 7 1р88Н11 2006 року за .NiQ40633800275 

311Umt1lDТЬcl6e:s 3Joliu. 

ОРЕНДАР 

ФОЛ Кулtlltl ЛеlllРО Волоd'L''''РО''''' 
ІОРlfДJlЧна адреса: 

вул. Луroва. 14 
М. БроваРІI 
ОМ. КаІівська 

-'-J.В~--
n'В.Кулtllll 



АІСТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛьної ДІЛЯНКИ 

&І (,(1f ,,_--. .;....11--2009 року 
м. Бровари 

Ми, ЩО підпИС8JIИ~JI НИЖЧе: Броварсы�аa міська рада, в особі 
ВІІКОНУЮЧОГО 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 Кулага Петро ВОЛОДIIМIIРОВИЧ З другої сторони, склали 

цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Кулага Петро 

Володимирович прийняв земельну ділянку площею 0,0021 га, для 

о обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по 

вул.Красовського,16 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесії 

від 15.10.2009 року за К!!1260-71-05 терміном до 15.01.2010 року. 

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

доroвору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

рада 

ПРИЙВЯВ: 

ФОПКулага 
Петро ВОЛОДИМIIРОВИЧ 

Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Лугова,14 

/ п.В.Кулагnl 

1VIП ( ,а НlUIвності печатІ) 



Договір Ne2 
"ро ""l1сеНІШ :JJI,;" Ьо bOZOIlO!p"U О'Р. ~ _ • 

• ~ .., .. ІІиll :leJflf!!Л61101 дUlЛІІНІІ 
"'и 20 ~/СОІІ""'Л 2006poRj1lt'Ї10406JJBOOSB6 

"!ІСТО БроваРl1 Київської області 

рІ. 11. дві Тllспчі дсв))птого POICY 

OPEНДOДAВE~: .Бровар~ька. міська рада Київської області, ЮрИДИЧllа особа за 
законодав:твоМ УкраІНИ, щеНТІfФlкаЩЙНlій .коД за данИМИ ЄДРПОУ 26376375, IОРIJДИ'lна 
адреса: Киlвська обл., м. Бровари, вул. ГагаРlllа, 15, в особі виконyrОЧОГО обов'ЯЗКl1 міськоro 
roJlOBl1 - секрет~ря ради Сапожка Ігори ВаСllЛЬОВllча, ЯКJIП діс на підставі ст.42 Закону 
украінн «Про МІсцеве самоврядування в Украіні», з одного боку, та 

OPE~: Товарис!во з обм~)КеноJO. від?овідалыlстlоo «Київоблпреса», IОРИДИЧllа 
адреса: М.КИІВ, вул.Др~вськв.l О, l~еIiТИФlкацlЙНИЙ код 24932978 в особі генерального 
Д1lpeкropa XOl\ICuкa ВаТDJlан MIIKo~aIIOBlla, який діс на підставі статуту, заресстроваllОГО 
державним реєстратором м.Кисвв ВІД 14.03.2006 року за Н!!1 072 123 0000 006671, далі -
"ОРЕНДАР", :І другоІ· сторони, уклалll цей Договір про наступне: 

ДЬочи добровільно і переБУВВІОЧJoІ прп здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміlОЧИ 
ЗJlвченНІ своіх дій, попередньо ознайомлені з приписамll цивільного законодавство. що 
реryтоють укладений ними правочи}! (зокрема, з Вllмогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до рішенНJI Броварської міської радИ від «30» липня 2009року 
N!1182-67-05 та керуючись положеШlяltl1l пунктів 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 Договору оренди 

. земельної дimuucи від 20 жовтня 2006 року уклалll цеП Договір Н!! 2 (ІІадалі - ДогОllір) про 
внесенНІ змін до Договору оренди земельної ділянки від 20 жовтня 2006 року 
N! 040633800586 (надалі - Договір ОРЄllдll) про таке: 

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

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довіДЮI відділу держкомзеltry у 
місті Броварах Київської області від 47.10.2009 року Н!! 04-3/13-3/1086 становить : 
-12343 (ДВаиaдцRТЬ ТИCJ!Ч триста сорок три) rpивні ОО копійок. 

1.2. Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: ... 
П· . строку ДІІ цього «3.1. Цей Договір укладено терміном до 30.07.2010 року. ІСЛJI звюиченНJI . 

Договору ОРЕНДАР має переважне право поноаленНJI його на но~ий строк. У ЦЬ~~IY разІ 
ОРЕНДАР повинен не пізніше ніхс за ЗО календарних днів до закlиченНJI cтp~кy ДІІ цьоro 
Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖИnI йоГО дпо. • 
ПоложеИИJI цього Договору про перевахсн~ право ОРЕНДАРЯ H~ застосовуюТЬСЯ У разІ: 
- Вlfкористанні земельної ділянки не за цІЛЬОВИМ призначенням, 
- ПорушенНJI термінів сплати орендної плати; 
- ДОDyЩенНJI погіршення стану земельної ділянКИ». 

сти в наступній редакції: . 
1.3. Пункт 4.1 Договору оренди ВIПCJIа . . ід нормативної rpOWOBOЇ оціНЮI 

«4.1. Орендна плата становить 1 О % (десять) ВІДсотКІВ в 
3еМет.ноі діЛJIНКИ - 12 343,00 гривня і СЮJІДас: . 30 копійок на рік. 
-1234,30 (одна тисяча двісті тридцять чотири) гривНІ 

наступНій редакції: 
1.4. Пункт 4.4 Договору оренди виклаСТfI У • ЯЧНО ПРОТJlГQм 30 (тридцJml) 

«4.4. Орендна плата вноситься ріВ~ИМИ част: =~~і'ПІОГО (податкового) мiCJIЦJI без 
kanеидарвих днів, HacтynHIiX за OCТ8lIH1М календар озрахунковиІ рахунок ОрендоД8ВЦН 
rnllНlul пдв ШЛJIXом перерахуваІІНJI на р Д зКПО 23571923. МФО 821018, 
~~~812700005 УДК У Київській оБЛ?СТЇ .~\ :~;O;~ оренда землі». 
~l'lІ\увач - Броварське ВДК, код клаСИфlкаЦl1 
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ДІІ ДОПОВНІІТI1 НОВІІМ підпунктом 5.4, ШIСП'fЩого 1~' . 

1.5. ПУlllrr 5 Договору ореJlеllНЯ ДО статутноГО фОIlДУ права ОрСЩ(Jf '3e~IC;thI\OЇ ~ 
«5.4. Передача У заставу та Вllес ""'" 
заБОРОIIЯСТЬСЯ)). 

. 6 Договору ореJlДIi ВJlклаСТIІ в наступнііі редакції: 
1.6. Підпункт 6.4. ~~ КІІ OpCllAaplO здіііС:IIIО[ТМ~11 ІІа IIpnTfI'Ji 5 ( П'ПТЬ) 1 

«б.4. ПСрСДВ'IВ 3СІ\ІСЛЬІІОІ AI.'"IIII АІІІа, r 
aICТOl\1 ПРllііI\IОIIIIIl-псрсдаЧI. • • •• _ 

и О П))ІІТІІДСІІІІІІЇІ ТСрМІl1 ШСЛІІ дсржаПllОI рс:rС:ТРВЩІ цього 
Ор&шдор 30600))11:10111111 •• 

nJ; б б ДЬ-ІІІСІІХ додаТIСОВllХ УГОД, ДОГОВОРІВ про ВIIСС:СlfllП ]1\110 та ДОЬо 
дОГОВОРУ Т а о 1< ОД"ТІІ BЇДnOBЇДIIY ICOllilO oprallY дсржаВIІОЇ IIОЩІткоооі tIIYIК6n] 
дО ДОГОООРУ ТОЩО 11 н • І ~ 
I\lї&щаl 31IахОД)КСIIIIIІ 3сl\Іслы�оіi ДІЛІІІІКІІ. 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації, 

3. Цей Договір набирає ЧИН1Іості після підписаНІІЯ сторонами та ЙОГО Д 

реєстрації. 

4. Обов'язок щодо поданJJЯ цього Договору ІІа держаВJlУ ресстраціlО та 
пов'язані з ЙОГО державноJO реєстрацісlО, покладаJOТЬСЯ на Оре1lдаря, 

5. Jmпi )'ltIОВИ договору оренди земельної діЛЯJlКИ від 20 ЖОВТНІ 2006 
Ne 040633800586 ЗВЛИШВlоться без змін. 

б. Цей Договір укладено у трьох ПРllмірнlоІКах, що мають однакову IОрИДПЧВУ 
один З яких знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря, третій - в opraнi,1I011 
його державну реєстраціlО - ВI!КОНавчому комітеті Броварської міської ради. 11 

РеКВЇ3IIТII cтopil. I1 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада Київської області 
10ридична адреса: 
ідентифікаційний код 26376375 

: Київськ бл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 
a"e~HfllгopB ВаеllЛЬОВllЧn 
.~ ..... -.. ~, 

.-' . .-. ,;. : '. .,.:е . 
•••• '1..' -; ':' ... . _.., "" 

..... І; ',.: 

~~~F-__ ~_·'''I~iJ.Сn,,о3IС1(оl - . ~. " ... - , . . ,- . '. 
, МI1~" •.•• • , t :' t\ t ~ ':.. ~ .:: ;; 

1 •••. #: •• ,' • .J ; .. ··:JI,I 
1,\ _ ... ";'.', ' .. , ,,- ':\І} 
'. . .' -.. 
\'" '.'--" '''.'1 
'.', .:: •• ,/:о"І 

.... :- ..... '" ••• ,. ,.'r • '. • .... і .: "4' JIJ~ 
... ::.,... 4' •• :., ..... --- ....... 

ОРЕНДАР 

ТОВ «Київоблпреса)) 1I 
Юридична адреса: 
м.1(иїв, 

ВУл.дружкі ська, 1 О 
в особі ХОА еllк, Віталів М""олаііо."'" 

-""""::, :~' -=_~'.~. ~-J--- lВ.м.хОАІЄ"коІ і 
.• ··,·мп. , .. r .. ,- . , ' 

. '/1. • 
(прп ...... ІІІСІІ naч.iJa!) і ..... 

• t • . " 

Договір зареЄСТРовано 
державної реєстраціі доroворів ~p::OHKOMi &Роварської міської ради 
А! -- И Вчинено ЗlПИС "ід « о! 6' » • 

.~ 
про що у кНIІ:!1 tJ 
.,1 _20 ........ 1 



'" АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

_~rA:::'f:....:.... --.-.;.~~'I,_, __ ДBi тисячі дев»ятот року 
м. Бровари 

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

DИКОнуІОЧОГО обов'язки міського голови - сеlсретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Уlсраіні" з однісї сторони, та TOBapllCТBO зобl\lmкеНОIО 

вїдповідалы�іcтJоo «Кllївоблпреса» в особі генерального директора 

XO~lelIKa Віталія МlflсолаПОВltча 3 другої сторони, склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а TOBapllCTBO 3 обмежеНОIО 

вїдповідал",ніСТIО «1(llївоблпреса» прийняло земельну ділянку площею 

О,ОО19га, для обслуговування кіоску- землі комерційного ВНКОРlfстаНllЯ 

по бульв. Незалежності в рапоні розміщення буд. Кеll в м. Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 30.07.2009 року Н!!11-82-67-05 

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

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська АІісы(a рада 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Виконуючий обов 'язки 
місь 

І ...... . .., , ,. 

----:-t-FН~~. ~', _і' '/ і.'в. ~~i~03ICKO / 
; ., '. ;., .' f 

, .. . 

. . І 1..... t 
І '. ) .... '!l " . -•. " 11 

.. -··/і .- ,: ... '.-
" ~". 

.'. -' .. ~.... . ;. ~ •. .. .... ' 

ПРИЙНЯЛО: 

тов ((КlIї,о6лnреСQ» 

Юридична адреса: 

м.Киів, вул.Дружківська, 1 О 
Генеральний директор 

.. ' , / B.МoXOJfleIII(O / 



ДОfDвlр.Ni1 
про ВllесеllllП ЗI\IIII до AOfDBOPY opellД .. зеаlМLllоt Іп І. 

~Iicro Бровар К - д 011101 Dщ 15 ЖОDТІІR 2007 ро ... ., ».1697 
11 IІIВСІакоі oбnасті 

2009 POICY 

OPEНДOДAB~ЦЬ: БРОD~РСt.~ міСІака рада КllіВСЬКОі області, 10РIIДII'lІІа особа за 
заКОIlОДDВCТDОМ YкpalllJl, l.цеИnlфlК8IUПНIIП код за дallllMII єдрпоу 26376375 
КllівСІока обn., М. БроваРll, вуn. Гarвpilla, IS, а особі ВІІКОІ'УІОЧОГО оБОВ'13КII' a~:~:::I~a.::.~ 
сскретаРJl paдll СапоЖКІІ Jroрп ~ае'ШLОВI'ЧП, IKlln діє ІІа підставі ст.42 ЗаКОI'У Украіlfll «Про 
аllсцсве CIUoIOBPJIдYBDIIIIJI в УкраіІІІ»», з OAIIOГO боку, та 

ОРЕНДАР:. rpOMaдRll!11I ЗJl3~ ~лсксаllдР ПетрОВIІЧ, 10РJfДJfЧllа адрссв: аl.БроваРII, 
БУJILВ.Не3ВnСЖllоcn,2 КD.4~, щеlmlФlкаЦIПlllln КОД І 528009932, далі -"ОРЕНДАР", :І аруго1 
сторони, YКnВn'1 цсП ДОI'DВIР про наСТУПllе: 

ДiIO'111 ~обр~вinьно і перебуваючн ПРІІ .здоровому рооумі та ксніП nlUol'm, Р03)'аlіIОЧII 
ЗlшчеllllJl СВОІХ ДІП, попередньо ОЗllаПоr.tлеlll 3 ПР"ПIIСами цlІвілы�ого заКОllодавcnJа. що 
pCl)'mOlotL укпадеllllП ІІІІМІІ npаВОЧl1ІІ (зокрсма, 3 ВJfМОrвroщ щодо IlсдіПСllОсті праВОЧIIІ'У), 
вїдповіДlIО до ріШС~11JI Броварськоі міськоі Рад" від 15.10.2009 року Н!!1262-7I-О5 та керyrОЧІІСЬ 
ПOJlоже1111JlМ11 П)'llmв 4.5.2,4.5.3 та 9.1.3 Договору ОРСllдl1 зеаlcnыfіi ділКНКl1 від 15 жовти. 2007 
РОКУ YКnВnII цсП ДОl'Dвір НІ 1 (lIadQlli - ДогOllір) про BllecellHI змін до Договору ОРСIfДИ зсr.Icnыlіi 
ДЇnKIIКlIBiд 15 ЖО8ТНJI2007 року N!!lб97 (надалі -дOZOllір оре"аll) про таке: 

1. BlleCТII до ДоговоРУ ореНДІІ наступні змін,,; 
1.1. Пункт 2.3 ДОl'DвоРУ ореНДІІ BIIКn&CТI1 в наступніА редакції: 

«2.3. HopMaТlI8Ha rpошова оцінка зеМCnЬІIОЇ ділкнк" згідно довіДКlІ відділу держкомзему у аІісті 
Броварах Кllівськоі області від Об. І 12009 року Н!! 04-311 S-3/t 078 cтaHOBlrть: 

- 10758 (Дсснть ТlICJJЧ сімсот п'ятдсснт вісім) гр"вень оо копійок. 

1.2. Пункт 3.1 ДОI'DВОру ореНДІІ B11кnaCТ11 в наступніА редакціі: 
«3.1. ЦеП ДОI'D8ір укладено СТРОКОМ на 2 (два) рОКll, терміном до 15.10.2011 року. ПіСЛIІ 
закінчена строку діі ЦIoOI'D ДоroВОРу ОРЕНДАР 'ІІЄ переважне право поновnенНІ noro на Н08110 
строх. У цьоаІ)' разі ОРЕНДАР ПО811нен не пізніше ніж за 30 кaneHдapНlIX дllів до закінченНІ 
строку діі ЦIoOI'D ДоroвоРУ nНCЬ.loBO повіДОМИТlI ОРЕНДОДАВЦЯ про Ilвмір ПРОДОВЖlml lого 

дію. • 
Пможена ЦIoOro ДоroвоРУ про переважне право ОРЕНДАРЯ не ЗDCТOСОDyroтьCR у разІ: 

- 811користанні земenьноі дiJшнки не за цілЬОВl1М призначенНІМ; 
- порушеННJl термінів смати орендноі мати; 
- доnyщеННJI погіршеНIUI стану земenьноі ділJlНКИ». 

1.3. П нкт 4.1 Доroвору оренди 811клаСТІІ В наступніА р~даКlUі: _ • 
«4.1. Річна о;еНДllа мата стан08ИТЬ 1% (ОД.ІН) відсоток ВІД IlормаТllвноі ГРОШОВОІ OQIHK.I 
зсмenьноі ДЇnJlHKII- 1 О 758,00 rpl18eHIo і складає: 
-107,58 (сто сім) rp.IBeНIo 58 копіlок. 

1.4. Пункт 4.3 ДоroВОРу ореНДІІ Вllкласт .. у на~пніП редакціі: І капе, ІПІХ 
«4.3. OpelfДНa мата 8НОСИТЬCR ріВНIІМIІ ча~IИ.ЩОМIСJlЧНО ПРОТJlI'D)М ~O (1Р:зцmур1vvaан.:hдв • • РНИМ днем З8111101'O (податковоl'O MICRWI ~J-
дИІВ, нacnynниx за останшм кaneндa О WI N! 33217815700005 УД)< У KIUвCloКЇn 
ІІІІІІХОМ перерахувlUlНJI на розрахуИКО8ИЯ рахунок PCllдOдaв вдк. 
o6nacti м. Кнєвв. КОД ЗЮ10 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське КОД 
ІІІІСllфікаціі 13050500 - оренда землі)>>. 

aCТI! в наr:ryПllіЯ редакціі: 
1.5. Пункт 4.S.2 Доroвору ореНДІ! BIIКn ндноі пnаТl1 зміНIІ HopMaТll8Hoi грошовоТ 

«4.5.2. зміНІI розr.fірів земельного податку ~ C:ТВВ~K. ОР:КСlції DII3II~чеmlХ за1СО1І0давствоr.l. 
О_І, підвищенНJI цін, таРllфів, зміНl1 коефІЦІЄНТІВ ІНД у п~ату ІІІ Уl\10ВDХ, ВlаІІВ'ІеІІІІХ п.4.5 

у ВllПадку оід1\1ОВ11 ОРСlfДDРЯ Зl\lіllllТIІ OPCllДlgl КЩО Є Biдl\lOBD від д06poBїnыsoro 
11. договlр OPCIIAII. , . 
~oroBOPY, cтapOlll1 РОЗРІІDDІОТЬ І ОЗРIIDВЄl'ltСЯ' CYAOBoal' ПОРЯДКУ.». 
РOJіРВllll1Я ДОГОВОРУ за ЗГОДОІО сторіІІ, цеП доroВ Р Р 

аr:ryПllіit редакціі: • 
1.6. Пункт 4.S.4 ДОI'D80РУ ореНДІІ 811Кn8CТl! :1=НВ'lенІ QII" ДОI'D80РОМ, cyt.ID заборroВDНОСТІ 

«4.5.4. У разі HeOHeCeННJI орендноі маТІ І у CТPOKI~a ахУ8111Н11t.1 пеllі, що IшраховуЄТЬСR I~a ~ 
ІВlUКaтеJl подаТКООl1М борl'DМ і СТJlгуЄТЬСJl З ~п ЗD іх HDIIOllocm) із розрахунку 120 ВІДСОТКІВ 
nOдaТIOBOI'D борry (з ypaxYB8HНJlM wtpафНl1Х санКЦІ ї діючоі на день ВllИllкиеИНR тaKOI'D 
ріЧНl1Х облікової С1'88КИ HaцiOHВnIIHOI'D БDНка ~)кparawllll' eHНJI звnежнО від тоro, яка з DCJlИЧIІИ 

(П чаСТІІНІ по, • 
noдaТXOBOI'D борry вбо на день noro oro острочеНlfJI у Поro eMaТl». 
'І1КИХ ставОК є більшою, за кожинА квnellДDpHllO день пр. кто ... , S 4 Ilа"'"'ПНОI'D зміcny: 

"І ПІДПУН ... ".J • 
1.7. Пункт 5 ДоroвоРУ ореНДІІ ДОПОО=І HO:~ фоНДУ права ореНдІІ зеаlenьноі ДIЛJIНКlI 

«5.4. Передача у заставу 1'8 BHCcellНJI до ІУПІ 
3а6оРОllJlєrьCJI» • 
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P

,V ореНДІІ DI.кnaCТII в НDсту,шіl1 рсnа,шіj 
18 П IКf 6А Доroво J • 5 . 

• .)'1 ' •• ,,.. ІСІІ OpeНJ1llplO здіПСJfЮЄТЬСЯ ІІа ПРОТЯЗІ (11 ЯТІ.) lІІ,і" 1а а 
сс6.А. Передача зс •• c:nы�оІ� ДІІ"'И ~ЇO" 

ПРIIIWВIUIJI-псредачl., аИllП в n'm'ACHIff.n терм іІІ після ДСР:КВІІІІОЇ РСССlраніl ltI.ого ЛОГОD 
ОрсlUlllР зобов ІІЗ roдo Доroворів про Оllссення ЗМlI' та nOIIORIICllh ПО JtOrOROpy т ару 

'І'ІІІв60 БУДЬ-IІIIХ ДOдDТКl ODllXra~1'J дерЖІІОllоі податкової службll 10 міСI(СМ ]IШХОДіМ~"If" ЗСмеп ОЩо 
IПlДlln' вIДПОВ'ДII'J хоп ю ор ЬИоУ 
AWIIXlII. 

1 n П 9 Доroвору opellДlI AOnOBI1Іm, HOOII,.. підпу"'''том 9.4.6 lIacrylllloro 1Mi~: 
07. YIIКf .. ... л. а/ -'J 

946 в п'mIДСИIIllП тер.,'" піCnJl держаВllОI ресстраи'l иього огопору т або БУJUa-1IIDt 
« . •• ІХ VI'D,II Доroоорів про ВllссеиНJI з .. ін та ДОПОВllеllЬ ДО Д"гопору ТОЩО ІІиnаТІІ відПОвіlhnr 
додаТКОВІ J ... б.. . .. . _./ 
хопllО OPI'DJI'J держаВllоі ПОдатковоі cnyж 11 за Мlсце,.. 311aXOAil(ellllJl ]СМСІ'ЬІІОІ 11IJI"""IШ. 

1.10. ПУIІКf 123 Доroвору OPCIIдII ДОПООІШТІІ 110011 .. піnПУІІКТО,.. 12 З.4. lІаСТУПflОro зміС1у. 
«123.4. іиіulаnlООIО ОДllієі із сторіІІ В ОДlІОСТОРОННЬО .. У ПОРЯДКУ У П'fПа/(ка:<, псредбаЧСlПОС 
законом 111 ШВІ Доroворо.о~. 

1.11. П)'lm 12.4 Договору OPCIIдIl BlIкnaCТII в HaCТYnllin рсдакиії: 
«12.4. РозlРВIІІПIJI Договору OPCHAII землі 3В ініиіаТIІОOfО ОреllдОДDІЩЯ В ОДflОСТОРОнньоаІУ 
порІІДК)' доnycа.l1СТ1оCJI У разі HeBIIKOII&IIHJf Орендарем ВІІМОГ пу"кту 4, піДПУllk'Тіо 6.4 та 9.4 даиоro 
Договору. Доroвір ООIlЖВЄТЬСJf розірван".. за ініціаТIІОО'О OPCIIAOABBWI з моменту Набут 
ЧlUшocri відповідного рішеllНJI суду, ПРIIПНJlТОГО tla Bllt.lol')' ОреtlдодаПШJ». 

2. ЦсП Догооір nWJfI'Dt: АсржuвніR реєстраиії. 

3. ЦеП Догооір набltpВЄ чинності піСЛJf піАПJlсання C10pOllaMII та nого деРЖDВНОіреєctpaQJЇ. 

4. Iюui. УМОВІІ AOfOBOPY ОРСІІАІІ земельної діЛJfllКIІ від 15 ЖОВТI\Jf 2007 року N!1697 
31J111ШlllOТЬCJf без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

BPOllAPChКA.:ltfleh~ РАДА 
K1IIBChJ.(dloB11AcTf:-· ~, 
JOРIIДIООI, ~eca r . t ~ , 

М. ~'.lJpi ... tBrapiH~lS ~:\\ 
В ос.~біS~ Ь D.I}QPi- В8і!llnь'оВllча 

і' і,' _:: 1 " . ; :.: :. ~ 1\ 
І ... " ... 1:"1 , ... ; .. \ . .... '. , .. " . -" ,-., ;/ , . ..., І"': ~ ) .., " 

--~~~t-'.B:6111~ 
,*,~. .... , •. " , .. v/ .. ct.~·.l 

.... ~ 'І ~ ::-••. ~; .. 
•• .....-..-: ... r-' 

ОРЕНДАР 

Зn",в Оле«саllдр Петрович 
ЮРИД •• 'lна а.ареса : 
бульв.Незanежності,2 кв.40 
М. Броввр" 

-.....,~I:;wL. ~!f:,--;1_' _ О.О.Jлзя 

ДoI'D81p 38pctCrpaDIIIO У llIkOlUCor.ti S 081 СІ. • 

дoroвopll OpcllДlI 8Чllllеll0 затlС 81д .JJ.. ~;:c~~~ радll. про що· у КlIJl3і 3ВПllсіо ДСJDC1Шl\оі pc:cc:rpauП 
(~ lIPoкy. 

" 

І 

І 
І 

І 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНої ДІЛЯНКИ 

&& {'.~" ,;.t(l{ittCl.C 
І ~.< ... 

2009 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська l\olicLKa 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 Украіні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та громадянин 3язя Олександр Петрович з другої сторони, склали 

цей дп про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянин Зпзп Олександр 

ПеТРОВllЧ ПРИЙНJlв земельну ділянку площею 0,0036гв, для 

обслуговування збірно-розбірного металевого гаражу по бульв. 

Незалежності в районі розміщення буд. N!!2 в м.Бровари. Земельна дimmкa 

надана рішеННJIМ сесії від 15.10.2009 року за Ne1262-71-05 на умовах 

оренди терміном на 2 (два) роки, до 15.10.2011 року. 

Цей Ап СЮІsдено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
Київської області 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,lS 
Виконуючий Об~~~~~~СЬКОГО 
голови - секр~аР~'J~~ЬК9}~F~И 

'..' . , . 
• / ........ # ... ,.t" ..... :l:~\ 

1"',_ ,'.. .. .. "" \ t Ilr '" " І. .. :,', ·З.\" І, ::,- '" .• • • '\ ~ • О," ,. , '1':' 
.,;: .. • .. . I.~ - :-
~i. .' ; І' ~:'ii 

~
: ... '. :... '. :; ..... ~ 11 

'·!Іl \ ... ~ ,. ...... I~ 
~,(a~ •• В. Саn6з~~(t~, 

---==~;;'-=:'~J-v. .. ..-:. C~ J .,': 

' .. -.... '.#" .. '" - ':.. .;,. 
~~.': ... ". ... ....... ~ ..... :-::-.~ .... . 

ПРИЙНЯЛА: 

ГромаДЯІІІІН 

Зязя Олександр Петрович 
R)ридичнаадреса:м.Бровари 
бульв. Незалежності,2, кв.40 

_.!Іс:~Ш~...t--_/ о.п.3R3R1 

,І 

; 

'І , 
'. 



• ДоrОВlр N!Z 
про ВІІСССІ'І" З,.ІІН ДО дoгoao~y ореllJulзеr.rмы�оіi д!п,ШCJI від 20 rpYIII., 2007 року Н!53 

r.rICТO BpODap11 КllіlСЬКОі області 

fJl. «','fH~e- 2009 року 
/~ 

OPEНДOДAB~ЦЬ: Вроварська міська рада КllіаСЬКОі 06nасті, 10PIIДII'IHa особа за заКОIIОДІІІІCТUОr.r 
УкраТIШ, ~СlmlфікаWRНIIR .КОД за IIDIII.,.", єдрпоу 26376375, IOPIlДll'llla адреса: кllіlсыcD обл., .1. BpOlapll, 
ІУЛ. farapUID, 15, В. осоБІ • DІІКОІ~ОЧОГО оБОI'13КII міського ronО11l _ секретар. Paдll Сапоа."ІСІІ lroрп 
DаСІUlLОDllча, IІКlIА ДІЄ ІІа ПІДCТIUIІ ст.42 Закону Украіlll' «Про місцсве CDr.IOlPJUl)'DBHIUI І Укрвіllі», з одного 
боку,та 

OPEH~P~ ПП Горобчук ЄDГСІ. MllKonaROIIPl, 10PIIДII'llla адреса: м.ВроваРII, БУЛЬІ.Незanежноcri,12 
кв.72 ідСlmlфllCDwRllІІR код 2650516351, lUUIі -"ОРЕНДАР", :J другот сторо,,,,, yкnanll цеВ Договір про 
IlаС'І)'Пне: •• 

ДіюЧl1 доБроDшы�оo І перебуаDlОЧl1 ПРI.IЗДОРОDОr.rу розyr.lі та .СllіП ПDr.I'.ті, розуміlОЧllЗllвчеНIIJI Сlоіх діП, 
попередньо 03llaAoмneHi з ПРllПllсаМl1 .WІІШLІІОГО ЗВКОIIОдавcтuа. ЩО реrynЮlOТlo yкnaдelllln НІІ.ІІІ ПРВВОЧІІІІ 
(,окрсма. з DIlr.IOI"Dr.III ЩОДО IlcдiRCI.ocтi ПРUОЧІІІІУ), lідповіДllО ДО рішеНllІ Вроварськоі .Ііськоі радll lід 
15.10.2009 року N!1260-71-05 18 керyrОЧИСL ПоnожеlllUlМl1 ПУllктіl 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору opellIIIl 
'еАlсшы�отT дinRНКlI аід 20 I'руДIUI 2007 року yкnanll цеН Договір Н!! 2 (ІІ0дanі _ ДогOtlір) про ІнесеННІ змін до 
ДоroDОРУ opellДll земельноТ ДЇJUJIIКII від 20 rpYIIlII1 2007 року зв Н!!53 (11DдDni - ДогOtlір ОР.llдu) про таке: 

1. BlleCТI! до Домвору орендІІ наСТУПlfі зміllll: 
1.I.ПУIIКТ 1. Домаору ореНДІ! ДОПОDIШТlI підпунктом 1.2. ІІаступного змісту: 

ВідпОDідно ДО рішеННІ ВllКОНавчого коміТС1)' ВРОІврськоі J\liCLKoi paдll lід 08.09.2009року К0419 «Про 
рСЖlIМ роБOТlI об'єктів дрібно роздрібної ТОРГОІмьноі мережі» ІСТВНОВІІТІІ, ЩО реЖIІJ\1 робот.. об'єктіl 
дрібнооnтoвоі тoproBenLHoi мережі на тepllТOpii J\licтa БРОlаРlІ, ПОВlІнен відповідати НВСТУПНОМУ часовому 
дівпазОII)': 
- початок роБOТlI- не раніше 7:00год. 
- закїнчеИIIJI роБOТlI- не пізніше 22:00год. 
ПорушеИИІІ реЖIІМУ роботи є підставОIО ДпJI розірваННJI договору opellДll в OIIHOCТOPOHIILOJ\IY ПОРІДКУ. 

1.2. Пункт 2.3 Домвору ореНдИ BllкnaCТII u наступніП редакції: •• •• • 
.аз. HopMaТlfВHa rjJОШОDа оціНICD зеJ\Iмы�оіi ДШ.НКІІ згідНО довідкн ВІДДШУ зеJ\ICnЬНИХ реСУРСIІ у МІСТІ 
БРОlарах Київськоі області від 28.01.2009 року Н!! 04-3/13-31235 craнОВIПЬ: • 

11539 (CЇМНII.IUUIТIo ТlICJlЧ п'JlТCQТ 11'lідlWПo дel'JIТЬ ) гривень ОО котАок.» 

1.3. Пункт 3.1 Договору ореНдІІ ІllКЛаСТIІВ наступній редакЦІЇ: 
«3.1. ЦеА Договір yкnaдeHo терміНО"II.а (ОДІІН) рік. ПїCЛJIзакінчеН!DI С1року дії цього ДOГOIO~y ~PEH~ має 
ПС Сlвжне аво поиовлеНIUI йоro на HOIIIO С1рок. У цьому р831 ОРЕН.мр ПОВІІнен не ПІЗНІше ИІЖ за ~O 
а:СlrдaРИl:ДНів ДО закінчеННІ С1року дії цього Договору ПІІСЬJ\ІОВО nOBIIIOMlml ОРЕНДОДАВЦЯ про .'Dr.llp 
npoдовжrrm йоra дію. .. 

ПonожеиlUl IUtoro Домвору про переlажне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОlУЮТЬСR у р83l. 
- ВllКОРИстанні зеМeJlLиоі дinlНКИ не за цinЬOBllM ПРllЗначеННRJ\f; 
- DорушеlllUl термінів СlШатн ореНдНОЇ lШа~ll; 
- доnyщеlllUl поriршеНIUI стану земenьної ДШRНКН». 

4 1 Д реНдИ ВJlкnаСТІI І наступній редакЦІЇ: 
1.4. Пункт. oroBOPY/~ ). отків від нормаТІІІНОЇ грошовоТ оціНКl1 зеМeJlЬноі дinJlНlCJI- 17 «4.1. Орендна lШата cтaHOBIIТL 10% \AeCJJТЬ ВlДс 

539 rplшень і cкnвдвє: • 90 ійок І ріа 
- 1 753,90 (Одна Тllсвча сімсот п'lІТдесят 11'11) rplIBI'1 КОП 

підпунктом 5.4. HacтynHoro змісту: 
1.5. Пункт 5 Домвору ореНдИ ДОПОВІ'ІІТ.І НОфl~~~ права ореНдІІ зе.ICnЬНОТ дimrНКllзвБОРОIUlЄТЬCR». 

«5А. Передача у заставу та внесенlUI до CТD1)'ТНOГO 

е І ВІІICJIВСТІІ В наступніП редакціі: 
1.6, Пункт 6.4. Домвору ор НДІ • 5 (' ь) днів за актом ПРIIRr.IВНIUI-

• ПСНlОЄТЬCJI на OPOТJl3I П ІІТ с6.4. Передача зеМeJlLноі дinJlНКII ОрендаРІО ЗДІ 

~чі. .м цього Договору тalабо БУдL-IІКІIХ . • іCnJl державноі реєстраШI ••• )PClfДap з060В'13аНlln в п'mfДенний теРМІН п ь "О ДоrolОРУ тощо Иадати ВІДПОВІДНУ КОПІІО : змін та ДОООІнен он Рla1'lOВИХ УГОД0 Домворів про внесенlUI 
РI'ІНу» 



2 
2. ЦеП Доroвір набltpас '"ІНН0сті піСЛJl піДПllсаl'НJI cтopOlfa~1II та Аого pereтpaq. .. 

ї . . "0 
3. lJauI УМОВІ' доroвор)' ореНдІІ земcnьНО ДIЛJlIfКIІ ВІД - ГРУДНJI 2007 року за N!!S3 

. ':. : .......... . змІн • 

ОРЕНДАР 

',~. • .: : • е, • • 
•• _ ',', е •• ," 1 
'; ..... ;. :';.',!:':;-: .• : •. :.. 
\_ 'J ',4..' '0:;" .• ". .' , (,' ;:.: ..• ,::$,~~ .: ...... \ I'::~ :' . 
=~ ;:~~'4""1::,i,I_. :.~'~ :' .,. 'OPEIfДOДABEЦЬ 
-:1,,", ':' "~\' J.:.' '. • 
~1 ;-:,.... .' . ::~ .. ~'~~':.~::~:!~t.:\~;"SPO~КA ЛIIСI#КА РАІ(А ФОЛ rOP06"J'H 
~t~~~';~'~'J";~ JШ/ВCIJ(O/ОВІІАСТІ E'lI!II М"нола';ОIl"" 
i.o~:i,:': :І::", ~:':' J UUI'IJI8 адреса: IOPlllIJI'IHa адреса: 
'~':" '\І' _'", •• ~ І 15 б Н .. :. ... >:,М:. ~ ..... .&шр 110, ульв. СЗВJlСЖlfості, 12 I\В.72 
::.:~: ;';:!i-:~ і: . " ІІа IIJC ~B DаСllЛЬОDllча м. БроваР·1 
':::: "" ". 4- '* '. :;, ., ... : ~'I' О и' .J!I!. обл, Кllївська [: 
:;~', :'.. *~oIc; ~,A r"':. ~ ~~~' . /.; , 
.' І' , і\ "'/І. lInОЖНО ' ~ ) 

' •• ! &I~\~!" ~ -І r:J ~: ' І і ::~ ,_ (М. ,:-:' t _ :D ~ є.м.Горо6ЧUIt 
~\;":' $ . 'I/~' 'ь :1'" І 
'~~-'I' . Q 'Ї " ,\,:~Atjro р:зар~ 9!1B~C)'Y BIIKOHI\O~li Броварської міської " ' ~~~~ OpelIДJI D"lfНello ЗDПlIС від «('[» у • І 2РОадо".' про що у КНІІЗІ заПIІСIВ державно"р" ( ~/' ' o.~ ,Іі 1.(. .:::року. 'І -~ 

І 
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- АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬної ДІЛЯНКИ 

2009 року м. Бровари 

Ми, що підписали,СЯ НИжче: Броварська MiCLlca рада, в особі 
виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону УJ(раїпи "Про місцеве 

самоврядування в УІ<раіні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 Н!й28 <dlpo виконання обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та ФОП Горобчук Євген М'lколаЙОВIIЧ з другої сторони, 

склали цей AIcr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Горобчук Євген 

Миколайович прийняв земельну ділянку площею О,ОО27гв, для 

обслуговуванWI кіоску в складі павільйону очікування по 

вул.ІСороленка,55 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 15.10.2009 року за Ке1260-71-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІВ) рік. 

Цей Акт СЮІадено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОІО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар міськоі ради 

ПРИЙНяв: 

ФОП Горобчук 
Євген Миколайович, 
Юридична адреса: м.Бровари 

бульв.Незалежності,12 кв. 72 

ф' 
,.е І є.м.Горо6чук І 
мп 

(зв нананості пе'lаТІСІI) 



про BllcceHНR зftlіll до дoraDOpy OpellДl~raDIP .Ni2 
• eftlCn.HoT дїJ1IlllCIl ВШ 20 2 

ftllCТO БроваРl1 КІІЇВс.кої омастї IpyДНJI 007 pOII.'Y.N!S2 

a~:a 2009 року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварс.ка місІока рада КІІЇВ _ 
УJP8і"II, ідеlmlФlкаціnlllln. КОД за даН11М11 єдрпоу 26З7~~;~ Обnа&:rі, 10РІІДІІЧllа о~оба за законодавСТВОftl 
1"/1. faraplllD, lS, D .особl ВIIКОI!УІочоra оБОО'I3КII "Іісько";' 10РІІДІІЧllа адреса: КIllОСЬка ом., ftl. БроваРII, 
ВаСIІЛ.ОDII'ID, JlКlln ДІЄ на пlдcrв81 ст.42 Закону УlСраї1ІІ1 П r:onoBII - сеlCpе'ПІРR PWI Сапоа._ Ігоря 
601)', '111 ес ро МІсцеве саМООРІдуваllllІ в Україllі)), з ОДIІОro 

ОРЕНДАР: ФОП Горобчук earcll MIIKonan 
б)'ILо.Нe:IIIJIСЖllоcтf,12 ка.72 fДСlmlФікаціnlllln код 265051635 1 OOII~,.. 10Рllдll'l ~~B адреса: а •• &рооор.1, 
ІСА AoroBip про IIBc:rynlle: ' двn' - ОРЕНдАР , з др)'гО' cnropOIIlI, YКnВnIl 

ДіюЧl1 доброоin.но і перебуваlОЧl1 ПРІ. ЗДОРОВОМУ роз lі та • ". " 
діА, noncpeдll.O 03llаnОftшенl з ПРIIПllс8ft.11 цllоїлы�оro З:И:JJtо :сшя паа. Пі, РОЗУМІ.ОЧ.І 31I8чен ... СООІХ 
npaDОЧlП1 (зокрема, з 01'''101'1''111 щодо недіRСІІОСТЇ о ао ) ~ ~a, що p~rymolon укnадСIШЯ ItI1ftIIf 

ід lS 10.2009 року N!1260-71-0S та Р ОЧІШУ, ВIДПОВIДlIО до РІШСІІІІJI Брооарської аlіської 
paдll В· • КСРYlОЧIIСЬ ПOnОЖСНI .. аш nYlliCТiB 4 5 2 4 S 3 та 9 1.3 ДоroВОРУ 
opcНдlI земмьноі дinmlКlI ВІД 20 I'р)'ДlIJI 2007 року YКnВnIl цеЯ ДоrООI'р уа., ('І ~ • і' •• і' 

r '. ~,~ а(lQ/I - ДOZolJ ір) оро Bllecelll .. 
::до Aorooopy ореНДІІ зеМСЛ.llО ДШJlIIКlI 81Д 20 rpyДllR 2007 року зо N!S2 (надвпі _ ДOZOIJір opelldu) про 

1. BlleCТII ДО Доra80РУ ореНДІІ наступні зміНІІ: 
1.1.п~ 1. Доro~ору ореНДІІ ДОП08НИТlІ Пі~IIКТОМ 1.2.lIacтyolloro змісту: 
BlдnoBlДIlO ДО ~IШ~1ІІ1J1 8нконаач~ro КОМlте'l)' БроварськоТ міськоі paдll аід 08.09.2009року Н-0419 

~po pacllftl роБOТlI об em8 дріБН~ РОЗДРlбllОЇ Top.roBCnIoHoi мережі)) остаИОВIIТII, що реЖIІМ робот .. об'єктів 
.ap16Hoonтoooi тoprooen.Hoi мерСЖ1 на тсрнторіі ""ста БроваРІ', OOOII"ell відоовідати "аС1)'Пllоаry часовому 
Дl1IID30НY: 

- початок роБОnl- не раніше 7:00roдo 
- зшнчеНIIJI роБOnI- не пі,ніше 22:00roд. 

ПорушеНIIJI рСЖ11М)' роботн Є підставою ДІІЯ ро,ірваиНJI доroвору ореlШl1 в ОДИОСТОРОІШLОМУ ПОРЯдку. 

1.2. Пункт 2.3 Доroвору орендн 811кnaCТII в lІаС1)'о"іА редакції: 
I2З. НОРl'olаnшна rpОШ08а оцінка земenьноі ділянки 'ППІІа довіДКl1 оідділу земenЬНIDС ресурсів У Mim 
Броварах Кlliвськоі області 8ід 28.01.2009 року Н!! 04-3/13-3/236 станОВIП1о: 

13 642 (Гp51Н1Д1U1'11t nlCJl'l шістсот СОРОК даі ) rpИВllі ОО кoniAolC.)) 

1.3. Пункт 3.1 Доro80ру орендн 811кnaCnl в наС1)'пніR редакціі: 
аЗ.l. ЦеІі Доro8ір укладено терміном ДО 15.12.2009 року. Після ,вкіllЧеш .. строку діі цьoro ДoroBOPY 
ОРВНДАР маЄ переважне право поноanенНJI Roro на ІІОВІІА строк. У ЦЬОМУ разі ОРЕНДАР ПОВllНен Ilе 
пЬвіше ніж 3D 30 капендаРIОIХ днів до ,ВКЇ11Че111Ul строку діі UIooro ДоroВОРУ ПIIСIoМОВО повіДОftlUnI 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОД08Ж5m1 Roro дію. 

ПопожеНIIJI ЦIooro Доro80РУ про переважне право ОРЕНДАРЯ не ЗDСТОСОВУЮТЬСJl У разі: 
• ВIUЮРШ:Dнні земenьноі дівJlnКl1 не 'в ЦЇnЬOBllftl ПРIDllаченНJlМ; 

• - ПорушеllRJl терміні8 сnлаnl орендноі nлатн; 
r - дolJYlЦeННR попршенНR стану земen.ноі діJUlНКIШ. 

1.4. пункт 4.1 Доro80РУ ореНДІІ 8HкnaCТII в "аступніА редакціі: _. _ • 
«4.1. ОреНДІШ плата стаН08ИТЬ 10% (дecJIТЬ) відсотків від IIopl'olaTI18110i rpОШОВОI OUIHKII,e"IMIoHOI ДUlJlHK5I-
13 642lpоень і cкnвдaє: 

о - 1 364,20 (Одна nlсяча 1pllcтa шістдесJIТ ЧOТltpИ) rp5lBHi 20 копіRок в ріа 
і • 

і 1.5. пункт S Доro80РУ ореНДІІ ДОПОВНlIТlі HOBIJМ niдnyнКТ01'o1 S.4. наступноro .'''''С1)': 
15,4 Пl!n"..... CТ8'1'U'1'11oro фонду права ореНд51 ,е"len.ноі ДUlIИRII ,абороняється». . -r_ .. a у зacrвВУ та BHeceHНR ДО "J ••• 

j 

і 1.6. Пункт 6.4. ДоroВОРУ оренд0 811кnaCТ11 8 НDС1)'пніR редакціі: 
1«6,4. Псредача земen.ноі дiJUlнки ОрендаРІО здіRСНlОЄТЬСJI па протязі 5 (п'IТЬ) днів за актам ПР5IПМВНIIJI-
1 ....... -· ; --I"ЩjI'ІI. • 

І оре ., ноі реєстраціі ЦIooro ДоroвоРУ тalабо БУДЬ-11СІ1Х : .nn~! зоб08'ІзаНІІІІ 8 n'mlAeHIIliR теРМІІІ ПІCJUI держав ДоroвоРУ тощо IlадаТ11 BiдnoBЇДJIY копіlО ! ;Р;;811Х yroд, Доro80рі8 про 8HeceННR зміll та доповнеllL до 

2 це CТOPOIIDftIII та Воro реЄС1Раціі. 
, В ДОl'Oвір набирає ЧИllності піCJUI піДПllсаl.НR 



І 

2 
з. ІІа YМOII. дoro80PY 0PCJuu1 :lCммьноТ дїЛIНКIІ від 20 

31Ш1ІWlU01'ЬCll ба '!llін. 

1 
ГРУДНІ 2007 року за Ntn 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

ФОЛ Горо6',у« ЄlІгсl, МUНОЛQlїО"UЧ 
IОРIІДlllfllа адреса : 
бульв. Незалежності. J 2 кв. 72 
М. БроваРl1 

обл. Кllівська /" 

~< 
__ ~~~ ___ є.м.Горо6чу« 

ДоroоіР.38реєстровано У 811конкомі Броварськоі міськоі РІдІ" про що У книзі заПllсів де t 
дoroOOPI8 ореНДІІ 8ЧІІнено З8ПІІС від "/~! » !.~ :.t't t t 200 J року. ржавноТ pempaa& 

v .;,~ 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2009 року 
м. Бровари 

МІ!, що підписалися НИЖЧе: Броварсы�аa 1\IЇChICa рада, в особі 
ВIIІ'ОнуІОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі СТ.42 Закону Уlсраїни "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварсыlоїї міської ради від 

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

сторони, та ФОН Горобчук eBrel1 МllколаЙОВllЧ з другої сторони, 

склали цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Горобчук Євген 

МlllсолаЙОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0021 га, ДJIJI 

обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по 

6ульв.ИезаJIежвості,10 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 15.10.2009 року за Ne1260-71-05 на умовах оренди терміном до 

15.12.2009 року. 

Цеі AIcr СЮІадено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська міська рада 
ІОридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
ВИІСо~чи;!(~о~q~' ЯЗКИ міського 
голов;"/ .::'; d"е~етар':юськоі ради 

.. '/: '!--.:: ."\ і ,~. 
f! ":) ,'. ---.. .. Оо' ," (.~ .. -с' ,.,. ... r:-.... , 

ІІІ "і ~/A" t ~ 'Т "'1 ' .; ';.\ Н" І '. ; ... ,. , ее 
: !с І : . : • ;' , .'.,. -1\ 
~
" І "~',' ',' ' '. .... ї'! :. о' Ої.· і--' ,.; lї 

\ " . \ ", .J /іВ. clin031Cl(O / 
" ... ' "~I.. '~.":'~ -.--_ ... ' ':;','.-

,\, :- -.. r, .• ' 
~.,' /. • .:-, О'. о,. ....... ,'1 ,~~ ", .• 

'. ... '" о.:,, 
"'-:;:.;~;:-;: ,:. ,. 

прИЙ1ІЯВ: 

ФОП Горобчук 
Євген МlllсолаЙОВII&I, 
Юридична адреса: м.Бровари 
бульв. Незалежності, 12 кв.72 

~ є.м,Гор06'lJ1К/ 



Договір К!!2 
про BllceCllllB Зl\lіll до договору OPCIIДII зсI\IcJlы�оїї діnВIІІС11 

• від 11 ЛlIОIIВ 2007 року Хе26 
МІСТО Бровари Київської обпасті 

2009 POICY 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:. Бро~арська міська рада Киїаської обпасті, lоридична особа 
за законодавством ~краlНИ, IдеНТlfфіlсаціАIІИЙ код за даllИМИ єдрпоу 26376375, 
IОРI~lfчна ~eca: КИlвська обп., м. БроваРІІ, оуп. Гагарін&, 15, о особі ВИКОНУІОЧОГО 
обов ЯЗКlf МІСЬКОГО ГОЛОВІІ- секретаря роди Сапожкп Ігорв 8nCllnLOBl18ln, який діє на 
підставі ст.42 ЗаКОIlУ України «про місцеое самоврядуваllНЯ о Україні)), 3 одного боку, 
та 

ОРЕНДАР: ГPOMIJДJIHKa BapellKO Гапина ТРОХllміВIІ8, IОридична адреса: 
м.БроваРII, бульв.НезвnеЖНОСТі,15-а кв.42, ідеНТllфікаційний код 1534185721, далі _ 
"ОРЕНДАР", 3 другої' сmОрОIllI, укnали цеП Догооір про IІВСТУПllе: 

ДіlOЧИ добровільно і переБУОВlОЧIІ ПрlІ здоровому розумі тв ясній пам'яті, 
розуміlОЧИ значення своїх дій, попередньо ознайомпені з приписами цивіпьного 
заКОllОДавства, що реГУПIОIОТЬ укnадениА ними правочин (зокрема, з вимогами щодо 
недійсності правочину), відповідно до рішення Броварської міської ради від 30.07.2009 
року Н!!1184-67-05 та керуlOЧИСЬ попожеlШЯМИ пунктів 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 Договору 
оренди земельної ділянки від 1 О вересня 2004 року укnапи цей Договір К!!2 (ІІадалі -
Договір) про внесення змін до Договору ореllДИ земenьної дinянки від 1 О вересня 2004 
року за .N!!6З3 (надапі - Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди онкnасти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земепьної діпянки згідно довідки ВІДДІЛУ 
держкомзему у місті Броварах Київської обпасті від 30.10.2009 року К!! 04-3/15-3/1058 
становить: 

- 4087,00 (ЧОТИРИ тисячі вісімдесят сім) гривень оо копійок. 

1.2. Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
ссЗ.l. Цей Договір укладено строком на 2 (доа) роки. Піс~я закінчення строку дії цього 
Договору ОРЕНДАР має переважне право поновnення 1>101'0. на НОВ1>~Й строк. У ЦЬОм?: 
разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ні)к за зо капендарних ДНІВ до З.ВКlнчення строку ДІІ 

цього Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР продовжити його 

дію. П Д ГОВОРУ про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУIОТЬСЯ оложення цього о 

У разі: .' призначенням' _ використанні земельної ДІЛЯНКИ не з.~ ЦІЛЬО~ИМ , 
- порушення термінів сплати ореНДНОI плаТlI, 

оо • НКН») - допущення погіршення стану земеЛЬНОI ДІЛЯ • 

О енди викласти в наступнііі редакції: 
1.3. ПуНlСТ 4.1 Договору Р 1 си (ОДІ'!Н) відсоток від нормативної грошової 

«4.1. Річна орендна плата становить D. • 
• •. • 4 087 ОО грllвень І складає. 

ОЦІНІСИ земельно І ДIJJJlНКИ - .' . 
- 40,87 (сорок) гривень 87 КОПlЯок ІІа РІК. . .. 

ди викласти У наступній редакЦII: 
1.4. Пункт 4.З Договору OP~H астками щомісячно протягом зо (ТРІІДЦЯТИ) 

«4.З. Орендна плата вноситься РІВНІ!МІІ ч ндарним днем звітного (податкового) MicJIЦR 
. их за останНІМ кале О '1.': кanендаршlХ ДНІВ, наступи вння на розрахунковий рахунок рендодввци .. ,!! 

без урахування пдв WJIЯXОМ перерахув 



2 

00005 УДК У l{иівськііі облаcri м. Киево, код ЗКПО 23571923. ~ІФ := . Вроварське ВДК. код КJlвсифікаuії 13050500 - орснда 'С":ІЇ».' О 111_ 

1.5.Пункт 5 ДогоВОРУ ореНДІ! ДОПОВНlIТIІ новим піДПУIIJПО~1 5.4. На 

~~ h «5.4. ПеРеда'Іа У заСТОВУ тв внесеННJI до статутного (ІІОНДУ 
діЛJllllOf заБОРОJfJlЄТЬСJl.)) 

1.6. ПУJJIn' 6.4. ДоГОВОРУ оренди ВlflслаСТIі в нвступнііі рсдакції: 

«б.4. Передача зеr.fельної дїJIJlНКИ ОрендаРІО здіЙСШОСГЬСJl ІІВ протязі 5 (п'JIТJ.) • 

актОМ ПРJfЙМВlJНJI-передачі. . JIВiI 
Орендар зобов'язаний в п'ятиденний TepMiJl піСЛJl дсржаВIІОЇ PCcМ'nll":" 

Д . -'~I 
Договору твlабо будь-яких додаТКОВJlХ угод. OГOBOPIВ про IШСССflflJl змін та "о 

.' • ~ ПО 
до Договору тощо нвдати ВІДПОВІДНУ КОПlIO opraJlY» 

2. Цей Договір підпяraє державній реестрації. 

3. ~ей Договір набирає чинності піСЛJl підписаllНJI сторонами та його де 
реєстрацl1. ,. 

4. Інші умови ДОГОВОРУ оренди земельної діЛJlНКИ від 1 О вересня 2004 po~ 
ХиБЗЗ ЗВnИШВlOТЬСJl без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

IiРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
кн/вськоlОIiЛАСТI 
Юридична адреса: 
м. Брова вул.Гагаріна,15 
в особі а ожка Ігори ВаСllJlЬОВllЧ 
.~=!~. 

f./ 'І '-і а ," 
Л~'ir" ."-,. .. ~ .. ,,;' з"f·7.~ 

lf'/···':&,/:?-' /1 :~~.~\\ LB.Callo ... • .. uo 
~,. І \ -'" \., .~. • ІІІ." r:.:\ .. ' ..... -: .' ).- ~,) \ 

: ~:. fJ) ,'1". ',' ,...,: 

~\~1.r" ~ \~)!J І ~., 
~.:: .t ",' .... , ", у:,...," 'о' (, • ..;J' "-- • .'/ .. \.... • ~- '" -r· 
~~ 1:' • • 4!.J.",:./ 
~.~ JI q ~ \ '1\ .:-' .. ::::---~ . .................. ". 

ОРЕНДАР 

Вареll«О Ftullllla TpO.~IIA'i'HII 
ІОРlІдична адреса: 
бульв. НеЗWIежності, 15-а 0.42 
м. Бровари 

обл. Київська 

г. Т.Вllр,"I(О 

Договір зареЄСТровано державної реєстрації договорі; :~1KOHKOMi Броварської міської ради, про що у КНllзі ЗDfllІСі8 
енди ВЧинено запис від ес ('О» цtt/tikL'- 200§РОК)" 

І iJ /
',' 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2009 року м. Бровари 

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

викоН}'lОЧОГО обов'язки міСЬІСОГО голови - секретаря міської ради Сапожко 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 3аІСОНУ України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та громадянка БаРСllКО ГаЛІІна Трохимівна з другої сторони, 

смали цей AIcr про наступне: 

Броварсы�:аa міська рада передала, а громадянка БаРСIІКО ГаЛllllа 

ТРОХllмівна прийняла земельну ділянку площею 0,0019га, дпа 

обслуговування збірно-розбірного металевого гаражу по вул. Короленка в 

районі буд. Н250 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

30.07.2009 року за N!1184-67-05 на умовах оренди терміном на 2 (два) 

роки. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
Кllівської області 
ЮРИД~J!а ·aдpe~@. : 
М. Бр6(арИ-, ·kYJf.tar~piHa, 15 
Заs:~ с Ик'місьКо~О:t.?лови 
"r". . . .1 '\ 

1"1":/ '. :.~ .;".~~. 
І :.,.... . .., \ t t 

, .. ,., ії···· .",,),',1: 
.'., І .. ,. , І .. сі \ '- :. і·" ; ... : .... ·С 

~.;. ... \ ,. 1-··.:- /, 
,; І -;)/. 

. .' ~. ; !іli. f:ali03/CKO / 

ПРИЙНЯЛА: 

Громадянка 

ВаРСllКО ГаЛllllа ТРОХІІміВІ18 
Юридична адреса: м.Бровари 
бульв. Незалежності,15-а, кв.42 

_.:..Ih~z.~'2:;"'-___ / r. т.ВаРЄIІ/(О/ 



• AOraBlp.Ni2 
про ВllеССllІІ1І З"ІІІІ до дoraBoPY oРСlfДllзеМCnL її • 

• 110 lWUIlllCJl від 02 20 
МІСТО БроваРl1 КllТВСькоТ _1:_ rpy"'lUI 05 раку Н!040533800214 

• ~.am 

f!..~ef':- 2009 року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська Рn"lІ К 7-
І., фІ ·n n - II.аськоТ області б ''''Р.ТІІІІ, IAс.тl каЦІ 1111 код за даIО .. IН ЄДРПОУ 26376375 ' IОРl1lU1Ч1lа аса а 38 ЗlКOllо.ааВmlОМ 

8УЛ. farapilla. IS, о осоБІ. BIIKOI!YI0'lora обов'JI3КII місько ' IОРllJUlЧllа a.upeca: KIITBCЬКD обn., М. БроваРІІ, 
DаСIШLООII .. а, IКlln дІє ІІа ПІДставІ ст.42 ЗаКОlty УкраУ"'1 П ra ~nОВIІ - сскретар. PWI СапDЖICII lrapn 
боку, 18 ес ра МlСцевс ClAIOBp • .ayBallllJl в УкраУІІі», з о",ноro 

ОРЕНДАР: ФОП ЗаnЦСОD BanelIТllHa ВаСlшіВl1 
IдeКnIФlкацlnlllln код 207S001786, дani -"ОРЕНДАР" :І да. IО~IIДllЧllа адрССI: "1.БроваРIІ, вуn.Московсьц61 

ДіlОЧIІ ... оброоlnLНО І персБУВDlОЧl1 ПРІІ здорово~ 'PYгtJ сторо"и, YМUII ueA Доroвір про IlaCТYnlle: 
попередньо 03HВno"тeHi з ПРllПllсамl1 WIBInLllora за:а::::~ _сніП П"'I'JПi, P03YftlilO'lII знаЧСНIШ своіх тА, 
(:soкper.la. з BllМorвмll щодо недlnСllості праВО'IІІIІУ) вІ • а. шо ~el)'nlOlOТЬ yкna.ueHlln 111 .. 11І правО"11ІІ 
15.10.2009 року N!!126D-71-0S та КСРYlО'IIIСЬ ПОnОЖ~JIІ~~:ВI"'"0 ~o РlшеllJl. БРОВВРСLКОТ "lіськоУ PWI вЇ4 
хмcnьноі ainlllKl1 оід 02 rpy4IUI 200S року yкnanlt цсП Доroв("КПВ 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Доroвору o~eНдIl 
ДОI'D80р)' OPClrдll зсмcnы�оіi AUutIIKII оід 02 rpYlUIJI 2005 Р N!2 (IIadtlll/ - ДогOllір) про ВllеССlll1' ЗМІІІ "'0 
'І8КС: року за N!040533800214 (1І11J11111і - Догоаір ор."ди) про 

І. ВНСCТlI до Доroвору ореНдІІ JlаСТУПJlі зміЩІ: 

~.І.ПУІІКТ І. ДO~BOPY ореНдІІ ",ОПОВНІІТІ! підnyшстом 1.2. HaCТYnHoro зr.lісту: 
ВІДІІовІдІIО",О Рlше~1Ш BIIICOH~'IOГ~ КОМІтету Бровврської міськоі радІ І ві ... 08.09.2009року Ка419 «Про 

p~1М po6D'r!1 06))єктlв .арlбно Р~РlБНОI ТOP~B~ЬHOi мережі)) BmlHOBIITII, ШО РСЖІІМ роБOТlI об»єктів 
ЩllбнооmaВОI торговcnьноі мсреЖI на тepllтoplI МІСТІ БроваРІІ, повltнеll відпові.ааТlI наСТУПJlО"ty часовому 
ДЇIIIIDOIty: 
• ПОЧаток ро60Т11- не раніше 7:00го .... 
• :suiнченНІІ p060T11-llе пізніше 22:00го .... 
ПорушеННІ режиму роБOТlI є підстаВОIО ДІІІ розіРВDlIIUI доroвору OPCIIдII в о",носторонньому nopJfJUC)'. 

1.2. Пункт 2.3 Договору opeНlUl викnаСТl1 в НDСТУШlіА pc.aaКlUl: 
123. HopJolml8HD rpошова оцінка зсмcnьноТ дїJulHКlI згідно "'OBiДКlI Bi.aдiny держкомзему у r.licтi Броварах 
КnТвcькoi 06nacтi від 04.11.2009 року Н!! 04-3/13-3/1171 станОВ1ПЬ: 

6365,00 (Шість ТИCJIЧ 1рпста шіст ... еCRТ П'JIТЬ ) rpll8eИL ОО хоniЙох.» 

1.3. Пункт З.l Договору opeНдlIBllкnacтн в наступній рсдакції: 
«3.1. ЦеП Доroвір )'КЛадено терміном на 1 (0lUIН) рік. ПїCJUI заКЇНЧСllНJI строку діі цьоro Доroвору ОРЕНДАР 
має neревazне право поновnенНІІ Ного на новиn СТРОК. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВlIнен не пізніша ніи за зо 
DIIеwрних днів до закінченНІІ С1року ... іі цього Доroвору nIICL"IOBO повіДОМlml ОРЕНДОДАВЦЯ про НDr.lip 
IІрОдо .... тl Ного дію. 

ПOnOJCеННІІ цього Договору про псреважнс право ОРЕНДАРЯ не застосов)'ІОТЬCJI у разі: 
• 8икористанні ЗСМenLноі AUutHKlllle за цinЬОВl1М ПРlІзначенн.".; 
• ПDp)'IIJСННІ термінів сплати орендноУ nлаТІI; 
• допущеННІ погіршено стану земenLНОЇ ... in.НИII)). 

1.4. Пункт 4.1 Договору opellдll BнкnaCТII в наступніА РС4DКшl: • 
«4.1. Річна орсндна плата становить 10% ( ... ссать) вї4СОТКЇВ від Hopr.lmlBHoi грошовоУ ОWНlСІlЗeldcnьноі ДImtНКН 
- 6365,00 Iрll8ень і cкnaдaє: 

• 636,50 (шістсот тpllДlUlТЬ шість) rpl18eHL 50 копіnОID) 

1.5. Пункт 4.3 Договору ОрСНДlI DluшаСТІI у IlaCТYnltin рс.аакціі: • 
«4.3. Орендна плата BHOCIlТЬCI рівНllМl1 часткамн щоміСІІЧНО прcmu:oм 30 (1pIUIWIТII) кanСIUUlРШIХ ДlО" 
1IICIymu. 38ітного (ПО,lUl'l'КOвого) MICllWI без ypaxyвВННJI пдв IWUIXOм 
.ан:. :;::~:::'::O:~~IIДOдIUIWl Н!! 33217815700005 Y~ У Кlnвcькїn обпасті М. КlIЄВа. кад 
ЗКПо 23571923, МФО 821018, одержувач _ Броварське Вдк. код КІІаСllфікаЦIТ 13050500 - орснда зeмni». 

І І підПУllКТOм 5.4. IlаСТУПllОro змісту: 
«5.4 п-.:~:Пункr S Договору ореНДl1 ДОПОВJllтl НОфВI~nv права орСНд11 зе"ICnЬНОТ ",WlllCllзабороНІІЄТЬCJI)). 

• '&OoI"W&'la у заставу та внесено до статутноro 0.-., 

·n ·1· 
1.7. Пункт 6.4. Договору оренди BIIКllaCТII в IlаСТУПll1 pe4DКЦI. • 

«'.4 • на прOТl3і 5 (п'пть) ДНІВ за актом nplln.IDННII-
• Передача зсмcnьноі дinJlНКl1 Орендарю ЗДlnСНЮЄТЬСІІ 

передачі. 
О •• вноі eЄC1Pвw1 цього Договору пlабо буДЬ-JlКНХ :If1IIP зобов'lІ3lНнR в п'JlТllденниn теРМІН .ПICIUI дсра:.снь :0 Договору тощо НIІД8ТІI BЇДnOBUuty копію 
-'ОВІІХ угод. Договорів про внесеННІ З.fIН та доПО 

DpI1Jty» 
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2. ЦсП ДоroDір niДIIJII'Dc дсрЖDвніn рсєстрашl. 
3. ЦсП ДоroвJр .1І611РІЕ '11111110СТЇ niCJIJl піДПllСDllНJI сторонаМIІ та Аоro держаВllоі рссстраоії. 

4. ІІшd yr.IODII AOroBOpy Оpl:'ШIf 3CMCJlIolloi дїЛJlНКIІ від 02 ГРУДIІJl 2005 року за N!04QS3 • 31м.1; 
31U111WDI01'LCJI без з,,11І1. .""4., 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

-~~~r4-- LB.C""03ltHO 

... '. . . 

ОРЕНДАР 

ФОЛ 3aIЇlce,a ВaJlе"""",,, В"СIUII,,,,, 
IOPllAllllHa адреса: 
ВУЛ. МОСКОDська,6 ] 
м.БроваРJl 
обл. Itївська 

-,.J.JI.-!=:.....---- В.В.3"';I("" 

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

' .. : -.. 
,'І . , 

ДОl'Oвір 3ІРСЄС1ровано у BllKOllKOMi БР.9варськоі місь оо •• 

AOI'OBopiB ОрСНдlIВ'ІИНСНО заПlfС від (с!!1..» М'~I p~~o;~~:o у КНИЗІ заПИСІВ держuноі pCECI'JII 



'" АКТ 
ПРИИОМУ-llEРЕДАЧІ ЗЕМЕЛьної ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa міська рада, в 
особі ВИІ(ОнуІочого обо~'ЯЗки міського голови - секретаря міської ради 

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

"осцеве самоврядування в У Ісраїні", розпорядження Броварської міської 

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

однієї сторони, та ФОП Зайцева ВалеllТlfна Вікторівна з другої сторони, 

склали цей Arr про наступне: 

Броварська місы�аa рада передала, а ФОП Зайцева ВалеllТина 

Вікторівна прийняла земельну ділянку площею 0,0019га по 

вул.дпмитрова,18 для обслуговуваllВЯ кіоску в м.Бровари. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 15.10.2009 року N!!1260-71-05 на умовах 

оренди на 1 (один) рік, терміном до 15.10.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварсьиа А,;сьиа рада 
g";ВСЬ"О106ласn,; 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
Виконуючий обов'язки 
місь - секретар 
місь . 

'МП 

ІІРИЙІІЯЛА: 

ПРlІваnlllll'; nid"pIIЄJf,e'(b 
3ай,(ева ВалеНІІ,"на В;ЮllоріВllа 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Московська,61 

~ І В.JJ.3aЙци,,1 
мп ( за НDlDНОСТЇ печаті) 

І, 

І 

" 

І 

і' • І 



ДопвІр .Ni2 
про ВІІСССІІІІВ з".111 до доroоорr opellДll :ae"'Mfollor дlnЯIІІСl1 від 27 сl'шп 2006 раку .м040633800014 

МІСТО Бровари КllїВСЬКОї області 

І!9 "~i~i- 2009 року --- /.~ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Кllівсь"оі області 10рІІДІІЧІ18 особа 311 

3llКOIIOДDDCТDO"1 YКPOЇIIII, fдеlmlФікаЦЇnlllln ход за даШIr.1ІІ ЄДРПОУ 26376375, 10РIІДІ .. ша а.ареса: 
Кllівс.ка обл., "І. БРОВОРIf, оуп. rarapillD, 15, в осо6і ВIIХОltylО'IОГО 060в'IЗ"11 ІоI'С.КОГО ГОЛОВІІ _ 
секретаРІ Paдll Сапожка IropR ВаСIIJlr.ОВllча, JlKlln діє ІІа підстааі ст.42 3аКОllУ Yкpaillll ссПро 
",ісцеве CDМовря.цуваllltl D YкpaїIII», 3 OДlIOГO 60КУ, та 

ОРЕНДАР: .ФОП ~On~B Ccpnn Олексаl'лроаll", 10PIIДII'lIla IUIреса: ",.ІіроваРIІ, 
ВУJl.МОСКОDСЬКD,б.I, IДСlmlФlкаЦlnlllln код 1980701573, дani -"ОРЕНДАР", :J другаТ сторо,,", 
укпlIJIll цсП ДОI'OВIР ~o ІІВС'І)'ІІІІС: 

ДіlОЧl1 д06РОВШЬІІО І псребуаarОЧIІ ПРІІ здоровому розумі та JlClliR пвм'JПi, РОЗУr.lіIО'l11 
311аЧСllItI своїх діn, поперсдньо ознаRоr.ШСllі з ПРІІПІІСВМІІ шlвілы�оro законодавствІ, ЩО 
pcrymolOТIo УКЛDДСНlln 111.,.11І правОЧlІІ1 (зокремІ, з BIIMOI'DIII ЩОДО нсдіПСllОсті праВОЧlrнy), 
відпоВЇДlIО до рішеllНl Броварської міської PIUIII віл 15.10.2009 року Н!1260-7I-О5 та КepylО'ШСЬ 
ПDЛОЖСІІІIDІІІ П)'ІnniD 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору ореНДІІ земслы�оїї ділJl11К11 від 27 сіЧl1JI 2006 
року УКПВnII цеП Договір N!!2 (ІІадanl - Дoгt)flip) про внеССННJI змін до Договору OPCIIДII зсr.IСЛЬflОЇ 
дiтrllКlIBiд 27 сіЧНl200б року за N2040633800014 (Haдani -ДогOflір орє"дll) про такс: 

1. ВНСС111 дО Доroвору ОрСНДlI наС1Упні зміНІІ: 
1.1. Пункт 23 ДоroDОРУ ОРСІІДІІ DllкпаCТJI в наС1УПllіП редакції: 

«2.3. HOPIoIOТlIВIIO rpOWOBa оцінка зеl.'СЛЬНОЇ дїЛJIНКІI згідно довіДКIІ відділу дсржкомзсму У Іоlісті 
Броварах Кllївс.кої області 8ід 04.11.2009 року Н!! 04-3/13-3/1173 стаНОВ1т: 

- 14790 (ЧотирнaдWIТЬ ТlICRЧ CЇr.lCOТ дeB'JlHocтo) rpllBCHIo ОО копіnOк.» 

1.2. Пункт 3.1 ДоroвоРУ ореНДІІ DllкпаCТJf в наС1УПllіn редакції: 
«3.1. ЦеП Доro8ір укладено строком на 1 (ОДІІН) рік. Піел. закіll'lСННJI С1року дії ЦLoyo Договору 
ОРЕНДАР має переважне право ПОНОВЛСННІ ВОГО на НОВІІА строк. У цьому рDЗI ОРЕНДАР 
П0811иен Ilе пізніше ніж за 30 кancHдвpHIIX днів до закінченНІ строку дії цього Договору ПІІС."'ОВО 
повідомптн ОРЕНДОДАВЦЯ про наІоlір ПРОДОВЖIІТlf його дію. '. 

ПоложеННІ цьоro ДоroвоРУ про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуюТloCl у рDЗI. 

- ВНJШРllстаниі земen.ноі дїдlНКІI Ilе за цілЬОВl1М ПРlпначснНJlМ; 
порушеНІШ термінів сnлаТlI ОРСНДllоі nла~'I; 

- допущеННІ ПОПРШСННl стану зеr.lenьної ДШJIНІСІР). 

1 3 П 4 1 n: I'Овору opellдll ВllклаCТlI в НВС1Упніn рсдакціі: • 
•• ункт • ,...0 10% (деСІТЬ) відсотків від иормаТlШllОЇ Ірошовоі OUIНКII «4.1. Річна орецна nлатв станОВІІТЬ • • 

земem.ноі дiJurHICII- 14 790,00 rpllВellЬ І складає., ОО копіПок» 
- 1 479,00 (Одна Тllсвча ЧОТlIР"СТВ CiMДCCJIТ дев ятr.) rplшеllЬ 

lКJIасти у наC'JYПніП рсдакції: 
1.4. Пункт 4.3 Доro80РУ ~pellдll ВІ іСАНО OТIroM 30 (ТPIIдЦIIТJI) кanelrдDpНlIX 

«4.3. OpeIIДlla nлатв ВИОСJtтr.СI рlВllllМl1 чаcткar.ш. що~ (ПО":воl'O) міClWl без УРВ:<)'ВВНItl ПДВ 
дИЇВ, IІ8С1уПИIIХ 38 останнім калеНдВРНl1l\1 днем 3BgнO IдOдDDWI N!I 33217815700005 УД)< У КlliBCЬКЇn 
DJIIRXOм перерахувlUПlJl на розрaxyrlКОDldI ~':~ :1 о 18, одержувач _ Броварс.кс вдк. код 
області 11. Кllєвв, код ЗКПО 2З5~192ЗJ 
Кn8СІІФікаЦlї 13050500 - ореНДl13САIЛJ). 

ОВІІМ niдnyHКТ01\1 5.4. наступноl'O зr.lісту: 
1.5. Пункт S Доroвору opellДll ДОПОВ:::І и 101'0 фоНдУ право ОРСllДl1 зсмen.l10і дїЛIНІСІI 

«5.4. Передача у заставу та Bllecelllll до :J)'ТI 
386op0ItIЄ1'LCJI». 

11 ВllкпаCТlI в IlаСТУПllіП редакції: 
1.6. Пункт 6.4. ДОl'Oвору ореllД оші 5 (п'ятr.) Дllів за актом 

ю здіПСНlоєтr.СI ІІа пр «6.4. Передача земenьної дїJIIllKl1 OpelJдap 

DpllnMBHItl-передачі. • \' ре&Ч!'l"nвцїі IЖЬoro ДОl'080РУ тalобо 
ін nlCJII деpж1lВИО1 "··r 11DДI1Т11 Opelrдap зоБОВ'JlЗDНIfП в п'JIТlfдеJlНllП теРІоI І зміll та ДОПОВllеl" до ДоroвоРУ тощо 

6yдL-1КIIX додаТК0811Х угод0 Доl'OВОРів про 8несени 
відповідну копію органу» 

·n pc&,r.omBЦlї. 2. Цеп ДОl'Oвір niдJulrac ДСРЖПОІІІ -'r 
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3. ЦсП ДОfOllр набlspає ЧlПlllоm піCJUI пїдПllсанНJI сторонаМIІ та noro percll'auiї, 

4. Інші умаІІІ AafOaopy аРСllДІ1 зсr.lenьнаї ДЇllIІНIС1I lід 27 січня 2006 року З8 Н!!О40633800014 
3DJUІWШOТloCl 61:3 3.1111. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

ФОЛ 3U';'ft!1I Ct!p.~;'; Олеnсn",)ро,,,,, 
ЮРlfДll11lf8 адреса : ВРОВАРС/,КА АIІС6К11 p~ 

" . "кrilвёікоIОШ1АСТ/ 
, ~ - іpj,іriuічна адРеаІ : 
,;' , , ~ і.і. Бровір,,; ayJt:t:arapflfa. J5 

вул, MOCKOBCI.Ka.61 
М, Бровар .. 

':1, ~o6i;CDn\»кк.!l·~rapR ВDCJІЛLDDІІІІІІ 
, . \' .... 

! , 
,і 

( : t .' 
~:,\. .. .. : ! 

"--==':-tМ--~"....+:',' LВ.Ozпожnо , ' 
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обл, КИЇВСLка 

_-,~...pe.~ ___ со.зn,;, •• , 

Даroвір ~peєcтpo~aнa у ВIIКОИІСо.,і БроварСltкаУ M~CЬKOЇ palllI, про що у КНllзі записів державної 
реєс1рВЦІI догаВОРIВ OPCНДII ВЧШlсltо заПIІС від ес IЬ <i,r.lI-'t" t 200 ~polt'U, 

lOjr -"~ 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕдАЧI ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

2009 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ~liCbKa рада, в 
особі ВIiКОНУIОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

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

місцеве самоврядування в Уlсраїні", розпорядження Броварської міської 

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

однієї сторони, та ФОП Зайцев Сергій ОлексаllДРОВІІЧ другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міСЬІса рада передала, а ФОП Зайцев Сергій 

Олександрович прийняв земельну ділянку площею О,ОО25га по 

вул.Королеllка,54 для обслуговуваllllЯ кіоску в ~1.БроваРII. Земельна 

діJWIка надана рішенням сесії від 15.10.2009 року за N!1260-71-05 на 

умовах оренди на 1 (ОДIІН) рік. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська лt;ська рада 
К,,;вської 06ласn,; 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 
ВИКОНYJОЧИЙ обов' язки 
М· КОГО. голови - секретар 
МІ ь' іради 

.... 
. 

І І.В: Саnоз/ско / ~n;~-

ПРИЙНЯЛА: 

ФОЛ 3ай,(ев Сергій Олександров,,', 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Московська,61 

~ ІС.О.ЗаЙцевІ LF--
мп (за НІІІвності печаті) 
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ДоrОDlр,NU 
"ра ""f!Cf!IIIIR ]А"" 10 dOlO 

"'д 27 lОР), oPf!IIdll JI!."M61101 dIлRІІ"" 
IIf!Pf!ClUl2007 ро,,3' .A}169S 

Аlісто Бровар" КllіВСЬКОі області 

2009 РОКУ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броаарська .. iCIol\lI _ _ . 
ЗDКОIIОдDаство .. Украу ..... іДСlmlФікаціП.IllП КОД рада КІІІВСЬКО' облаСТІ, 10Р"дl'lllа особа за 
Кllіаськв обп" М, БроваРІІ, ауп. rorapifla. 15 в:а В::Illr.1ІІ ЄДРПОУ 26376375, 10РIШII'IIIО адрсса: 
секретаря Paдll Сапожко Ігоря BaellnLODfI~Q, Я=~П ~IIKOIIYI~'IOГO .ОБОВ'Я3КIІ міського ГОЛОВІІ -
AlieucDe самоарnдуаDlІІlЯ в УкраТflі»», з OдllOГO боку, та ДIC !Іа ПІдстаВІ с:т.42 3аКОІІУ Украіllll «Про 

ОРЕНДАР: ФОП Kyкno Irop МlІколаПОВIІ'1 10 
ка.36, ІДСlmlФікацlПIШП КОД 2697112037, далі ."oPElI1l~I:,~I'lIfa адреса: м.Бровар", вул.ГагnріIl0:4 
про IІDС1)'ПflС: ' J др)'і'О' сторо"", умаЛlI цсП ДОГОВІР 

ДіIО'Ш доброаїnы�оo і перебуваlОЧfl ПРІІ ЗДОРОООМУ Р03' 'П' • • 
'І' ІП УМІ та ЯСІІІ ПОМ ЯТІ, розуr.IІIОЧIІ 

ЗІІDЧСІІІІЯ сво.Х .11 , ПОПСРСДШ.О ОЗllаПомn&щі з ПРIІПllса"ІII . 
N .. цll81лыlгоo 30KOIIOPBC:ТBa, ШО 

peryJlIOIOTb YКnD4CIIII ІІІІМІІ праВОЧІІІІ (зокрсма :І ОIlМОІ'І'111 Ш 'n' , • Б • ' .. 0.110 ІІСД' СІІОС:Т' праОО'IІШУ), 
вІДПОВl.ІІllО ДО РІШСІ!ІІJI роварськоі МІСЬКОЇ plДlI від 17.09.2009 року Н!1240-69-05 та кеРУIО'ШСЬ 
ПQJIОЖСIІІIJlМIІ ПУllmв ~.5.2, 4.5.3 111 9.1.3 Договору ОРСllдll земenыІїї ділЯIІКl1 від 27 всреСl1Я 2007 
p~кy YКn~1I цсп ДоroDlР N!2 (lІадan/ - Дого,,;р) про ВllссеllНЯ зміll .110 Договору ореllдll :lемenыlіi 
ДIJIЯІІКІІ ВI4 27 вереСНJI 2007 року за N! 1695 (lIaдaJ1i - догоuїр ореllдll) про такс: 

І. Bllec:nl до ДоroвоРУ ореНДІІ наступні зміНІІ: 
• I.I.~YHКТ І. ~OroBOPY oРСIІДlІдОПОВJlIІТl1 піДПУtlКТОМ 1.2. tlОСТУПllоrо змісту: 

ВІДПОІІДНО ДО РlшеНШI ВI,IКОf~авчо~о KOMiTCry. Броварської міської радll від 08.09.2009року 
N!419 «Про режllМ .роБО!1І об ЄКТІВ ДРІбно РОЗДРІбної торговcnьної мережі» BcтaJlOBlfТlI, ШО 
peжllМ роБОТIІ об'єmв ДРlбllООnТOВОЇ торговcnыІїї мережі 110 теРllторії міста GpOBOplI ПОВlІнен . .. ' 
DШПОВІДІТІІ наступному часовому ДIОПазону: 

- ПОЧаток роБОТIІ- не раніше 7:00roд. 
- ЗDкіllченн, робот" - не пізніше 22:00roд. 
ПорушеННІ реЖIІМУ роБОТIІ t підстаВОIО МЯ розіРВВIІНЯ договору ореtlДI' в OДIIOC:ТOPOHHIooftly 
порядку. 

1.2. ПУІІКТ 2.3 ДоroВОРу ореНДІІ ВІІКЛ8СТlf в "оступніП редокції: 
«2.3. HopManlBHa rpошова оцінка земельноТ ділllНКIІ згідно довіДКIІ відділу держкомзему у місті 
Броварах КиївськоТ області від 18.11.2009 року N! 04-3/13-3/1186 cтaHOBlfТЬ: 

2s 582 (Дв1UUUlТЬ п'нть ТlICJlЧ п'ятсот вісімдесят дВі) ГРlІвні ОО копі По".» 

1.3. Пункт 3.1 Доroвору opellДIl BllкnaC:Т1I в tIОС1)'ПНіП редакції: 
«3.1. ЦеП Договір укподено терміllОМ на t (ОДІІН) рік. Піcnя зокіllчеННJI строку діі цього Договору 
ОРЕНДАР мвє переважне право поновnеtlня Пого на tlОВIlП строк. У цьому разі ОРЕНДАР 
ПОВІІнен не пізніше Іfіж зв 30 календаРllllХ Дllів .110 закінчеННJI строку діі ЦЬОГО Договору ПIlСЬМОВО 
nOBЇAoAflml ОРЕНДОДАВЦЯ про намір nPОДОВЖllТИ Пого дilO. 

ПоложенНJI uIooro Доrовору про переВВіКне право ОРЕНДАР.я не ЗОСТОСОВУЮТЬСЯ у разі: 
- використанні земenьної дinJlНКИ не за ціЛЬОВIІМ призначеННJlМ; 
- порушення термінів смаТl1 орендної маТII; 
- допущеНІІІІ погіршеНIІЯ стаНУ земcnьно' діJlянк"t). 

1,4. ПУlfКТ 4. t ДоroвоРУ ореНДІІ Вltкnасти в наС1)'пніП pe~Kцii: • 
«4.1. РіЧІІа ореllДна МВ111 С111НОВIIТЬ 10% (десять) відсоткІв ВІД HopMBTllalloi ГРОШОВОЇ ОЦІНКІІ 
зе.lenьної дiJlIIIIKl1 - 25 582,00 rpllBeHb і СКnDlШЄ: • 

- 2 558.20 (Дві ТIIСJI'lі П'JlТСОТ п'ятдесят вісім) rpllBeHIo 20 КОПIПоlO) 

І 5 П 4 3 Д Вllкпастlt у наСТУПllіП редакціТ: •• ункт. OroBOpy ореНДІІ • ТRГOM 30 (ТPII.IIUJITII) кмеllдDРIШХ 
СС~З. OpeIIДlla мата BHOCllTbCJI ріВНllМl1 часткам 11. ШОАIІСЯ~~:'=ого) місяUJI без урахуваllНЯ ПДВ 

41111, ІІІІ:І)'ПНІІХ за OC1UHHiM КDJICНJlllPHIIM Дllем ЗВІТНОГО ( ВШІ N! 33217815700005 УДК у КllївськіА 
~RXO~ перерахуваНl1Я на РОЗр8ХУIІКОDIlП ~мУJlфОКоО~;~О: одержувач _ Броварське ВДІ(, код 
UШII1CТi м. КtIЄODa КОД ЗКПО 23571923, ' 
kIIlСllфікаціі 13050500 - оренда землі)>>. 

ІМ підпунктом 5.4. IlаСТ)'пнОГО змісту: 
1.6. Пункт 5 Договору ореНДІІ ДОПОВІІІІТІІ НОВІ ФОflд)' права ореНДІІ земenыІїї ділJlllКIІ 

5.4. Передача у заставу та BlleceHНR до cтnтyтнoro 
316opoНJImCJI. 

і 
І 

І 
І 

І 
·1 

.' 



....... 

2 
J.7. Пушсr .• 6 4 Доroвор'1У оренл" вштаст" в ffПСТУПff;Л реЛІ"',;ї: " 

- лlmrlfКfI OpeIIllВp'o злїnсн,оєтьс. ІІІ прот.]; 5 (n'RTI.) лl/iв 1а \ 6.4. Лерe.uЧ8 ,eA'~ыІ'' alltlllt : 
ПРffПМ8ШUl-перe.uч,. • . оо 

б '.за""П в п'.Тffлеfff"'П теРА"Н тсл. держаВffО' РСfСТРПllії "',ого 1'1 ОРIШlIВР 30 оа • . ,\or
08

11J1) 
тula60 6УЛЬ-.КffХ ДОЛDТКО.ffХ уroл, Доroво~,в про B"e~eHII~ ]БМ'" та ~ОПоп"е"" до дОговору ТОIlto 

• f .. "v ,,'Опію opraHY держааffО. податково. СЛУЖ 11 ]а м.сцем ]ffаЛОджеlflfJl ]e~. IIlIlIВn' в,лпоа.. ~ . ел~lІоr 
дiтrlfKfI. 

2. ЦсП ДОf'Oвір nWllrac лсржваff;П реєстрвціТ. 

3. ЦсП Договір ffаб'lpас ч",,,,ост; П;СЛІІ n;anllca.fII. сторонам" та Лага деРЖІІІ",,; рееС1р81U1 

4. l'tШі УМОВfI лоroаору оренл" земельно; Л;Л.ffКJf в;д 27 оересm. 2007 ро "У ]8 ](11695 
38Jшwа,отьCJI без 3А.;ІІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

С"nОJltltо 

ОРЕНДАР 

ФОП 101М" IlOP МІІКОЛ"ІЇО."" 
JOРIІДIІЧIfI адреса: 
вул. Гагар;на,4 кв.36 
м. Бровар" 
обл. К"l'вська 

:а.7 
с ,. '- . 

I.М.Кум" 

ДОl'Oвір зареСстровано у BlfKOIIKOMi S оо." 
лержавноrреєC'I)JDЦіТ дorOBopiB ор роварсько! M'CЬ.~O' ради. про шо у кн",; З'!ПJlсів 

ендН ВЧlfflено ЗВп"с ВІ4 "2Z.» Иt' ~ ио.'; 2001 року. 
; ~ t 
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~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2009 РОІ<У м. Бровари 

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

ВИКОН)'lочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та ФОП KYI(JJo Ігор МlllсолаііОВII'І з другої сторони, склали цей 

Ап про наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а ФОП Ку кл а Ігор 

Мllколайович прийняв земельну діляНІ<у площею О,ОО84га, для 

обслуговуваllНЯ павіЛЬЙОIІУ по вул.ОСІlпова В раЙОllі РОЗ~lіщеННR буд. 

Н!77-а в м.БроваРII. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 17.09.2009 РОКУ за N!1240-69-0S на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невіД'ЄМНОIО частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

." 

ПРИЙНЯВ: 

ФОЛ Кума Ігор МlIl(ола';О'lIЧ 
Юридична адреса: м.Бровари 

вуn.Гагаріна,4 кв.Зб 

vi' /1.м,Кукло/ 
мп,,( 'за Ilвявності пе'lвті) 

І 
І 

І 

: о 

І 
; , 



дОГОВlр Ne2 

Про 8несення змІн до догО80РУ оренди земельноr д/лянни 

~/д 19 8ересня 2007 рону НІІ40 
МІСТО БроваРlt КlІїВСЬкої області 

.-І" ~~~ ~~. дві ТИСRчі ACB»»RTOro року 

ОРЕНДОДА~ЕЧЬ: Броаарська міська рада Кllі'вської області .ОРIIДllчна особа за заКОllодаВСТВО1\1 
украіНII, ідеtmtФlкаЦI.АllиR КОД за. даНими ЄДРПОУ 26376375: 'ОР"ДlІчна адреса: Київська обл., 
М. &pOBapII, вул. Г8ГВРlltа, 15, в ~собl в.икону,очоro оБОВ'ЯЗКIІ міського ГОЛОВ.І _ секретаря рад" Сапожка 
IroP. ВаСlfЛЬОВltча, ЯКltА діє Itа П'дстаВI СТ.42 ЗаКО.fУ України •• Про місцеве саМОВРRдуваllНЯ в Україні»», з 
ОДIІОro боку, то 

ОРЕНДАР: Товариство з обмсхсеНОIО BianOBiAВnblliCT'O •• ТМ Садовиіі центр ДoJIaC»», IОР"ДИЧllа 
адреса: 0740~, м. БроваРІ!, вуn .• Андр.сєва.2. іДСJJТlfфікаціЙJilfіі КОД 33927345 в особі диреln'Oра Бугирtt 
ОnСlfIf ПетрІВНИ, H~a ~IЄ I~~ Пlд~ВI Cтaтyry, зоресстрованого держаВНJlМ реєстратором вико •• авчого 
КО.lітеТУ &роваРСЬКОI МІСЬКО' POДlf ВІД 30.01.2006року Х!!І 355 102 0000 001424 :J другоl' сто ро"", УКnDЛIІ 
цсП Договір про наступltе: 

ДіlОЧlt добровільно і перебува'О'llt при здоровому розумі та ясніП пам'яті, розуміючи З'lа'lе"'IЯ своїх 
діА. попередиьо ознаЯомлеиі з приписаМlt цивільного законодавства. що реryЛIОЮТЬ укnадеНllЯ flИМIІ 
праВОЧlfН (зокрема, з вимогаМlt щодо недііісності правочину). згідно ріШСlltlя Броварської міської рад.1 
17.09.2009року N!1240-69-0S то керуючись положе.fНЯМИ пунктів Договору ореJJДИ земелыІїї ділянки від 
19 вереСНІ 2007 РОКУ уклали цеЯ Договір ХІ! t ("ада.'І; - Договір) про внесення змін до Договору ореltД" 
:sемельноі ділЯНКИ від 19 вереси я 2007року за Х!!40 (надалі - Договір opelld •• > про токе: 

1.8HeCТII до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 договору ореНДІ' Вllкnасти в lІаступніП редакції: 

«2.3.Нормативна грошова оцінка земельної ділянк" згіДIІО довіДК.1 відділу Держкомзему у місті Броварах 
від 21.1 0.2009року Н! 04-3/13-3/1105 становить: 

-2138 (дві ТИCRчі сто тридцять вісім) гривень ОО копіПок. 

1.2'nункт 3.1 Договору оренди виклаСТlt в наступній редакції: 

«3.1. Цей Договір укладено строком на І (один) рік. Після закінчеtlflR cтp~кy дії цього Договору 
І ОРЕНДАР має переважне право поновлення йоro на НОВИП строк. У цьому разІ ОРЕНДАР пов~нен не 
І пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчеНІІЯ строку дії цього Договору письмово ПОВlдоr.r.ml 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖltТИ йоro діlO. 

, ПоложеННІ цього Договору про пер~важне право ОРЕН~РЯ не заСТОСОВУIОТЬСЯ у разі: 

- Вllкористанні земельної ділянки не за ЦІЛЬОВИМ призначенням. 
І 

- порушення термінів сnnаТIІ орендної плати; 
І 

- допущення погіршення стану земеnьної ділянки». 
... к її-

~ 13.ПуНКТ4.1 договору ореНДІ" викласти в наr:ryПНI.1 реда Ц . оо • оо • 

: 4 І )' ів від нормативної ГРОШОВОІ ОЦІНКИ земелЬНОI ДІЛянки ' ••. ОреНДllа плато становить 1 О % (десять ВІДСОТК 
'-2 138гривень - і складає: 
:213.80 ( двісті тринадцять) гривень 80 копійок - ІІа рік. 
І _ 

: 1.4,Пункт 4.3 Договору оренди Вltкnасти У наr:ryПllіА редаКЦIІ: • 
" міСІЧllО протягом ЗО (тридцяти) кaneIIдвpH.,X ДНІВ, 
:«43. OpelfДHa пnата вноситься рівними част~ами що OBOro) міСlЦЯ без ypa.~BaIIHR пдв UUUlXOM 

j'lctynHlfX ЗІ останнім календарним днем звІТНОГО (=-;S; 0812700005 УДК У J(иївській обnасті м. Києво. 
~BaнНR на розрахУНlсовиА рахунок Орендодавця Ісе ВДІ<, код класифікації 13050200 - оренда 
~ ~КПО 23571923, МФО 821 018, одержувач - Броварсь 

'UJI». 

, І ' t"I'\Iпній редакції': оо • 

iJ 'S'ПУНКТ 4 5 2 Договору оренди викласти в на ... " оо nлатн зміни нормаТ.IВНОТ ГРОШОВОІ ОЦІНКИ, p,s 2' • • . та ставоК ореНДНОI , 
'. '. 3МІНИ розмірів земельного податку Оо. ВllзначениХ законодавством. 
~lІщеННІ цін тарнфів зміllИ коефіцієнтіВ індексаЦІ І, ту на умовах, визначених п.4.S ДоroвоРУ, 
у " • орендНУ пnа 

випадку відмови Орендаря ЗМІННТИ осторонньому порядку»). 
ОреlJДОдВвець мас право розірвати цеП договір в одн 



І 

CТlI В НВсI1"· .... r-·· 
1.6.ПУllкт4.5.4 договору opellДllїB::~1 у строки, ВIІЗliаL(е~і ШfМ ДОГОВОРП\І. C~\I~ ). \ 

4 5 4 У разі IІСВllсссННJI орендНО з нарахуванням пеНІ. що Шlраховусться Щ, ~ 
:~a~CJI поДВТКОDllМ борГО.1 і СТІІI)'~пС:а іх НaJlвності) із РО1рахунку І:!О Відсотків CpY~'y ііа І nottnC 

W""ВфНlіХ саJlКЦI ·ОГ IЧk... ,І 
борІ)' (з ypaxyвallHJlM'r оо t іIОЧОЇ' на ДСНЬ Вlllіl1кнеШfЯ так о 110"nrKOROIQ бо .~, І,. 
CТDBКlI HDuiOllanbll~ГO банКD YKpallll, дlо від того, яка з веЛИ'IІІН таКllХ станок (' біm.~f) ~ 
Пого (Пого чаСТIIIII) погаШСI'НJI, зanСЖI • 010. _\.: 

.111 у Пого смато). . 
кanCllДllpHlln ДСНЬ простроче. 11 опоВНlтl новим піДПУІІКТОМ 5.4. насryпного 1\1iCl}': '" .,. 

1.7. ПУlflа' 5 договору оренд РІ о CТD1Y!'HOГO фонду права ореНДІІ земельної ліЛЯНКIІ • .р,,;;: 
сс5.4. ПереДВ'lа у заставу та внеССНIІЯ РІ • 

• 64 6 Договору ореllдll ВІ1клаСТl1 в lІасryпнііі РСI1ПКl1ії: 
1.8. ПIДПУlflсr • • пункту • оо • 5 (' ) . 

((6.4. ПередО'IВ зеl'IСЛ.,llоі діЛЯllКl1 ОрСШДВрlО 3ДШСIIIОtт.,ся 11І1 ІІРОТЯ]І 11 "ТІ. 11lllB 3В ІICro" 
Alt1JtJ.1 

ПРIIПl'IПIIIIR-передп,.і. PJ"'"' 
0PCIIДRP зоБОD))ПЗВIIllП D П))nТllдеIIIIIIП теРl\lі .. післ.я деРЖАВIІОЇ рссстр,щіі It.,OrO ДоговоРУТ8/1fo ~..A'Io1 
ПКІІХ ДОДПТКОDІІХ УГОД, Договорів про B .. ecellll~ 3"111' TR ДОПО.ВІІСІІ., ДО Договору тощо IIDДaтn \"..

відпооідпу копІІа OPrDllY деРЖnDllоі ПОДRТКОВО' служб .. 3R I'1ICltCl'1 ЗІІПХ~~ЖСІІІІR ~~мелLIІОідlnaвa.; ~ С 

1.9. ПУIІІ('l' 6.4 Договору оренди Договору оренди викласти В насryПlflll редаКЦIІ: 

((6.4. OPCIIДI1P зобов'язаннЯ в п'.тнденннП тсрмін після держаВIІОЇ реєстрації ЦЬОГО ДОГОВОРУ1'alа60 (ll'рІІс 
ЯКІІХ додаткОВНХ угод. Договорів ~po внесення. змін то доповнень до Дoг~~o~y ТОЩО НaдaТll.· • 1'l1)а( 
кonilO органу державно! подаТКОВОI служби зв МІсцем знаходження земелЬНОI ДІЛЯНКИ)). /f 

1.IО.Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 насryПtIОГО зміC'l}': 

((9.4.6. в п'ятиденниА термін після державної реєстрації ЦЬОГО Договору та/або будь-яких додатко. 
Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо надати відповідну копіlО opraнy де 
ПОДl1тковоі служби за місцем знаходження зсмелыІїї ділянки». 

1.11. Пункт 12.3 Договору ореНДІІ доповнити новим підпунктом 12.3.4. наступного 3Micty:.' 
iHiuiaTlfBOIO однієї із Сторін в ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ У випадках, передбачених звконом 11 

Договором)). 

1.12. Пункт 12.4 Доrовору орснди внкласти в наступній редакції: 

сс12.4 Розірвання ~OГOBOPY оренди землі за ініціаТИВОIО Орендодавця в односторонньому n 
ДОnYC~I1ЄТЬСЯ у разІ не~иконаННR Орендарем вимог пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 ДІ1ного ДО 
.чОГОВІР вважаЄТЬСR РОЗІРВІІНИМ за ініціаТИВОIО Орендодавця з момеli1У набутгя чинності відпо.' 
РІшення суду, приЯнитоrо на ВИМОry Орендодавця)). 

2,цеЯ Договір підnягає державніЯ реєстрації. 

з,цеЯ Договір набирає чинності п'IСЛ . -• я ПІдписання сторонами та Аого державної реєстраЦII. 5 

4.IIПUI УМОВИ доrовору оренди земельної' діЛRНКИ від 19.09 .2007року за Н!!40 залиwаlaJ'ЬСR без змін. 
5. ЦеЯ Договір yкnвдeHo у трьох • 

знаходиться в Орендодавця Я ПРI1МIРНИКах, щО маlОТЬ однакову IОРИДИЧНУ сипу, ОАІІН З 
peecтpauilO. ' други - в Оре~ДI1РИ, третіЯ - В органі, якиЯ провів Пого Ае 

в 

РСКВIЗllnl сторіl! 

OpellAap 

ТОВ ссТМ СадовиЯ центр ((ДаЛаС») 

Юрндична адреса: 

вул. А.IДРЄЄВ8 2 м. Бровари, 
• Jna __ --.-. 



- ~ 
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АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2009 року м. Бровари 

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

виконуючого обов'ЯЗI(И міського голови - секретаря міської ради 

Сапожка Ігори ВаСIIЛЬОВllча, що діє на підставі Закону У країни "Про 

місцеве самоврядування вУкраїні", з однісї сторониз однієї сторони, та 

ТоваРllСТВО з обмежеllОIО відповідалыlстIоo "ТМ СаДОВII" цеllТр 

"ДаЛаС" в особі директора БУГІІРІІ ОлеН11 ПетріВІІІІ з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська місы�аa рада передала, а TOBapllCTBO з обl\lежеllОIО 

відПОВЇДальніСТIО "ТМ СаДОВII" центр "ДаЛаС" прийняло земельну 

дimmку площею 0,0006га дли розташування об'ЄI('J')' ЗОВllішньоі 

ремаМl1 по ВУЛ.КllївськіЙ в м.Бровари. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії від 17.09.2009 року за N!!1240-69-05 на умовах оренди 

терміном на 1 (один) рік. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська Л';СЬ/(n рада 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Виконуючий обов'язки 
міського голови -_~ ~': .... ~ ... 

r. .. ,. ~ .. ,~ 

секретар м}~ЬКбї ~~ J .. ~ ~ ... ~ 
f/ . : .. # '--1""~> А\& 

• , '. \ \J' \ ! ./ ; І •• ·.1 ~,~ 

о' .. ~ ... , t:1 

ПРИЙНЯЛО: 

ТОВ "ТМ Садов",ї ЦЄlln'р 

"ДоЛаС" 
Юридична адреса: м. Бровари 

вул.Андрєєва,2 

Директор 

/ о.п.Буzuра / 
~~~~-- .,~! '; ··/I.B~ enn031;Cko 1»' ~ 

.: ..... \ '. ) •.. ~ 
'МП . '. .. " ~'. 
І .. ,.., ,....., 1.-. ' "- --~ :~ ,'~ 

iCfJlJrJJWpl початі) 
" ... '. і: '':.'. . : : ..... '.;,. . .' ... ,: . ", -. ;-:.' . 

І 

і 

і 

I~ 
І 



4. Ilпuі )'МОІІІ AOl'OlOpy ОРСIlДII 
ЗIIJIIІШDIО11оСR без з .. іll. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

, 
'. , 

ЗС.ICn.llот2 AЇJUrlllClllїд 14 ЖО8Т11І200S року ЗD .N!040S338001~ 

\ 
ОРЕНДАР \ 

: 
r і 
• І 
11 , . 



Доraвlр0М2 
про ОІІСССІІІІ. з",111 до AoraDop), ОРСІІДІІ 3CMMIollor ДИRIIКn від 14 ,. .. ОВТІІА 2005 року 16040533800179 

мІсто Бровар .. КtIЇacЬKOЇ 06nвcri 

Jlfr1.(tlI((/J't.'" 2009 року 
., t!:~ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська PIUIII КІІЇВСЬКОЇ 06nащ 10рІІДІІЧllа ос06а за 
заКОllОДIUICТDОМ УкраіНІ" ідеlmlФlхаціПllllП код 38 дl1І1ІМ11 ЄДРПОУ 26376375, IOplUUI'IHa алрес:а: 
КnїBCЬКВ обл., М. БроваРll, вуn. rlU'Dpflla. 15, В ос06і ВIІКОltylочоro 060в'ІІ:ІКІІ r.licIoKOro ronОВII- секретаря 
pllДll СапО".к1CD lrap. ~аС:IUlЬОВIІЧD, _1118 діє 118 підставі ст.42 38КО11)' УкраїНIІ «Про міспове 
c:ar.IОВРlЩУВан~ В ,!~iHI», Р03ПОРRД;КeIlIlR Броварськоі міськоі paдll від 24.07.2008 року М128 ссПро 
BIIКDHDНIUI обов l3К1в ."c~тo ТОПОВІІ», 3 OДlIOro боку, та 

ОРЕНДАР: ФОП БlчевоR lrop Іваl10внч,IОРIIДIІЧllа адреса: м.Бровар", вуn.Воп'ЄДllаIПIR,9 кв.201, 
ідсІmlФlкaцlПllllП код 2538508036, дапі -"ОРЕНДАР", з dpyгor сторо"и, YКnВnIl поП Доroвір про 
IlІІС1)'Пllе: 

ДіlOЧ11 доБроDinыІo і переБУDDlОЧИ при здоровому розумі та ЯСllіП пам'яті, розуміlОЧIІ знаЧСІІІІR 
своіх дів. попсреДIІЬО 03Hanoмncнi 3 ПРllписаr.щ ц1I8їnыІro заКО1l0дlВс:таа. що РСІУnlOlОТЬ укnадс:tlиR 
111 .. 11І npаВОЧl1Н (зокрема::. ОllмогаМl1 ЩОДО нсдіАсності ПР8ІОЧIІIIУ), аідпоаіД110 до рішеІПIR Броаарської 
.. Іської paдll від 27.08.2009 року ХеI210-68-05 та керуючись поnоженнями nyщniв 4.5.2, 4.5.4 та 9.1.3 
Доroаору орсНАИ земcnьної дїnIHКlI від 14 ЖОВТИR 2005 року YКJlВnII поСІ Доroвір не 2 ("одалі - ДozQtl;р) 
про ВllесенНІ змін до ДОТОВОРУ OPCНДII зсмenьиоі ДЇnKHKllBiд 14 ЖОВТlIR 2005 року за оН!040533800179 
(HDДIUII-ДozOllIp Оpl"аи) про таке: 

1. ВнеСТ11 до Дотовору ореНДІІ наступиі зміllО: 
1.1. Пункт 2.3 Доroвору opeНAIIB11КnICТJI в иаступніR редакції: 

«2.3. HopMaтJl8Ha 11'0шова оцінка :leмenьноі дімИК11 зпдно довідки Biддiny держкомзему У місті 
Броварах Кпівськоі області від 19.102009 року не 04-3/13-3/1097 cтatIOBIIТЬ: 
- 42 107 (Сорок дві ТІІснчі сто сім) rpивеtlЬ оо коniВок. 

1.2. ПУНКТ 3.1 Доroвору ореНДІІBIIКnICТJIВ наступніЯ рсдакції: 
«3.1. ЦеВ Дотовір yкnaдeHo строком ІІа 2 (даа) роки. Піc:nк закінчення cтp~кy діі цього Доroвору 
ОРЕНДАР має переважне право поновлення Яоro на новиЯ строк. У цьому разІ ОРЕНДАР ПОВ!ІНСн не 
nbніше ніж за 30 кanеНД8РНИХ днів до закінчення строку діі цьоro Доroвору письмово ПОВIДОМlml 
ОРВНДОДАВЦЯ про Нlftlip продовЖ11ТИ Яоro дію. • 

ПапожеННІ цьото дОГОВОРУ про псреважне ПРаво ОРЕНДАРЯ не застосовуютьсн У р831: 
_ BnкopllC'I'DННЇ земonьноі дiJUrнки не за ЦЇnьовим прmН8ченНRМ; 
- порушеННІ термінів смаТІІ орендноі nnат.,,; 
- допущеННІ попршенНІ стану земenьноі ДШRНКIO). 

1.3. П кт 4.1 Дотовору оренди викластн в наступні СІ рсдакції: _ • 
«4.1. Річна op~ мата станОВIт. 10% (деспь) відсотків від IlормаТН8ноі rpОШОВОI ОIUНКllзеr.tcnьноі 
дbunuol-42 107,00 l1'И8ень і CКJlaдaє: •• 
_ 4 210,70 (ЧоmpИ тиснчі двісті acCJIТIo) rpll8CHIo 70 КОПIRок Н8 рос. 

Д вИКIIDСТИ У JIDC1)'nнiR редакціі: 
1.4. Пункт 4.4 отовору оренди .ClЧно пpoтнroМ 30 (1pIUUUnII) кaneНД8ptOlX днів. 

«4.4. Орендна шraТ8 ВНОСИТЬСR РIВНИМlI Ч8ст~саМII ЩОМl I'O~ м;".". без yp!lYVIUI"". пдв IIIJUIXOМ 
• иn.'рним ДІІСМ 38111101'0 (податково 'І --- ~I--··-· . . 

нac:tyJIНIlX 38 0С18НН1М квne_ Ne 33217815700005 Y1J1.< У Кt6вcЬКIn області 'І. 
перерахувlllDUl 1m розрвхунковиR рахуноо1к8Оре=к: _ Броварське вдк. код КnDCllфіКDЦ1Ї 13050500 -
XlIЄ8ІІ, код ЗКПО 23571923, МФО 821 , оде .. • .. I - • 

орендв зeмnі». 

підnyнктоr.t 5 4 нacтymlOro змісту: 
1.5.Пункт 5 Дотовору ореНДІІ ДОПОВНlml H~=oгo фоuдy ~~Ba орендп земcnьноТ дiJUlнки 

«5.4. Передача у зacmшу та внесеННІ до ста 
зa60POННt:rЬCJI.» 

нди BHкnaCТII в настуПllіlt редакЦІЇ: 
1.6. Пункт б.4. Договору оре • 5 ( 'нть' Дllів З8 вктом приАмlUI1UI-

·ЯСlDоЄТЬСR на npОШl n І «6.4. Передача земельноі дїJIJIНКИ ОреНдl1РЮ ЗА1 

передачі. ". pe"l'.'I'n."ЇY цього Доroвору тalабо БУДЬ-JlIСІIХ • niCJJJI державно. _ ... - ••• 
Орендар зобов'паниА в П'.lІТИденииR тepllH повнень до Договору ТОЩО JШдDТ11 ВIДПОВIд1ІУ копuo 
додаТКОвих yroдe ДОГОВОРІВ про внесеННІ змІн та до 
ОРI'ВНу» 

2. ЦеП Договір niдmlraє дерЖВВІІіА реєстраціі. 
нам" та йоГО державноі реєстраціі. 

3. ЦеА Дотовір набирає чинності пfCJUI ПЇДШlсанНІ старо 
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'" АКТ 
І1РИИОМУ-ІІЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

ВНХОвуІочоro обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та ФОП Бічевой Ігор Іванович з другої сторони, склали цей 

Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Бічевой Ігор ІваНОВllЧ 

прИЙВJIВ земельну ділянку площею О,ОО62га по вул.Кирпоноса,3 для 

розширення та реконструкції кафе-бару <<Карат» в м.Бровари. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 27.08.2009 року за N!!1210-68-0S на 

умовах оренди терміном на 2 (два) роки. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська міська рада 
Київської області 
Юридичва адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
ВИІСОВУЮЧИЙ обов'язки міського 
голови - секретар міськоі ради 

ІІРН Й НЯВ: 

ФОЛ БічеВОIЇ Ігор ІВQІІОВUЧ 
Юридична адреса: 

м. Бровари 
вул.Возз' ЄДНавІОІ,9 кв.20 1 



Договір Ng1 

Про внесення змін до договору оренди земельно; діЛRнки від 

02 листопада 2006 року Ns0406ЗЗВООЗ9З 
Місто Бровари Київської області 

J..' ;~ е ~l· дві тисячі ДCB))RТOГO року 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БроваРСLJса міСЬІса рада КtiїBCЬKOЇ області JОРИД'lЧНа особа за 

закОJlодав:mом України, ідеІlТИфіJсаціЙJ'ИЙ ІСОД за даJШМИ ЄДРПОУ 26376375, Jоридична 
адреса: Кlllвська обл., м. Бровари, вул. ГагаріJlа, 15, в особі ВИКОІІУJОЧОГО обов'язки ltlicLKOro 
rDJIOBJI - секр~рSl ради Сanожка Ігора Васильовича, ЯКІІЙ діє на підставі ст.42 3акОІІУ 
УкраїJШ «Про МІсцеве самоврядування в Украіні)), З OAHoro боку, та 

ОРЕНДАР: Приватне підпрrіСМСТВО «Текст)), IОРIІДIІЧllа адреса: 07400, М. БроваР'I, 
вул. Гагаріна,9, кв.70, ідеJIТИфікаціЙН'JЙ код 31257038 в особі ДJIpeктopa Нагайчука 
Олександра ВаСIШЬОВlіЧ8, який діс на підставі статуту, зареєстроваrrого державним 
реєстратором ВИКОНJСОМУ Броварської міської ради 3 друго.· сторони, yкпВn11 цей Договір про 
наступне: 

ДЬочн добровільно і перебувarочJt при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміlОЧН 
значеПВSI своіХ дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що 
регутОIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правОЧНJIУ), 
відповідно до затвердженої рішенням БроваРСЬКОJО міськоlO радОІО від «30)) вересня 2008 
року К9 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, рішення Броварської 
.Пської роди від 16.10.2008року 1(9898-47-05, рішення міської paдll від 2S.12.2008poкy 3968-
52-05 та керуючись положеннями пунктів Договору оренди зеt.lельної ділянки від 02 
JDlстопвда 2006 року уклали цей Договір N!! 1 (ІІадалі - Договір) про внесення змін до 
Договору оренди земельної ділянки від 02 листопада 2006року за 1(9040633800393 (надалі
Договір орендІ') про таке: 

I.Внести до Договору ореНДІі наступні зміНlr: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди вшcnасти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу Держкомзему у 
місті Броварах від 17.03.2009РОІСУ 1(9 04-3/13-3/561 становить : 

-20 706 (ДВ8ДЦИ'l'Ь ТИCJIЧ сімсот шість) гривень оо КОПШОК. 

1.2.Пymст 3.1 Договору оренди ВИІCJlасти в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено CТPOKOlt! на 1 (один) рік, терміном до 25.12.2009роІсу: ПіCJISI 
закінчеННSl строку дії цього Договору ОРЕНДАР має. п~рев~е право ПОНОВJIення ио~о на 
НОВИЙ СТРОІС. У цьому разі ОРЕНДАР повинеІJ не п~нtше НІЖ за 30 календарних ДJlIB 11:0 
заківченНSI строку дії цього Договору письt.IОDО ПОВІДОМИnl ОРЕНДОДАВЦЯ про нимtр 
ПРОДОВЖИТИ ЙОГО дЬо. 

ПОJIо)кеННSl цього Договору про переважне прав 
о ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУЮТЬСJl у разі: 

- Внкористаииі земenьноі дinJIнки не за цїnЬOBllM призuаченlUIМ; 

• ПОрушеВШІ термінів сплати орендної плаnl; 

• ДОnYЩеВШІ погіршення ставу зеМeJlЬНОЇ ДЇJIJIНІСИ». .0. 
I.З.Пуша 4.1 Договору оренди викласти D наступній реДВКЦІІ: о. оо. 

С ) ідсотків від HopManlВHOI rpОШОВОI ОЦllD01 
«4.1. Орендна плата ставовить І О % деСЯТЬ в 

. зеt.tельної дiroпnси _ 20 706гривень - і складає: • 
"n .... -- __ ...... "n ttппійок - па рІХ. 



. ~ С' 
ПДlI ВJfЮJаСТІf У наступНln рсдаКltll: ~ 

1 4 ПУlllа 4.3 ДоговоРУ оре . ~Г 
• . РІ'ВІІІІМІІ часткаМJI ЩОМІСЯЧІІО JlРОТЯI'ОМ зо,Тtt ,А 

D ВІІОСІIТLСЯ . \... t)' qI\I 
«4.3. OpellДlla. МІІ ІХ за QCТВJПlім кanСІІДаРШfМ днсм ЗВІТІІОГО (lІодатковоro) )ІЇ tA 
кancllДВPlllfX ДІІІВ, Ilа:О•1 перерохувВlШ~ ІІа розра.ХУIІКОВIІЙ ~a.XY1l0K ~~~. 
урOX)'DDIІІUI пдв КJIЇBcькiA облаСТІ м. КJlЄВа, КОД ЗКПО 23:) 71923, МФО 82 
Н! 33210812700005 YД)<B~ код ЮJDсифіКDціі 13050200 - орсmщ ЗСМJlі». .." ~ 
одержувач - Броварське w"" . оо... l" ~rf' 

4 5 2 Д вору opellДlf DШCnDСТlf в lІаСТУШШf рсдаКЦIJ: Jf afItI 
15П Ііа •• ого ... UГ .. УІ .• земелЬІІОГО подаТIСУ та ставок ОРСІЩІІОJ плати, зt.llИИ норм ,11 

«4.5.2. З~ІНJf. РОЗМlР~ IfщеlПlJI uilr тарифів, зміНIІ косфіl1ЇСlІтіl1 індексації, Вll3пач У .A\Clб 
rpomoBol ОЦІНЮІ, ПІДО , \у. 
ЗDКОІІОДОВCТDОМ. . о о J ~ 
у ВІIПDДJ'У ВІДМОВІІ_. , n... • ОРСlжrrnря ЗМlІІllТlI ореНДIlУ плату на YM()B~lX. ВJlзначених п.4.5 Доro ~ 

Ореllдодовець •• ає право розірвати цсй ДОГОВІР в ОДIІОСТО~~JIllЬОМУ.~ОРЯДКУ,» ~Ivr 

І.б.Пункт 4.5.4 Договору ореllДl1 викластн в наСТУПlІІ1І редаКЦI1:. ' 
«4.5.4. У разі невнесення ореНДltої плаТIІ у C~OKJI. ВJJзнаЧС1l1 цим Договором, 
заборгованості вввжаЄТЬСJl податковим боргом 1 СТJlГУЄТLСЯ З нарахуванням пекі, 
наРОХОВУЄТЬСJl на суму податкового борІ)' (з урахуваНІІЯМ штрафних санкцій за їХ НВІІВ 
із розрахунку 120 відсотків річНІ ІХ облікової стаВКJI НаціОJJального банка Украіни, діючо ~ 
день DИНИICRеИНJI такого податкового борІ)' або на день його (його частині) поramе{ К 
зanежво від того, JIКВ з вenИЧJIН таких ставок с більшоlO, за кожннй калеидаРНldi ~(U\ 
прострочеИНJI у ЙОГО сплаті». l:i1lU1 

\ 
1.7. Пункт 5 Договору ореНДІІ доповtlИТИ НОВИМ підпунктом 5.4. наступного змісту: ї'" «5.4. Передача у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної дimoпcп ~ 

заБОРОВJIЄТЬСJl». I~ 
І 

1.8. підпушст б.4. пункту б Договору opellДlf ВИJCJJвсти в наступній редакції: 
«б.4. Передача земельної діnинки Орендарю здіЙСНІОЄТЬСП на протязі 5 (п'ять) днів за ;; 
npиАмВВВJI-передачі. і{, 
Орендар зобов»JlЗВНИЙ в п»ятиденний термін після держав1l0Ї реєстрації цього Доroвору U~\ 
бrдь-~ до~ткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо ~ 
ВІДПОВJДНУ коП1Ю органу державноі податкової служби за місцем знаход>кеНШІ земельної ~\. 

~ t 

~: Пymay 6 Дoroвopy ОРеНДИ доповвити пiдnyнnoм 6.4 і виКJПICТИ Iioro. 8 ~ 
«б.4. Орендар зобов'язаний в п'ятидеННИй " п 
тв/або будь-яких додаткових Т:PМlB ШCJIJI державної реєстрації цього ,...oro 

" • УГОД, ДоговорІВ про BHeCel1ВJl змін та доповнень до Доro80 
тощо надати ВІДповІДНУ КОПІ10 органу держ оо .mrte 
земельної дimmки». авВОl податкової сny>кби за місцем ЗНахоI-\'ОО- І 

1.10.Пункт 9 Договору оренди і 
, ДОПОDНlіТИ ВОВИМ підпунктом 9.5.6. наступноrо ЗМіСТУ: 

«9.5.б. в п ятиденвий термів піCJUI е оо 'оо 
додатковlfX угод, Договорів про в Д ржавНОl.реЄСТРВЦll цього ДОГОВОРУ тalабо будь-JJ(J 
відповідну копію органу державв ~eCeHНJI зм:в та Доповнень до ДоrовоРУ тОЩО IID# 
дimшки». 01 ,подаТКОВОI СJIy>lсби за місцем знаходженWI зе)іeJJЬJI 

1.11. Пункт 12.2 Доrовору о 
змісту: ренди ДОПовнити НОВИМ підпунктом 12.2.8. наСТУПИС 

«12.2.8. івіціаТИВОIО однієї із СТО • 
законом та цим Договором». рш в ОДНОСТОРонньому ПОРЯДКУ У випадках, передба1JeJ 



, 

1.12. Пункт 12.3 Договору оренди BlfкnaCnI в ІІаступніІі редакції: 
((12.3. РозіРВDlllUI ДoroBOP~ ореНДІІ землі Зв ilfiuianlBolo OpelfllOдaolUl в ОДИОСТОРОНIIЬОr.sу 
порRдК)' допускаСТЬСJJ у РОЗІ IICBllKoHaHНJJ Орендарем вимог ПУIfJ<Ту 4. підпyrlктів 6.4 та 9.S 
ДDlloгo Договору. 

2.ЦеП Договір піДIIJJГВЄ держаВllіП реєстрації. 

З.ЦеП Договір набирас ЧlfННОСТЇ піСЛR підписаШIR сторонам.. та його державної 
реєстрlЩіі. 

4.0боа'взок ЩОДО подання QLoro ДоroвоРУ на державну pcccтpauilO та BlfтpaТlI. 
пов'ЯЗВІІі З його держаВlfОIО pcccтpaцiEIO, ПокnадаlОТЬСR на ОрепдодDОЦН. 

5.Ьuпi УМОВІІ договору оренди земельної діЛJlllЮI від зо чеРВIJЯ 2008 року зв 
N!040б33800314 З8JПfШВlОТЬСJJ без змін. 

б. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що маJOТЬ однакову IОРИДfl'IНУ СИЛУ. 
OДJIB З JlКИХ знаходить~ в ОрендодаоlUl, другиfi - в Орендарн. третій _ о оргаJlі, RЮ-ІЯ провів 
Воro державну реєстрацІЮ. 

РсквіЗllТl1 сторі'l 

\ ОрСllДодавець , ОрСllдар 

і І Броварська міськв рада Київської області 
ідеНnlфікаційниіі КОД 26376375 

; 

'" 
, КJIЇBcькa обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 

" 
]і Ігоря Васильовича 

І 
І 

І J -----#.~~~---

ПП «Текст» 

IОРИДflчна адреса: 

вул. Гагаріна,9. кв.70. м. Бровари, 

а особі НагаА ка Олександра ВаСІШЬООИча 

мп 

. Броварської міської ради, про що У книзі 
Доroвір зареєстровано у В"КОНl(О,.11 запис ,ід «tL.~» .и'I./У.'М. f 

записів державної реєстрації договорів ореНДІ! вчинено - , (/' v 
200д.ро«у. 

, 



-.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2009р. 
м. Бровари 

Ми, що Підписал~ся нижче: БроваРСЬJ(а ~licы�аa рада, в особі 
б ' . ВIіІСОНУІОЧОГО о ов язки МІСЬКОГО голови - секретаря міської ради СаПОЖI(а 

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

самоврядування в Україні" ", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 року Н!!І28 з однієї сторони, та ПРlІватне піДПРIIЄ~IСТВО 

«Текс1'» в особі ДІ.ректора Нагайчука ОлеlссаllДра ВаСllЛЬОВllча з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРlІватне підПРIIЄ~IСТВО 

«Текст» . прийняло земельну ділянку площею О,ООЗ5га ДЛЯ 

обслуговуваНllЯ IсіОСIСУ в складі павільйону очікування - землі 

комерційного ВИКОРllстаНlfЯ по бульв. Незалежності в районі 

розміщення СПТУ -4 в м. Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 25.12.2008 рОIСУ за N!968-52-05 на умовах оренди терміном на 1 (один) 
. 

рІК. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДA.JIA: ПРИЙНЯЛО: 

ПП ((Те«СI"» 
Юридична адреса: м. Бровари, 
вул.Гагаріна, буд. 10, кв.70, 
Директор 

/ О.В.Нага';·,у« / 
-.J....!Щ""'--

мп (33 IІВІ8ності печаТКIІ) 



AoraDipoМ2 
про '"I!СI!"'UI 1."111 do dOIOIlOPJ' opl!IIdll Jе,"t!лыll1 f)lлJrllllll 

IIld О/ ЛЮ"'ОIО 2006 ро"".ltі0406JJ800fИ2 
мІсто Бровар" ICllїBCЬKOї облвсті 

2009 рІк 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рсlо~ місІока рада КІІЇВСЬКОЇ області, IОРІІДІІчна особа за 
заКОJlодаВСТDОМ Украі,щ 'ДIШТIlФIIfDЦI~НlfR КОД за дDШIМl1 ЄДРПОУ 26376375, 10РIIдII'ша IШрсса: 
KlliBCltКD обл., м. Бровар", вуn. Гаraрша, 15, в особі ВIIКОII)'ЮЧОГО обов'.3КII міського roлОВl1 _ 
секретаРJl РIUUI СаПОЖlса lгop~ ~Q&:llnLОDllча, IІКIIП діє ІІа підставі СТ.42 3aKOIl)' Украіllll «Про 
АІ'сцсве ca~IOIp.ДYBaIlHJI в Украllfm, 3 ОДIІОro боку, та 

ОРЕНДАР: ~ОП ПllсареllКО ОлсксаllДр МllкоnвПОВIIЧ, lорIIДI.'lJIа адреса: м.Бровар", 
вvn.Жукова.13 с.ПУХIВКD Р-ІІ БроваРСltКІІR Кllівська обл. ідеlmlФікаціПШIR код 2878712350 дani-~ Р" ~ , , "'ОРЕНДА ,:1 rJp)lгal стаРОІ"', УIСІІІЛl. цсП Договір про наСТУПIІС: 

ДіlОЧl1 добр~віпLIІО і перебуваlОЧl1 ПР" здоровому розумі та 'СllіП пам'ІІТі, розуміlОЧIІ 
знаЧСIІНJI своїх ДIП, попеРСдlІЬО ОЗllаПОМЛСllі з ПРIfПIІСВМII ullвілыІгоo заКОIІОдDВСТВа. що 
pcrynrOIOТIo yкnaдeHlln ІІІІМІ' праВОЧІІІІ (зокрема. 3 ВlfмогаМI' щодо нсдіПСllості праВОЧIШУ), 
вlдповіДllО до ріШСIШIІ Броварської міської РІШІІ від 25.06.2009 року Н!І 157-64-05 та КСРУЮ'JJlСЬ 
ПOnОJl,еНIIJlМII nYНlrriB 4.5.2, 4.5.3 та 9. 1.3 Договору ореllдll зсмель.,ої діЛlІlІКIf від О І лютого 2006 
року YICIIВIIII цсП Договір N!! 2 (ІІадал; - ДогOfJ;р) про ВНСССНІІЯ зміll до Договору ОРСllдl1 зсмелыІїї 
дiлJIlІКlI від О І nlОТОГО 2006 року за Н!040633800042 (1ІlШалі - ДогOfJір аРЄІlдll> про такс: 

1. BHeCТSI до Договору ореНДІ' НВС'l}'пні зміlll1: 

1.1.ПУНJrr І. Договору ОРСНДIf ДОПОВНІІТІІ піДПУІІКТОМ 1.2. НІСТУПltого змісту: 
Відповідно до рішення ВlІконавчого KOMiтc'l)' Броварської міськоі РІШІІ від 08.09.2009року 

N..a419 "Про режим роБОТIІ об'єктів дрібllО роздрібної ТОРГОВСЛЬ.lоі мсрежі)) BCТDIIOBlfТll, щО 
РCЖJІМ роботи об'ЄJrrів дрібнооптової торговелыlїї мсрежі на тсриторії міста Бровври, повинеll 
відповідати наступному часовому діапазону: 
- початок роБОТIІ- не раніше 7:00год. 
- З8кінчення роБOТlI- не пізніше 22:00год. 
Порушення РСЖІІМУ роБОТl1 Є підставою дЛJI розіРВВJIНIІ договору ореНДІІ в ОДНОСТОРОІІІІЬОМУ 
ПОРІдКУ· 

1.2. Пункт 2.3 Договору ореНДIf ВJlкnа~1 в Ifа~пніn pC!laKuii: . • • 
«2.3. HopManlDHB грошова оцінка земельної ДІЛIІНКIf ЗГІДНО ДОВІДКІІ ВІДДІЛУ дсржкомзему у МІСТІ 
Бровврах КlІЇВСЬКОЇ обпасті від 11.12.2009 року НІ! 04-3/13-3/1222 ~HOBlfТЬ: 

- 10757 (ДeCIIТIt ТИСІІЧ сімсот п'lІТдеСІІТ сім) гр"вень ОО КОПІЙОК.) 

1.3, Пункт 3.1 Договору ореНДIt ВllклаСТl1 в наС1}'пtlіR PCдDKцii: 

• () . П'СЛJl ЗDкіtlчення строку дії цього Договору «3.1. ЦеА Договір укладено тep~IIHOM ІІа І один рІК. І У ом азі ОРЕНДАР 
ОРЕНДАР має переважне право ПОllовnеН~JI його i~~e~:~·ln ~O~ii ць:' Д~Г:BOPY ПІІСЬМОВО 
ПОВІІнен Ilе пізніще ніж З8 30 кaneHдapНlIX ДНІВ до ЗВК • стр ку 

• О ЕНДОДАВНО намір продовжltтlt ЙОГО ДІІО. • nOBlДoMlml Р &.\', про ОРЕНДАРЯ не застосовуютltСIІ У разІ: 
Положення цього ДоroвоРУ про переважне право 

• м • е за ц'IЛLОВИМ ПРJlзначеНlfJlМ; - BIIKoplJCТDНIl1 земелЬНОI ДІЛJlНКII н . ... 
- порушеННJI термінів СМВТІІ ореНдноі MB~If, 
- допущення noripwelllll стану земельної ДІЛJlIIКII». 

кластlt В lІаС1}'пніR редакції: _ 
1.4, Пушст 4.1 Договору ореНДІІ ВІІ • • від нормативної грошової оціНКl1 земелЬНОI 

«4.1. Оренднв мвта стаНОВІІТЬ 10% (дecJlТlt) ВІДСОТКІВ 

дbunucll-ІО 757 ГPllBeИL і CКJI~Є: ') ГPllBeHb 70 копійок в рік» 
- 1 075,70 (OДlIB nlСJlЧВ СlмдеСIІТ n JlТЬ 

наС1)'пній редакції: 1.5. Пункт 4.3 Договору ореНДІІ DllКJlaCТl1 у 

шоміСJlЧIІО проТJIГОМ 30 (ТРІІДЦJIТІІ) калеllдllРНllХ 
«4.3. Оренднв мата DHOCJrrьCJI piBHllfttll часткамll. (податкового) MiCJlUR без ypaxyoallНR П~В 
тlів, HaC'l)'nHlfX зв останнім кanеtUU1РШIМ днем ЗDЬТНО':одввUR х. 33217815700005 УДК У Кllі'асьюй 
lWrRxor.f перерахування на розрахунковиП pax~:~ :; І о 18, одержувач - БроDарське ВДк. код 
обпасті м. КJIЄВa, код ЗКПО 235~192З, 
lСІІаСllфіквціі 13050500 - оренда зеМЛІ)). • • 

;nnVHКТOM 5.4. IlаС1)'ПНОГО З~І\І:ТУ. 
ВПИТІІ НОВІІМ п_." 1.6. Пункт 5 ДОГОВОРУ ореНДІІ допо 



2 
есенИJI ДО cтaтyrHOro ФОНДУ права ореІIДIІ lе\lе 

«5.4. ПередаЧD у 3DC'lUY та ІН .1~1Ioj 
дinlJIКlI38БОРОJIlct1aCR». 

t •• 

"z- ;- і;, о'] .:~ :' ; .. :.~ 'І. ~:·.~?iI~ 6.4. договору OpclU111 .lfкnaCТII • наступніА редакції: 
; • :" • '-- .....: дiлirнк'11 ОренпарlO здіnСНIОЄТIoСR на протязі S (п'ят.,) 411ів 1а a~ 

'1~~~~i~~~I~;~ ~ !.:/'.::_":::.;:-.: ~PMIII піСЛIІ державноУ реєстрації нього ДОГОВОРу тafa6a 
І ~~WIi~~:lio.~~~~i~~' v~~'дС'фlsорів про внесеНІUl ,мін та nOnOBJ,e"" до Договору ТОшо ItIllaТq 

, .: 

" 

i~~~~i~~~;I~;~ Чllllиості пісп. підписання сторонам" та Пого дсржпР"о; реtстрашl . 
• ,,:~I'·n~дaIIНR ш.ОI'O ДoI'OBOPY на державну peccтpauilO та ВllтраТlІ, ПОВ'юані! 

~д~іа!ЇіilcmlJ 'pl!CC1rpa1Idao, поКJIIШlllOТЬС. на OpeHnOnВBLUI. 

yr.iOBli ~OroBOP), opeнnн ,еllfелlo .. оі ділЯНКJf від О J лютого 2006 року за N!!040633800042 
~~~lJiiIIUiucIJ11tI:l 6e:J 'ІІІІН. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРС1ІКА МIС1ІІ(А P4l(A 
КJllBC1IKo10GJТACТI 
ЮРJfДJІЧIf&.8lIресв : 
АІ. Бровар , ~л.Гагаріна. J S 
в особі С паска Іrоря ВаСІІЛЬОВlfча 

І.В.СІІІІОЖ"О 

ОРЕНДАР 

ФОЛ ЛuсареllНО 
Оле"саll()Р МIlКОЛIІІЇО'ІІ" 
IOРIЩJfчна anреса : 
вул. Жукова, J З 
с.Лухівка 
р- Броварсы�ІІлл 
обл. КиіВСloка 

~ О.М.ЛІІСIlР''''''О 

мл 
( ПРІІ наявності печаті) 

Доroвір зареЄстровано 
державноі petC1rpaцsї доroво І у IltkOllKoмi Броварська! місь " 

р в opelfДfI ВЧIІнеко запис від :" ~Ol P~". ?ро Щ~ у КНJlзі заПllсів 
q:. .. :!J) .-:..itc.'!f':'t:,.~ 2001."0КУ. 

І Qt; Jt' 

... 



-'і ., -

.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

ВIiКОНУІОЧОГО обов'язки міського голови - сеJсретаря міської ради Сапо>Кка 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та ФОП ПllсареllКО ОлексаllДР МllхаЙЛОВllЧ з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Писаренко Олександр 

МllхаііЛОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0020га, для 

обcnyговування кіоску по бульв.Незалежності в районі розміщеНllЯ 

буд.N!!15-а в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

25.06.2009 року за N!!1157-64-05 на умовах оренди терміном на 1 (один) 

рік. 

Цей Ап складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОІО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська А,;ська рада 
КІІ1всько;' 06лаСІІ'Ї 
EDрцдичнаадреса: 
м. Бровари, вул.Гaraріна, 15 
Бико чий обов' язки міського 

секретар міської ради 

.~-~~ 
~. 'f. "') С,А І Jt ; ...... ~ 
" .,~ і il O'~ . . . .. , ... '..' '-, "'~,:t, ~ 

о' J.~ . ", і І.в. e~1I031CKO / 
.~ , -.. ' 

-t{ -:0" , .1 С iJ' \\.:. ,., ... : J 
/'\,~\, ' /'" !і7/! 

(,,-. ~,- . . ....~, ;.: 
.\, ...• . ,',.' 
", ~ ••• f .',' .. ~ , ., .. .,' 

~'. -.- "" ' .... .1 

ПРИЙВяв: 

ФОЛ ПllсареllКО 

Олександр М,lХаилОВlIЧ 
Юридична адреса: 

вул.Жукова,З 

с.Пухівка 
Р-Н Броварський 

_.-f,;.=~--
/О.м.Пllсаренко / 

мп 
(3І 111III1"acm nCSIDmI) 



ОРЕ ДОГОВІР 
НДИ 3EMЄJlЬHOI ДIЛЯНКIt 

,.1. Бровар .. 

liроаарська АІlська Рада Md' "", . ,''''". . 
ОРЕндОДАВЕЦЬ: lipoaapcькn Allcькn раді .' ь: 6~ , І .. 2009 р. 
а,іс.,коі pD411 СlПОЖка lroрп Васnльоаllча' Щ о I1 ВltкоtlУЮI,Оro обов'JlЗlrJI ,"llс"коro ronОВ'1 - сскретаРJl 

У і '" , о Д с ІІа підс:та' 42 caaloBpJIJI)'Balll1Jl D кра ІІІ , РОЗПОРRдЖоtl1Ul Броварськоі ,.,Іс.." ВІ .ст.. 3aKOIJy Украін.. "про місцсвс 
111 КОІ радІ' ВІД 24.07.2008 року Н!128 з Oдlloro боку, 

ОРЕНДАР: гpOAlnДAlllll1 lilpдaw О 
IдсlmlФlкаЦЇnlllln КОД 2185203893, ІІКI'n AIUIi -"O~~~~' DflttОРОDllЧ, м.Бровар", byn.Kipoba.36-а кв.57 
наСТ)'Пllе: ' з другоІ старо"", yкnan" цсП Доroвір про 

1. Прсдмет AorOBOPY 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіД'IО до рішеНtlJI "" G ". 
вlА 28.05.2009 року .N!I1133-63-05 надас, а ОРЕНДАР сесll роварсько, Мlськоі рад" Кllівськоі області 
дinlШСУ мошеlO О,О035га, ДІІ" обслуговуваlШJl збі tI _ пр~!пмас в строкове мат"с коРltс:туваflНJI зс,.,en.,tIУ 
аул Кірова 8 pano.fi розміШСШIІJl буд.N,о36-а D r.; r; о роз IPtfc;r~ ,.,eтanсвоro raражу. JlКIІП зtfаХОД.IТLCR по 
HCBiJI'OIIIOIO чаСТllНОIО ULoro Доroвору ~ довіДКIІ ~1t:a~~~'P~:' . rlJItfo З. MallOM ЗС",~С~ОРIІс:туваtftlR," що с 
aбnltCТЇ від 07.07.2009 року за Ne04-3I1S-ЗnSО та зсм _ МlЛом дс!'жкомзсму y.r."c:rl ~POBapax К'flвс .. коі 
мІсті Броварах к .. івськоі області ЦJI зсмельна' елlo .. О кадастрово, докумснтац.і ВІДДІЛУ дсржкомзсму У 

І \" ДIЛJltlка Р·ХУСТЬСА В зеМnJlХ транспорту вмсжах Броварськоі 
м СIоКО. PD4If· 

Kaдlcтpoalln Ilor.lep 32 J0600000:00:017:0238. 

2. Об'сlП' opellДll 

2.1. В оренду передається зсмельна ділКt,ка заranЬНОЮ ПnОЩСIО О 00391"8 
2.2. На зеr.,мьніn дЇЛянці відсутні об'Єlrrll "срухомоro мвАна.' • 
2.3. Норr.tв:rивна "Рошовв оцінка зсмельної ділКНКlі згідно довіДКIІ відділу дсржкомзему У місті Броварах 

КJli8C1oКOi облаСТІ від 07.07.2009 року зв Н!04-3/І 5-31749 CТIHOB1m.: 
5846 (П'кть ТlICnЧ BlclalCOT сорок wicть) rpивень ОО копіПо1С. 
2.5. Зсмельна Ainянщ яка персдаєrЬСJl в орснду. не має таКIJХ Ilсдоліків, ЩО fttоЖ)'Тlo nepcwKoд.ml П 

сфсКnlВному ВІIКОРllстанюо. 
2.6. Прн зміні ( реорганізації) ОРЕНДАРЯ Доroвір ореНДJlllе зберігає Чllнність. 

3. Строк діі AorOBOpy 

3.1. Доroвір УКПIlдCНО на 2 (даа) РОКІ'. ПіеЛJI закіНЧОНШI строку діі доroвору орендар має переВlUКlІО право 
І noновnеПlIJI noro нв НОВIIП строк. У ЦЬОМУ разі орендар повинен не пізніше ніж зв 30 IСІІЛСllдаРI.IIХ .111.18 до 

311ЇнчеННJI строку діі ULOro ДоroвоРУ ПllСЬМОВО повідОМllТJI ОРСllAОдавUJI про намір ПРОДОВЖlms Поro діlO. 

~ 
ПаложеlllfП Цltоro Договору про персааЖНІ: право оре.sдарп ІІС ЗІСТОС:ОDУIOТIt~ у разІ: 
- allкopllCТDIIHi земельної AinlHKJI нс зв цinЬOBIIM ПРIt3начеННRМ; 
- порушеlflll термінів сплати OpeHдlfoi маТІ!; 

І . допущеННІ погіршеННІ стану земел"ноі дїЛJIIIКII. 
4. ОреНДllО ПЛОТО 

4.1. OpeIIДl18 nЛВТО CТ81.0allТЬ 1% (0.11111І) вlдс:оток alд IlopalIlТlIDIIO' rpowoBoi оцlНКl1 3сАІcnы�оіi 
4inІIIIСIІ-5 846,00 ГРllаеllЬ і CКJInДIC 

- 58,46 (П'птдеспт вlсlАI) ГPllBeHIt 46 копіПок нв рll'-
4.2. ОБЧllcnеll1ll розміру opelfAHoi MaТlI за земельні дinІНКl1 держauноі вбо KOMYHВnЬHoT власності 

JAiЯсюо-_... і:' ro ПРII3Н8чеlfНR та коефlціЄlniв illAeKcaцiT, аll3начеНJfX законодавством • ... - з урахуваННІМ х ЦlЛьово • б • 
3ІзатаерджеНIIМИ Кабінетоftl Міністрів УкраіlШ формаr.ш. шо заповиlOlОТIоСЯ ПІД час укладаННІ а о ЗМІНІІ УМОВ 

дOraвopy ореНДІІ Чlt npодОDЖСННJI Аоro 41Ї. 
4 шомlСПЧІІО протяroаl 30 (ТРISДЦЯnI) ICIIJICIsдaplIIlX 

ао 'з.0pCIIДIIB ПЛВТО аllОСllТltСП plallllAll1 IIOCТlC8I\III noдaТКOBoro) Аllспцп бсз ураХУВDllllП ПДВ 
Ів, uаСТУПІIІІХ ЗВ OCТD.IIIII\I калеllДlРІІІІАI ДІІСМ 3BlтllOn;' ~ оацп »'33217815700005 УДК У 1'llівськіП 

~IIO~I перераХУВІllllН ІІІ розраХУllКОDlln раХУ'IОК op~ :Р:ВІрське ВДК. КОД клаСllфlквцlТ 13050500-
-Iac:n ІІІ. Кllсва МФО 821018 ІСОД 23571923 оде(J"dC)'ВDЧ 

аРfI1Дa4зеIlIЛ', ахунок ореlІЛ110і МВТИ офорr.IЛJlЄТЬCR відповіДIШМИ 
1rJ1м11. 

.4. Персдача продукціі та НадаНIІІ ПОСЛУГ В Р 

4.5. Р03Аllр ореllДllоі плаТIІ переГnllAlCТltCJ1 У разі : • . 
4.5.1. зміни умов roсподарюванин, персдбачеНl1Х дoroB~:::i MaТlI 31\ІЇНИ нормаТllвноі rpowoBoi oulllKll, 

niaвl .... ~·S.1. ~ft'iHII розмірів земenьн~Г? по~'!"'У та ~ВО::'::~енш, закон~давством. 
'_НН" ЦЩ таРJlфів, зміни коефЩIЄНТІВ IІІДСКсац • 8 



і тІ ОРСIШIIУ пла'!}' 1.0 Y3.008t, OIlIIlU'.I: ••• " n 4 S 11 ~ 
О шорн 31\1111 •. '. цоrn.. 

У ollnllJ1h"Y 8ШІІІОВІІ рСI Я Ві .... IОІО від доБРОВIЛЬІІОГО РОЗ'РВВ'ІІІІІ договору за зrО40 .~:. t • ОРI:IШII• кшо, Є ,... 10 СТаь., 
CТOPOIIII P03PIIBIUOТIt ДОГОВІР 40BOlllY nopllJlКY. .,,\ \ 
I1Cn договІр Р03РIШОCТloCJl У су, бlllfСl"lХ 3IКОНОМ;. ! 

4.5.3. І f1,W11X ВIIПUках. псрс:л 1101 плОТІ' У СТРОКІІ, ВIІЗIІО"СIfI IIІІМ договором. сума 1аборrо І 
4.5.4. У раі I'CBIIC:CCI'II~ OPCH:rЬCI з І.ОРІХУВВІІШІМ ПСllі, ЩО lIapaXOn.YCТbC~ ІІа ~YMY n0l1a111080r0 ~ 

DважаСТЬСI ПОДllткаВIIІІ• борГОІ\' І ~I)' і IIВJlBHOcтi) із розраху"ку 120 ВІДСОТКІВ РI'lНIІХ обліl\О80і ~ 
(з урахУВОlllflJ\I штрафllllХ CВIIK~ ~O ноХ ДСНЬ ІІІНІ'КІІСШ'І такого податкового боргу або ІІа де" .. Roro ~ 
нDI1iоIlвnыІго БDlllеу УкраіНIІ, ~IІОЧс:.а Jlка з вМ"'1І11f таКІІХ стаВОК С більшою, за КОЖIlIlIі Ка."е'l<1ар""Ь( .... \ 
IIOCТIII ... ) noruWl:l'l,JI, зan~"о ВІД то , __ 
ПРОСТРОЧI:Ш'JI У noгo сплаТІ. ЬСJI також і У Вllпадках, "кщо ОРЕІ-ІДЛР З 'IОRаЖIfI" ПР"І",Н 1"11" . 

4.5.5. ОРСIШlIВ мвта спраВnJlЄТ lСеІі 
110 ВІІКОР"СТОВУС зомелы�)' діЛJllnCY зв 1111'" Договором. 

5. УІ\ІОВІІ DІІІСОРІІСТОIIJІП ]СI\ІСЛJ.fIОЇ діJIПIІЮI 

• пер ... n ...... СJI в ~pellnV дп" оБСЛУГОВУВDIІН" збіРIІО-РОlбіРIlОГО MCТW1eBoro I'Dn.-5.1. 3eMeJlioI'B ДlЛnШCD -~... оч • r-" 
5 2 Цільове прII3I.вчешІJlземcnы�оїї ділlНКIІ- земЛІ траIlСПОРТУ· 
5З: ОРЕНДАР 110 "'вс правВ без оформлеННІ У ВСТВIІОВЛСflОМУ Зі1КОIІОдDВСТRОМ пор"дку З\ll_ 

WлЬОDе ПРl13110ЧОlflfJI земельноТ ділJlIIКI'. .. . 
5.4. ПереДІІЧІ У звставу та ВllесенlUI до cтu-ryтнoгo фонду права оренд" зсмеЛl.lІОI дlл"н"" звборо_tnQ. • 

б. УМОВІІ і строкп передачі з СJ\oIСЛL 11 ої діЛПIІІСIІ ВОРСІІДУ 

б.l. ПередаllВ земcnьноТ діл"НКIІ в оренду здіЯСНIОСТЬСJI без розроБЛСIІНJI проекту n· відведен"". 
б.2. Illші УМОВІІ передачі земельноТ діЛ"НКII в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР nPll9 

оренду земcnьну дlnJlНКУ вільну від БУДЬ-JlКJIХ маіІНОВIІХ првв і преТСJlзіfi трстіх осіб, про "КІІХ В .. 
ytCIID4DШfJI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІ' ОРЕНДАР нІ: МОГЛJl знаТII. 

б.3. ПередаЧІ земcnьноТ 4ЇЛIНКII орендарю здіfiснюєrьс" піcn,. державної реєстрації цього ДоroвDpУ ,11[ 

ЗІ втм npllnMOIlIUI- поредачі. Г 
6.4. ПеРfДВЧD зеаlСІІLllоі дlnЯ11К11 OpCIlAaplO здіПСIІІОСТЬСЯ ІІа протязі 5 (п'ять) lllliB :11 I~) 

ПРIIПаIDllllн-передвчі. ~ 

Opell4ap зоБОВ'НЗВIШП в п'ИТIІДСIІІШП тера.іll пlс:ля дсржаВllОТ реєстрвціТ цього Договору 
БУДЬ-ЯКIIХ ДОДВТКОВІІ" УГОД, ДоговорІв про ВllеССllНЯ з .. 111 тв ДОПОВІІСІІЬ ДО Договору тощо н ' 
оlдповlдllУ копl.о opral'Y доржаВllоі подаТlСОвоі СЛужБІ' ЗВ allCUCl\1 311входжеllllЯ земельноТ дInЯIIКI'. 

7. Yl\lOBl1 повеРllеНllИ зе~fслы�оїї ділИ11К11 

• 7.1. Пі~ npнmfНеиНJI діі ДО-:О80РУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земcnьну ділянку у С1ІІІі. 
nршому ПОРIВНJlIIО 3 ТlIМ. У IКОМУ ВІН одержав її в opelfl1Y. 

It 

• • OP~НДOДAВEЦЬ У разі погіршеННІ KopllCHJIX властивостеА орендованої земельної ділJlНКI" пов' 
ІЗ ЗМІНОЮ 11 СТВІ"' IІlас право на віДШКО,JlV8ВНIUf зб' . • ",шо IJ.J ',т,. оч ИТКlВ У РОЗМІрІ Вll3наl.еному стороНВ ....... ЯКЩО стороп-
ДOClrнyro ЗГОДІІ про РОЗl\flР BiAWICOJlvalHНJI б " ' 

72 З 'n' "v 3 ІІТКІВ, СПlр розв'ІЗУСТЬСI У судовому порІДКУ. 
• •• д. c~eHI орендарем без зroди орендодовЦІІ витрат" на поліпшеННІ орендованоТ земельноТ JlїJ!lJI) lI.t 

1ІК1 неМОЖnI.ВО ВІДокремити без заподіІННІ шкоди l1іП ДЇJuJ'" ~ ь, 
7.3. ПоліпwеННJI СТВІ _. 'ЩІ, не П'дЛRгають ВІдшкодуванню. "'" 

ОРЕНДОДАВЦЕМ ЗС"'Л" ІУ. земcnы�оІ •• ДІЛІІІІКIJ, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПІІСЬJ\ІОВОЮ зraAOJO lI.t 
.. ,не ПllUUIraкm. ВІдшкодуван у . . оре ь,. 

ВlnPОТ ЗВ провелеІІі НІІМ пміпшеННI ств _ • НЮ. мови, оБСIГIl І строки ВІДШКОДУВВІ!ІIJ 'ч,; 
7.4. Орендар мвє право на Bi4W~ зеМCnЬНОI ДІЛ~НКІІ DIJЗIІ~чаIОТЬСI о~емою yroдolo СТОРІН. ~ 

зоБОВ'ІЗОН", передбачеНIІХ ЦlIМ lloroBopo~YBaHHI збlJТКIВ, заПОДlllШХ унасЛІДОК HeBIIKoHatlHJI ореНJI1щ 
361IТК811111 ВОВЖВІОТЬСЯ: ~} 
7.5. ФВК'11lЧні втраТ1J,1К11Х ОРЕНДАР З ' IIU.L 

договору ОРЕНДОДАВЦЕМ в також азнав у зв ІЗJCy З неВlІконаННIІМ або ненanежtШМ ВIIКОН8111".' ~ 
CBOro порушеного права; ВIIТрОТIІ, Jlкі ОРЕНДАР здіПсннв або ПОВІlнен :щіilСНJIТII ДIIJI BilJlfOВll ~ 

7.б. ДОХОДІІ, Ікі ОРЕНДАР IIlfr БJl t1I 
умов lloroBOPY. реально ОТРllмаТІI в разі нanежноro 8JIKOliaHHR ОРЕНДОДАВl~~ 

7.7. Розмір фаКТІIЧНІJX ІllТрат оре. \.:' і 
f4IIРІ Вll3l,аЧВСТЬСIІ На підставі документально підтверджеllllХ дaKnX't('-

8. 061\ІсжеllhП (обт " ~ 
JlЖСНIIЯ) щодо ВlІІсорнстаНllП ~ . 

зсмe.JJы�оуy діЛЯllКl1 і' r.. 
""-1 8.1. На орендоввну земcnы�y Aimrl'ltV ~'l'b..: 

·'1 не встаНОвлено б • осіб; ;, 
D м_ ... 06mкe ... та Iншl_1Р""" І ' 

. . 



-~-

9. Illші пра б ва та О ОВ'Н3КII сторіll 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ I'DpDHТYє. ЩО 3САlсп.на • 

,DБОРОllDJО (Dрештом). ЗDCТUВОІО Ilе псребувас І 8i:~~~кa с: у ~OI'D вnacllocтi. 'lіКОА'У іНШОА'У "! відчужснІ. під 
tllUIВВВТlI ІІІШ' правв. Вll3ffUЧСffl ЦlI., JIOI'DBOpO.I. 311(0.111І ПОВ.IОВD2КСНffJl пеРeJUlВВТlI шо ДIЛJlIIКУ В ОРС.ІДУ, 

9.1.Права ор&шдодавцn: 

9.1.1. псрсвlРНТlI цlл.овс BIIKOPIIC'1U1111 
9.1.2. достроково розlРВDТlI цсП Aoro R .зсмспы�оіi ДЇnHflKII; 

ДоroворО.'і ВІр У Вllпадках, персдбаЧСIСІІХ ч",,,шr.І заКОflОдDВСТВОМ та ЦІІМ 

9.1.3. змІ'IІІТIІ розмір ОРСНДllоі nлаТlI 
DдllocтapOtl.IЬOAIY порадку без зrОдll ОРЕндІр~~падках, псрсдБВ'IСНШt ''''"ІІІІМ заКОflОдDВCТDОМ, в тому Чllслі 8 

9.1.4. BIIMDraТlI від ОРЕНдАРЯ своtчDСflО~ 
9.1.5. BllMaraТlI вІд ОРЕНдАРЯ І О ВflСССlІІlН 0pclIДtloi nлаТlІ; _ в ДШКОДУВDfltlJl cyr.1II о - • 6роваРСЬКОІ ~,iCЬKoi радll до ПШПIIСВ'IІІR ULoro AoroDO' РСllДflОI nлаТIІ з 'Іасу ПРllnflJl1ТR рІШСllІІR сссіі 
9.2.0БОВ'nЗКlI opCIlAoaaBUR: ру, 
9.2.1. псрсдDватllземenы�)' ДЇnHIIКY по акту 
9.3. Права ОРСІІд8РЯ: • 
9,3.1. отр"маТII ПО акту зсмепь"у діЛR1l1tV у кор 
В.3 2 • "J "С1)'ваllflll; 
7 • • ПОllовnюваТlI дОГОВIР після 3Dкіllчеllllll n·-

зобов'R3В.I. ІІВ ПРОТІзі термі"у оренд". С1'року oro ДІІ D роі відсутності прстс:tlзіn, щодо 
9.4. ООов'Я3КIІ opellAapR: 
9.4.1. IlaдaDBТlI ОРЕНДОдАВЦЮ можn' 'n .дimrHKIIi "ВІСТЬ 3д' СlІІоват" КОflТРОnЬ за BIIKOP"CТВIIIIIIM цієі зсмсльноі 

, 9.4.2.ВIIКОРIІ&~товуваТlI зсмeJlыly дlлИfllnt 3В цІЛЬОВІІ"' в 4.3 'OJ .. I ПРIIЗIІDчеIllIЯ~I; 
7. • своєчасно CMa~>:aaТlI ореНДflУ плату; 

.а 9.4.3. H~ допускаТIІ ~IМIЧIІОro Чl1 БУДЬ-IІКОГО іІІШОГО заБРУДIІС)!ШI зсмля; 
9.4.4. п!дтри .. у~аТ.lll в Hane~HOM?, саllітаРIІОМУ стані; 

І 9.4.5. nlC?R заКlнчеНIІR ТСрМlllУ ДІЇ Договору OPCIIJIII ПОВСРНУТІІ земель)!у ділJlНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 
IIвne_HOMY стаНІ по аКТУі 

" 9.4.6. ~ n'JlTIIДCHHlln тер,:,іН після дсржаВllоі реєстраціі цього договору тalабо БУДЬ-JlКIIХ ДOдDTKOBIIX 
yroдe ДОГОВОРІВ про BH~ceHHH 3МІН та доповнснь до договору ТОЩО 'Іuати відповідну копію opra.1)' дсржаDIlОТ 
податковоі cnужбll за Ішсцем знаходження зсмепьноі дїnHHKH. 

li 

10. Pl1311K ВІІППДІСОВОГО ЗИllщеllllR а60 пошкоджеllllR 
об'єкта ореНДІІ ЧІІ ЙОГО чаСТlllll1 

10.1. РII3IIК внпадКОВОГО ЗНllщенНR або пошкоджеНllR об'єкта ореНДІ! ЧІ! ЙОГО чаСТІIНllllесе ОРЕНДАР. 

11. Зl\lіllll УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПРllПllllеllllR ЙОГО діі 

11.1. 3ft.iHa умов ДОГОВОРУ здіnСНЮІОТloC1 у ПllсьмовіП формі ЗВ в,аЄМflОIО згодою сторіfl. 
У разі неДОСJlгнеии. ЗГОДІ! ЩОДО зміЮI умов aoroBopy спір розв'JlЗУIОТЬСR у судовому ПОРRДКУ. 

" і 11.2. Діі договору ПрllПlШЯIОТЬСR У paJI: 
iJ 11.2.1. закінченНJI строку, на ІІКІІВ його було укладсно; 
~ 11.2.2. придбаННІ ОРЕНДАРЕМ зсмельноі ділllНКl1 у впасність; 
~ 11.2.3, ПРltмуСОВОro відчужеННR зсмельноі дinЯflКIІ , "'OТlIBiD суспільноі не06хіД'lості відповідІІа А!! 
"1. n.1473et.leJlLIIOro КОАСКСУ Украі'lIf; 
-Jf 11.2.4. Доroвір ПРlfПlfНJIt:тЬСR також В іНШІІХ ВІІПUJCВX. пеРСАбвчеНIІХ законо ... 
і 11.3. ДІТ ДОГОВОРУ ПРIIПIlIIЯIОТLСR шnпхоаl Поro розIРDD'IІІR за: 

11.3.1. взаемною зroДОIО сторіНі 

І 

І, 
І, 

:І 
І 

11.3.2. ріШСJfНІІМ СУДУ відповідно ДО ЧІІННОГО ЗІКОflодавСТ8а УкраіНII. 
11.3.3. HeBlfKOl18llНII орендаре.1 п.9.4.2. дaнoro AOroBOPY за рішенНRМ суду. відповідНО до cт.l41, 144 

3емenloНОГО кодексу УкраіНIІі 
11.3.4. ініціаТlIВОЮ одюєі із Сторін в OДIIOCТOPOHHЬOt.lY ПОРJlAКУ У ВIlПадках. передбачеНlIХ законо.. та 

IUIМ Договором. 
11.4. РозlрваllllЯ Договору opellДll ,еl\lnі за 1IIIulaTflBOIO Ореllд~давця в OAIIOCТOPOllffLOt.IY порnдку 

ДОПускаt:n.СВ У разі IІсвиконаlfflJl Орендаре •• Blf .. or nyнкry 4. підпунКТІВ 6.4 та ?4. aall~ГO дoгo~opy. ДоroDір 
ВII8ЖamСI розірваflllМ за ініціаТIІВОIО Орендодавця з мо"онту НІ6упа ЧІШНОСТІ BIAnoBIAlloro plweHHR суду, 
npllnlUlТOгo 118 ВІІМОГ)' OpeHдoдaBUН. 

11 5 Пе ... Ifостl ІІа .lаПflО ореlтарп 118 ІІІШУ IОРIIДIІЧІIУ або фы�чllуy особу, 8 таКОЖ 
• • • РСХІА права впас . І ваllllП aoroBoPY. 

реоРІ"ІнЬаЦIП ЮРIІДllЧllоі особll-оРСllДаРR є plдa8BOIO ДnЯ роз Р 

12. вїдповїдаJJы�істьь сторіІІ за IICBllKOllallllR або 
IlспаJlСЖНС ВІІКОІШІІІІR дОГОВОРУ 

1 
.. 1 І 8111" договору СТОрО'1ІІ несуть Biдn08iдanЬHicть відповіДllО до 

3а "'. • За нев"конаНIІВ або неналеЖIlО ВIIКО f 
ІСоку 1'1 цього aoroBOPY. 



- ШIUlВ зобов'nаНIIJI, 3BЇnlollJlЄТloCJl від відповідanlol,ості. JlI\Що ... 
12.2. СтаРОII", Jlh1l пору ВОна ЗОвt • ., 

aopylllC." ..... '" не 3 П 8""" І."""" "",.хаМ ПО .. ptnlp •• 'IIIR 3': • ." • 
12.3. ДП ДОГОІОРУ ПРІІПІІІ • 
12З І B3BOIIIOlO зroДОIО СТОРІ ІІі м • 'nv відПОlідllО до ЧІІІІІ.ОГО законодаlства Укра,н". 
12З.2. рішеlfllJlАI СУIV і 12.3.3. ІІСІІІКОІІІІІІІЯ ОРlшдВРСl\1 п.9.4.2. IIIlloro договору 3П Р ШСІІІІЯМ суду, пIдПППЩIІО.10 rtl 

Зсr.ICnLIIОГО кодсксу УкрВТIIІІ; . ~~ 12.3.4. 1IIIullTIIIOIO ОДІllсТ 1з СторіІІ в OIIlloCТOPOllIILOI\lY ПОРЯДКУ У ВllПпдках, пеРСIl6а'lfllll' Ja І 
та UIII\I ДОГОВОРОI\I. ~, 

13. ПРlllсіlщсві ПОJlО)КСIIІІП 

13.1. ЦеП Доroвір IlабllРОС '1lІІlІІості після піДПllсаlШЯ сторо"ам" та ПОГО ресстраl1ії. 

8Cllд'01ll111\111 '11&:1111101\111 доГОВОРУ с: 

кaдaCТPOBlln ма" зеМCnlollОЇ дlлЯIІКІІ з відображеlfНЯМ обмежеНІ. (оБТJlжеНl.) у Ї' BIlIiOPItI'n": 

ICТDlIoвnellllX ccpBi'JY!'ЇI; -.-. 
ІКТ про 111311В'lе1lНЯ меж земельн01' діЛЯНКІІ І IІатурі (на місцевості); 
ма" зсмелыlтT діЛЯНКІІ, яка перeдDr:nся в оренду масштаб І :2000; 
акт ПРllпому-персдачі земелlollОЇ діЛЯIІКIІ; 

14. РсквіЗllТl1 сторі .. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварсloка Аlіська рада іРО.",,"я""" 

ОРЕНДАР 

11 осо61ВlllСОНУlOЧОro обов'Я3КІІ міського 
ГОЛОВІІ - секретаря міської радll 
CanOJItKa lіОp1l 8аеllЛ60ll"ча 

Іі"р""'" Оленс"",)р ВїН"'ОРОІІ"Ч 

Місuезнаходження ІОРІІДІІЧІ.ОЇ особll 

01400 K"rlle6Ka 06лаеlll6, 
~Llipollap", lІул.Гlllар;"а,l S 

Місце ПРОЖlІвання фіЗIІЧНОЇ осоБІ! 

IOPIIIIII'IHa адреса: ІІул.К;РОllu,J6-а ",.57 

IдеНТІlфікаuiПНIlП код 26376375 IдеНТllфікаціПНIlП номер 2185203893 

......... ~!"'"~. ~ ~ 15. ПЇДПlIСII СТОР.·ІІ 
.,;..' .. " ~ ~~ 

І' - " () '-' .. ' • 
• ' •• :. .. •••••• ) • • tt, *& ;, '0 .":: с.-' 

'.' :'. І " P~I ДDВАЩ":~ \ 
/. -".(.. "'} 00'-" \ ОРСІІДВР -1,-· .... І, .. >' ,,'\ 

;
1 :.. • ,,, • -,. • ,: ( \ ., \.., lB ,. ~ \ . .... " " ,-аllОJlСItО 
.\ :~ ( \ " ; .. ,., '.~.' --.:- -. .'~ ,; 

. ••.. :. . . І:· ...... · .' .. ' ". ~: . 
~,,· .. '··Мп, .': 

..... :: :-\:.:: .. ~: .' .... '.::: . МП (за IIDllDIIOrn nC'ID11CII) 

Доroвір зареєстровано у • ІІIКОнкомі Б 
реєстраЦIЇ IIoroBopiB ореНДІ І роварської міської рад .. 

ВЧШfеlfО запис ІІІ,) "._ і' " І 
про що у КНllзі заПllсів!r 

. 'If 
І,. ' u ,'" • ---- .... 'J .. Jt:t. L ~ 20.. ~i р. за Itі . ~ . { 

•• !. 
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"" АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

&І .' J "_"':"·.а.;I:,::!ЦтЧ:::··~:.:..·I.;...&·I_.· __ -.;2009 POltv ,,.,~ , ; ,'~ 
.~ м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ~liCЬKa рада, в особі 
б ' . виКОНУЮЧОГО о ов язки МІСЬКОГО голови - секретаря міської ради Сапожко 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та громадянин Бардаш Олександр ВіКТОРОDllЧ з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянин Бардаw 

Олександр Вікторович прийняв земельну ділянку площею 0,0035I"а, для 

обслуговування збірно-розбірного металевого гаражу по вул.Кірова в 

районі розміщення буд.N!!З6-а в м.Бровари. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії від 28.05.2009 рОI'У Ngl133-63-05 на умовах оренди 

терміном на 2 (два) роки. 

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

договору оренди. 

'ІІЕРЕДAJIA: 

Броварська міська рада 
Кllівськоі області 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Виконуючий обов'язки міського 
Голови - се~ItЯ міської ради 

~ ... ,aiH~ ';'" '''" '" '\ * ~ . ? -1 .: ",-.g Ij '""~~ 
l. " · ... ~u І. ~, • . _. _ •• -"'\ " ' • \ 

': сп ::{' \,' 'о' :. \ \)~~.~ \)\} ,... ,. . - ~ .. 
\ • ; .- \ ' '. ~ . : \ -І ~ 

t.\ .• :-Л \" / L1l;Cilfj9.tJlCKO / 
... ~\\ • ....... _-,О .:: ,,''/ 

'" (І - С\ " / .:>- • .., :\"'. • о' , .. -: .... " 

ПРиЙНЯВ: 

ГромаДИНllН 

Бардаш Олександр ВіКТОРОВllЧ 
Юридична адреса: 

м.Бровари 
вул.Кірова,З6-а кв.57 



АКТ 
ВIIЗJln'lеIIIIJl ме)1( земелы�оіi діЛПIII(1 • (. • 

І В lfаТУРІ ІІа JшсцеВОСТJ) 

ВQР/JQШ (2, (3, 

вул, ІОроЄв Rp"''''~QIt; ііІуеш!еІІ З'", 
11 /1 " о" 200.!.р. 

МJI. НIDкчеПЇДШlсані, представник тов "КОНСТАНТА" 

в ПРИСУТНОСті землевласнюсів (землекористувачів): 

представв~ ВИІ<?НКОМУ eJig llJAe н ~p л.,р 
Д1JОЧИ ва ПlДстав1 дозволу виконкому N!! 273 
ради народних депутатів від 24 листопада 1992 року 
визначили в натурі межу земельної ділянки па підставі кадастрового плану 

ю!=а адреса землекористувача: ,/1. !ipot'ql''' ~ц 
І!:;:роі-в ? 6" q ЦІ s ~ 

згідно рішення сесії Броварської l\rlicLKOЇ ради N!! І1Ь-О ~OJ" від ,211. 0.$;' ~ г' 

Межові знаки в кількості r )r шт, передані в натурі 

землекористувачу, на якого і накладено відповідальність 1а їх збереження. 

Цей акт є підставоlO для передачі земельної дїЛЯНJ<И в користування. 

Акт СІСПадений В трьох ПРIJ~lірн}пса,"(, 

ПредставИIІК землевласника 
(землекористувача) : 

Представиш( ТОВ "ХОИСТАН:ГА , 

Представник ВИКОНКОМУ"· 

.. , .. , 

QЩ ().~. 

ttв-8 ~, П. 

,дІІІ /lo vf. VII. 
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ОПИС ВІА АМЕ Ж 
ВІА 6 Аа 6 -Кааапв ВІА В Аа В _38МВ'" вКО О м В Аа ГР" ага" ІА r АО А :зустаМО8 ют~поаврхоаоt 

ВМJI І Ваг_т • ОПОВ8РХDВDІ 

Абрис сЮІав: 

5.60 

заВУАDВМ. 

за6УАDВМ. 



ПЛАН 
зе1\IсJJы�оіi діJlЯIIКII, яка передається В оренду 

Бардаш OneKcallAp ВіКТОРОВllЧ 
I1ACWTA61:2DOO 

м.Бровари вул. Кірова 

. . 
ВИКОПUОВaRJUI виковано: , ,; \'. 

-. . ; \ , \ 
'0 , 

• . 
. ', 

'0 
о. 

н.в.ЛесеuкО 
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КАДАСТРОВИй ПЛАН 

3210600000:00:017:0238 

І 
ОПис МЕЖ 

'А .. а & -Каlаленка О.М. 
І AD В -ЗІМЛ І 1I.,..TanaleplCaaar 
8 .. а Г -РVстамаl IJ.Х. 
Г .. а А -Зімл І 1I.,..TanaleplCaoor 

І 

a.IiYAOIM. 

заIiУАОIМ. 

фаРМІ &-:аIМ 

ЗеI, ... а.IН' :а_МІІ' 
ш З.r.n~". :аIМІІ' .. nllа ... : 
р 

.c~ara 

34 

0.0010 

:аIМІІ' 

TpIHcnapT V т.ч. 
т. "'А :а_'А:аку ... араrlМИ 

8C .. ara 

45 

0.0010 

4& 

0.0010 

Област' 

М.А. Ша"'" 

ст .... , А 
ВІктара.иЧ . Ааш ОлеКС.НАР 

I~~--~~~~rnг.~~·i';;~~~~~~~~~~~~t-~~~~~~ Кlраl.,ЗВ,. " 
Бро •• рМ,В'n. окумвнтацl.А Т08 "Константа • .=1г:----...;.....;...--іr-r."",,".:""-"V. Твхн І чна А ШD.Аа СКІІ8А8ННІІво еоов р. 

/з 38МIІ8,:т&:аП:;~С;В~I~А~ч!у:а~АТІЬ/~nП~IІ~~:~У~ __ JL ____ ~~--~--",,---АоКУМ8НТ 'Н8 38МВЛЬНУ -"0"'11" 



КАДАСТРОВИй ПЛАН 
3210600000:00:017:0238 

ОПИС МЕЖ 

А Аа & -1\0 ..... 1""0 О.М. & и 
& Аа В -31М" І &оrотопо •• рхааа' 30 УАа. • 
В"а r -Рустома. ID.Х. &УАа.и r "а А -31М" І &оrотапаВlрхава, 38 • 

ФаР". 8-:11" 
3.6y.&01."І :llмаl 

w з.rоа~". :l1 .. аl 
и "ао .. 
Ф 
Р 

... , 

Ic~oro 

34 

0.0010 

:l1 .. аl 
TpIHcnopT У т.ч. 

т. nl.& 
:11 ''':І"У .aoporlMM 

Ic~oro 

45 

0.0010 

48 

0.0010 

ВІ тара.ич 
« А8Ш о"В"С8НАР " 

КlраВ8,З6,8 І 

06",остl 

М.А. U/a"'" 

СТІ" І " 

ТОВ "константа 
11 

20ав р. 
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І доrОВlр 1U1 
пра ВIIС&:СIIIIП 31\1 11 да aoraDopy ОРСІІД 

• 11 ЗСА1enLІІОТ дІЛ • 
МІСТО БРоваР11 КIІЇв&:ькоі Обл~:;;:1 від 28 rpУДIІЯ 2007 раку .ке56 

1'--#y]lМ ,t;.. 2009 POICY 

оРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОDВРСЬКВ міська РIІ4ІІ К " _ 
Ф• цlnlllln код ІІІВСЬКОІ області yqaTllll, laClrfll ІКВ 3В АаШIt.111 ЄДРпоу 26376375 ' 10РIIДIIЧI.а осоБІ за ЗlКОllОДВВCТDОМ 

11 
rarвpilla. 15, о осоБІ ОIIКОII)'lОЧОГО обоо'lЗКl1 ~I' • IOpllltll'IIII адр&:са: Кllіасloка обл м БроваРl1 I'J • 11 n . • • • n IСЬКого гоnо ., • , 

В8СIIЛЬОDIIЧО, ІКlI ДІЄ ІІВ nllIcтaOI СТ.42 ЗІКОНУ УкраіНl1 ссП о міс ВІІ - секретаРІ Радll С8ПОЖК8 lroря 
~,11 р цеве саМОВРlдуоаШ.1 в Украіні», з OA"OI'O 

оРЕНДАР: rpOMD4R1II111 Фурман ІВІІІ ІВІІІОВІІЧ 
IACНnIФlкацlПllllП K~Д 132~418775, AIUIi -"ОРЕНДАР", з r) • .. ~~:II4IIЧI'І адреса: м.БроваРII Byn.Ellnтьc8,27, 

ДіЮ"11 доБроошыІo І псрсБУОDlОЧIІ ПРІІ здоровому р";: мІ ';::OPOI!". YКn:и'I.1 цеП Д~ГOBip про lІаСТУПI.е: 
nonep:JlllLO 03llвПОМЛСllі з ПР"П"СІМІІ цIІDілы�ого ЗlКОIІО~О "СІІІП пам ЯТІ. Р03УМІІОЧI'3t1ачеШ'1 своіх дlП, 
(lОI!JIСМа. :І ВІІМОІ'ІМІІ ШОДО IlедіПСllості праОО'IІІIІУ) оідпоо~Ва. шо ~еГУЛIОIОТL укnадеllllП НІІМІІ праnОЧIІІI 
26.11.2009 року N!1310-75-05 та кеР)'lОЧllСЬ ПOnОЖ~IfIIIМII 1:1:0 ~o plwelllll БрооарсloКОЇ міської радll оlд 
JCMcnltHOT дm'ШК11 вІд 28 ГРУ!!ІІЯ 2007 року YКnВnIl цсП Догові У ~'::'O 4.5.2. 4.5.3 та. 9.1.3 ДОГОВОРУ ор.еНДll 
""ro80PY орсIшll:lеt.lслыІїї ДШЯІІКІІ від 28 ГРУДІІІ 2007 року за ~"56 (І СІІОд?"і - Roг.QtJ'p) про вtlеССtltlЯ ЗМІІІ до 
,.... - lIaдвn. - RozQtJ'p ореш),,) про таке: 

І. BHCCТJIДO Догооору ОрСIШl1 НВСТУПllі зміllll: 
1.1. ПУlllrr 2.3 Догооорr ореtlдll oIIКn~CТ." о наСТУПllіП редакції: 

о tI2J. Hop"BnIBH~ !'Рошова ОШНК8 :lемслыІІ� дШЯНКIІ згідно довіДКІІ відділу Держкомзему у . 'Б 
КtatlCltкоіобnаCТJ ВІА 16.12.2009 poкy.Ni! 04-3/15-3/1159 стаНОВІІТЬ' МІСТІ роварах 

І 
-2s 491 (Дв1ШLUlТЬ П'ІІТЬ ТlIСЯЧ ЧOnJPIIС'ПІ дев'ltlосто одна) ;"ІІВНІ оо копinок. 

1.2. Пу~кт 3.1 Договору оре)1A11 BllкnaCТI! в Н~С1}'пніП редакції: 
І d.l. ЦсП ДоroВIР yкnцeHO СТРОКОМ на 1 (ОДІІІІ) рІК. ПІСЛЯ закіllчеlltlЯ строку дії цього дОГОВОРУ ОРЕНДАР має 

ntpешrllС npaa~ ПОНОll1!еllНЯ Пого на H~~lln строк. у ЦIoОМУ разі ОРЕНДАР ПОВlІнеll 110 пізніwе lІіж зв 30 
anеlUlllPНl1Х ДНІВ ~o заКlнчеННR строку ДІІ ЦЬОГО Догоаору ПIІСIoМОDО повіДОМIІТl1 ОРЕНДОДАВЦЯ про lІаAlір 
nPOlIDІЖllТl1 Пого дlІО. 

ПOnОЖСННІ цього ДОГОВОРУ про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТО&:ОВУIОТЬСR у разі: 
• lllкopllCТВHHi ЗС"CnЬНОЇ діЛЯНКl1 не за цinltОВІІМ пр"значенням; 
• ПОРУШСННІ термінів смвти орендноі мати; 
• IIDnyшellU погіршення стану земсльноі діЛRНКII», 

1.3. Пункт 4. 1 Договору ореНДІІ BHкnaCТl1 в наступніП родакціі: 
«4.1. Річна орендна мата СТВНОВІІТЬ 1% (ОДІІН) відсоток аід нормаТIІВIІОЇ грошовоі оціНКl1 зеAleJILноі 

ІІЇІІІІІКІІ -25491 ГРllвень і cкnвдaє: 
-254,91 (Даісті п'ятдесRТ ЧОТІ ІРИ) rpllBHi 91 копіПка. 

1.4. Пункт 4.3 ДОГОВОРУ ореНДІ І B11кnaCТ11 у HaCТYnllin редакції: 
.. з. OpCIIlUII мата ВНОСIlТЬСЯ ріВlllіt.Ш часткаМl1 шомісячно ПРОТJlГОМ 30 (ТPlllIWlTII) кaneНJIВpHIDC Дllів. 
I/IeI)'nнJIX 31 ОС'ПlJlНі.. кaneндapHllM дне.. звітного (податкового) місяWl без урахуванНІ пдв WJlJlXOr.l 
1lpepaxyв1ННJl11I розрахункОВll1і рахунок OpeндoдaвWl N! 3321781 5700005 удк У КlliBCltKin 06пасті М. КIIЄВа. код 
3КПО23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське вдк, код КnПСllфікаwі 13050500 - ореНда землі». 

1.5. П)'lIКТ 4.5.2 Договору OPCIlAII BllкnaCТII в наступніП родакції: • "_ • 
~.5.2. 3.lіНII розмірів земcnьного ПОАаТКУ та ставок ореlШllОЇ маТll, ЗМІІІІІ IlормаТІІВІІОI ГРОШОВОІ OЦlIIКlI, 
-_111І1 цін, таРllфів. зміни коефіцієнтів індексаціі, Вllзна'lеНIIХ законодавством. 

у ВІІПадlСУ Biдl\IODII ОРС1ІДВРЯ з",іlШТII opClIlIlIY Пn81)' ІІВ УМОВІІ, 8113111'1011111 п.4.5 ДоroвоРУ, 
:POIIII РОJрllВВIОТЬ aoraBip OpelIAII. ЯКЩО, t 8ідАІова від добровlлLIІОro розіРВ81ШЯ договору за зroДОIО 

pbl, цсп договІр РОЗРllDаЄТLСП у СУДОВОАIУ порnдку.». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди D11кnaCТ11 в IlaC1}'nl~in редакціі: а за~о' ГODallocтi ВDажаCfЬСR 
14.5.4. у pll3i неВllСсення орендноі маТl1 У СТРОКІІ, Вll:lllаЧСНI ЦІІМ Договором, сум Р б І, 
lIDJranm б • що Іlвраховуаьс. ІІа суму податкового оргу \З 
~ 811М 0PГOltl і СТЯГУЄТЬСR З ІlврахУВІННВМ "~III, 1"0 відсотків ріЧНllХ обnіКОDоі стаВКIІ 
наці IННlМ lU1pафНllХ санкціП за іх HBIBIIOCТI1 ІЗ розраху"ку ~TKOBOГO боргу або ІІа aellb noгo (Пого 
~~.~Llloro баllка УкраїНІІ, діючо! НІ Aellb BlltlllKHellHI такого ПО бinltШОЮ за КОЖНIIП кanCHдapHlln aellL 
~II ПОI'DwеIШR, звnежно від того, Іка з DCnII"11II ТDKIIX ставОК є , 
r--'JlОЧСIIНl у Аого cMaтitt. 

1 • tII('I'Ot.1 5 4 НВС1)'ПНОГО змісту: 
tSA. пе .7. ПунК1' 5 Договору ореНДІ І допоаНllТl1 НОВІІМ ПІДПУ D opeHД~1 :lеt.lсльноі ділJlНКl1 заБОРОНJlCfItCR». 

редача у заставу та внесеНl1Я до cтa1yrН0ГO фО11Д)' праа 

1 . ІІІ('І'ОМ 6 S наС1)'ПIІОГО змісту: 
t6J. n_·s. ПунК1' 6 ДоroвоРУ opellДll ДОПОВНlml ~oallt.1 ПіДП)'tlа п от~зі S (П'ІТЬ) днів за ВІ\І'ОМ пр,.Пма .. lll-
Ih.._:""редача земсльної ділЯtlКl1 Орендарю ЗAlnCHIDЄl'ltCR р 
~чl 



• • . .',' • .;. і. .. 11'1.2 піCnll державної pecc1pBuiї uboro дОІО \ 
І • .,.. •• , .•• ' • • . .' , ''''''IIIIIJn тep~ Д Впт J 

~i ,. - ,.:.. I":'I~ ( .1 ;., -'бо ;';"lllln 8 о JI1'I- nlJl ,,,'ЇН та ДОПОВIІСIfЬ до оговору 101110 lІіІ,1аТІІ : a~ 
: .. ; '; •. ~ .:.~ ::; ;,.:: :;OP.c,I.tIIP .~O D urnдe ДоroворіВ про 8IfC~C~e", 311ІХоджеНІІЯ земельної' діЛJlIІКІІ". BI.l'loa~ 
;.~ : \~ :., ~ .~ ~.6"n"':I1CI~.AoД!p'КOIIIX. ~. -':'.-Іоі сяунсбl' 3D М'С ! 
.' ' •••• '., І"Т"' .' • ••• • ....ВІІО. п_ ... - , 
I:.~:. ';tr, :'!:~·.ісОпltсj'ОрraиY ~C"r':-' • . m' 11081.,,' піДПУJlКТОМ 9.4.6 IfRc-ryПIІОГО 1місТ\." 
~I"" "" .,0· .... ,.~ оо' 'ОПОВ.ІІ . J' 

1~7."~~t!~*:~1:~~:~ ':9::11Iiкr9:AoroI0J)10pcНдlIIi IІІ0і рССС1РІи" оьоГО Догооору .та/аб~ БУДЬ-Я~IІ~ ЛО.'liJТІІО81J І 
~'::~;;/~~~~:.~~f.!!'~ ;~r~;Шfldl терміІІ піспа держа ..... о Aorooapy тошо надаТІI В1ДПОВТДJlУ "ОПІЮ ор га,,\, " JI ~ 
~1!.'1:r" .J...;,;).u • .J{~;~':O .... - . і І та ДОПОlне '" '. . .. ~ 
e,,};·51'W::1iri:~i&p'··ID. аро 'ВllссеШIІІ 3М І ,-"111І ,смелltrrоі ДІЛІІНІШ». 

і"'l" "'1I~~''''''=' .... ~ r r ':'~II 3D MicUCM 3J111Х0_-
• ''C~A' .ax.",JJCOВO ""IJ'-" . І' 3 З .' ';'.'t~~. 'I~-~: './ '. . pel'''11 "ОП081111Т1І JlОВIIМ ПІДПУНКТОМ _... lІаСТУПIІО, о 1М;",.... І l:tl.;tI ІВ J~.'~.:! •. , . 2"1 ",oro8"")' о .... ,.,. '.J • "3. ~ 1j",8!~~" ... ~:.al' .1.10. ПyJ(J(I' 1 .01 ~ J -r· ОДlІоСТОРОlIJlЬОМУ порядку У Оllпадках, переnБП'lешrх 1akOllOAl ~ 

ч.. . !.~d~ТіriЩl~ oдnid 1з Стор 11 D n ..... 
• ;;"1.. ... • •• 

s t!J~J.tq~lЦJpoм»· 'п '" 
:.il~!fi. . .' 't. ':'. 124 ДОТОВop'J ОРСІІІІІІ оШCnDСТIІ В Ifаступш peДnKUII: 

i~ -r.~~.',,:',: I.I~. ПУJlКТ • ВОРУ ореНдІІ 3САfЛі ,а illiuiuTllQOfO Ореlfдо.ааnиJl fJ оltJюстоrОIfIf.,ОМУ ПО 
~$~\~·~~:-: .. «I2:4. P03lpaaH:. 1~:~КOllaIlНII ОРСIU1llРСМ 8lfМОГ ПУІІКТУ 4, підпунктів 6.4 тв 9.4 даного ДОГQRОРУ. n~ 
r:t;"·: k.'.' даnycкаСТЬСІ YiPaallllM за іllіuіаТllВОЮ ОРСllДОдавuя з моменту нвбyrтJf 1ІІІІІІІості оіJ1flOпіЛIІО"О ріwеш;':' 
~':';'. alIIDICК1'faCII раз Р .'.Іу, 

:-.0:-:. • ' nPll"НIIТOТO ІІІ II"'Іасу ОреllдОдD8UЯ». 
о' 

2. ЦсП ДаroDір niAnarat Асржа811іR peeC1pauiї. 

3. Цс" Доroвір набltpає 'ІIІІIІІОсті після піАПllсання сторона",,, та naro державної реестрації. 

4.l1uuiY"'OIII AorolOpy ОРСНАll'СМeJlЬНОТ ділянки від 28 ГРУАНЯ 2001 РОКУ за N!!561м.ш.аЮТIоСR 6е13мін. І 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

liРОВАРС'КА МІСЬКА РАДА 
КІІІв KO/01iJlACТI 
ЩРІ~І", .ідРеса{о:. 
M~ Бjю ':'!уn.Г8ПІRіit~IS 

:?~.~I '. ~ж~ ffO~R~~"n .. аDIIЧD 
і. :: . :": f :B.CalJj~tНD . "', ' .. ,~ '1 . . , . ...., 
•.•.• ,~.... І-':,,:: 

~\ • ~I~ 
" '. '-. -• " 

'І .' ... 

ОРЕНДАР 

Фурман Ilан Іванов"" 
ЮРllІІlІчна адреса : 
Іуn.Енrenьса,21 

м.БроваРlf :t 

ОБJ1 .. КИївсltКа.,,/ 

Qc; ... ~ 1.1. Фур ... "" 

Доroвір заРСЄСТРОDано УВІІконхомі БроваРСЬkоі • : 
дol'OBopiB ОРСІІДИ ВЧllнено ,аПIlС від «:і€..» «чеи. ~IC2ltooKOT -рад .. , про що у kHJl:Ji записів державноТ pempaШI, 

~71/іr'jj!r;г-р::І=с'=.t=. gpoкy. І 



., 't.·, ........ __ . . . .. . '. ' .. 

... АІСТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльНоі ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

МИ що підписалися НИжче' Б . 
, . роварсы�аa міська рада, в осоБІ 

811КОИ}'lОЧОГО обов'язки міського ГОnови - сек~етаря міської ради Сапожко 
Ігоря Васильовича, що діє на підставі СТ.42 Закону УІ(раїни "Про місцеве 
самовряДУВання в Украіні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

СТОРОНИ. та громадянин Фурма .. Іва .. Iваl.ОВIIЧ з другої сторони, склали 

цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянин Фурман Іваl. 

Іванович прийняв земельну ділянку площею 0,0186га, для 

обслуговування житлового будинку по вул.Енгельса,27 в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесіі від 26.11.2009 року ~1310-7S-0S 

ва умовах оренди терміном на 1 (один) рік до 26.11.2010 року. '. 
, 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОІ0 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ІСвівськоі області 
ЮРИДИчна адреса: 
м. БроваРИі ВуЛ.Гагаріна, 1 5 
ВИКонуючий обов'язки міського 
roп0~~~ ~~ісретаря ~iC~KOЇ ради 

.: .~. ' 4О. 
• • • r •• 

.. І ,.... ,':' .. ,.; 
'4О.'.' #,.: І. 

". '.. "# 

" . 

' .. 
--~~~ /LB.Can03/CKO / 

прийняв: 

громадянин 

Фурман Іван ІваНОВllЧ 
юридична адреса: 

м.Бровари 

вул.Енгельса.27 

." 

~ 

~ / LLФУРJJlnll / 
-~~~-

..... 
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Договір Хо2 
"ро ОIlЄСЄIІIІЛ 3.11';11 do dOlO' -

o;d 20 ЛlоmОlО 2007 ору 0pelldll зl!i1leJlыll1 dілл",m 
• ро'9' .lt'i!0407JJBOOOOJ 

МІСТО БроваРl1 Київської області 

20ЕРРОІСУ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська р К оо •• • 

авством Ук аіни' '. ада If1ВСЬКОI облаСТІ, IОРllдична особа 
311 3DКOIIOД оо Р ,lдеНТИфlКВЦlfiНИJi код за дашlМИ єдрпоу 26376375 
РllД1lчна адреса: I(НІвська обл. м Бров Г' . ' 
10. ,. ари, вул. агарша 15 в осоБІ ВИКОlfYlОЧОГО 
оБОВ'Я3~f МІСЬКОГО ГОЛОВlf:: секретаря ради СаПОЖКIІ Ігоря' Dа~IIЛLОDllllа який діс на 
;ІІ,стаВІ ст.42 Закону УкраlllИ «Про місцсв оо • • П"" . е самоврядування в УкраlllШ. з одного боку. 

та 

ОРЕНДАР: ФОП ГepaC~MOB Микола lплі'l, IОРIІДИ'lllа адреса: м.Бровари • 
• ул.черняховсы�ого,25-бб кв. 1 5, щеНТl.ФікаціЯний код 1932403657 далі -"ОРЕНДАР" 
J др)'zоr Сlllороlltl, уклали цей Договір про наступне: • , 

ДіIОЧИ добровільно _ і п~ребувВlОЧИ при здоровому розумі та ясніі1 пам'яті. 
розуміlОЧІI значеННJI СВОІХ ДІЙ, попередньо ознаііОМЛСllі з ПР11ПисаМ11 цивільного 
3DКoHoдaвcтвa, що регулюють укладениЯ НИМИ праВОЧ1ІІ1 (зокрема, з вимогам'l щодо 
IlсдііІсності правочину), відповідно до рішення Броварської міської ради від 26.11.2009 
року Н!1309-75-05 та керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
оренди земельної дinJlики від 20 ЛІОТОГО 2007 рок)' уклали цей Договір N!! 2 (ІІадал; _ 
Даго,ір) про BHeCeHНJI змін до Договору оренди земельної діnВllКИ від 20 лютого 2007 
року за N!040733 800003 (надалі - Договір оре"дll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 1. Договору оренди доповнити підпунктом 1.2. наступного змісту: 
Відповідно до рішеННJI виконавчого комітету Броварської міської рад.. від 

08.09.2009року N!!419 «Про режим роботи об»єктів дрібно роздрібної торговельної 
мережі» встановити, що режим роботи об»єктів дрібнооптової торго.велЬНОї мережі на 
територіі міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому ДІапазону: 

- початок роботи - не раніше 7:00год. 
-закіичеRНJI роботи - не пізніше 22:00год. 
Порушено ре)IСИМУ роботи є підставою ДЛJI розірвання договору ореНДІ. в 

односторонньому порвдку. 

1 2 Пункт 2 3 ДОГОВОРУ оренди В'Ікласти в наступній peд~цiї:. .. 
• •• . земельної ділянки ЗГІДНО ДОВЩКІІ ВІДДІЛУ 

«2.3. Нормативна грошова OЦ1~Ka _ . . 24 122009 року N! 04-3/13-3/1282 
Держкомзему у місті Броварах КИ1ВСЬКОІ облаСТІ ВІД • . 

становить: • • ) ОО копіЙок.) 
- 47948 (СОРОІ( сім тисJIЧ дeB'JlТCOT сорок ВІСІМ гривень 

'оо І 
.:& ."а""'11· ДИ Вllкласти в наступН1n р-- • 

1.3. Пункт 3.1 Договору орен 2611 2011 року Піcnв 
3 1 . на 2 (два) роки до •. • 

« '.' Цей Договір укладено термІНОМ Н АР мас переВDжне право поновлення 
3aкtнченНJI СТРОІСУ дії ЦЬОГО Договор>: OPEEfДAP повинен не пізніше ніж за 30 

,йоro на новий строк. У цьому разІ ОР._ ого Договору ПlfСЬМОВО повідОМИnl 
JCanендарвих днів до зmонченНJI строку ДІІ ~ь 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продоВЖИТlf ЙО~:О~раво ОРЕНДАРЯ ве застосовyrОТЬСJl 

ПОJlожеННJI ЦЬОГО Договору про перев 

у разі: • ьовим призначенням; 
- ВИКОРистанні земельноі діЛJIНКИ не З8 цrn 

- ТИ' - ПОРушенНJI термінів сплати ореНДНОI П~ІІ WпIКlі). 
- ДОПущеННJI погіршення СТ8НУ земельнО І Д 

і 
І 

І І 

І 
! 

і і 

, 
і 

,І 



2 
• ,v оренди виклаСТJf в наступній ре.аа ... 

П кт 4 1 договор" .. . 1\1111 
1.4. УІІ' овить 10% (десять) ВІДсотКІВ ВІД lІормаТIІВНої гро 
. СIІдна плата стан. 11/0Ь! 

((4.1. РІЧI!а ор ..' КІІ _ 47 948 гривень 1 склвдас: . ..... 
оціllКl1 земeJlы�оl1 ДІЛЯІ! . сімсоТ дев'яносто 1IОТИРIl) гривНІ 1 О КОl1ійок В ріl\ 

_ 4 794,80 (ЧОТІІРІІ тиСЯЧІ 11 

4 3 Д ору оренди викласти У Jlаступній редакції: 
1.5.Пункт. огов . 

IIТЬСЯ рівними частКами ЩОМІСЯЧНО протягом зо (ТPllдl!ltl 
«4.3. Орендна .плата BHOH~!X за останнім календарним днем звіТIІОГО (податкового) Міl'l 
КDJJСIЩВРlllіХ ДНІВ, настуП оо· ""ЧІ 

I1ДВ ШJIJJXом перерахУВВlJlJЯ ІІа розрахунковии pa.~Y"OK ОреIlДО_1ё 
~;;lj:r,~~~5 УД}.( у Кltївській області .м. I~~~ЄBa, КОД ЗКПО 2357192~. МФО 82101' 

Б ворсы�еe НДІ< КОД клаСИфlкаЦJІ 13050500 - оренда зеМЛІ». 
одержувач - ро , 

1.6.ПYlIІСТ 5 Договору оренди доповнити НОВИМ підпунктом 5.4. Hacтynнoro 

змісту: 
5.4. Передача У заставу та Вllесення до статутного фонду права оренди зеr.teJlЬНaj 
діnяшСІІ забороняється. 

1.7. Пункт 6.4. Договору оренди викласти в наСТУПllій редакції: 

6.4. Передача земельної' ділянки Орендарю здійснІОСТЬСЯ ІІа протязі 5 (п'ять) днів 11 , 

актом приймання-передачі. 

Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після держаВIJОЇ реєстрації UЬDID 
Договору тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та ДОПОВВС/І 
до Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби 11 

місцем знаходження земельноі ділянки. 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. ~ей Договір набирає чинності після підписання сторонами та його держав. 
реЄСТРВЦll. 

4. Imпi умови договору оренди земельної ділянки від 20 ЛІОтого 2007 року 31 
Н2040733800003 запишаються без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КН1вСЬКО/ОІШАСТI 
Юридичва адреса: 

...:'.~:;МP~ ,~вул.Гагаріна,15 
.1< ,~, 09qбl·' pO~Klca Іrори ВаСllЛLОВllЧ 

r,~' .;:. "=". >~.- .' І r'" :!~~ . 
.: ':- "І ;-- - •. ',.1 \) 
., .':- '":., !. / .1(:' .,\ • 
• ': ".: І." .,.' \~ 
'. • ... J '. І:'! 
\' • і • !.~ . .: 
'. : • і·" - ./1 LB.Cal103IC"O 

... ::·).'1 
' .. - .. ' # ..... 

• - • • j' . . .. '" 
' ... :' '. 

ОРЕНДАР 

ФОЛ ГераСllА'Оtl МІІ"ОЛn Ілліч 
Юридична адреса: 
вул. Черняховського,2S-б JCD.lS 
м. Бровари 
обл. Київська 

Доroвір звреєстро ,- вано у ВИКОІІкомі Б .. _на 
реєстраЦI1 AoroaopiB opeНJUI ВЧlІнено ЗВПltс ві POB~~CЬKO~ міськоТ paд~l, про що у КН.lзі ЗВПllсів дер 

Д cCzL)) y:~~ .. 200' ." ,,= ••• «- J:.poкy. 

!І 



.. АІ(Т 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська 
рода, в особі ВИІСОнyrочого обов'язки міСЬІ(ОГО голови - секретаря міської 

радll 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 

ГОЛОВІІ» з однієї сторони, та ФОП repaCIIMOB Мllкола Ілліч з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП ГераСІІМОВ Мllкола 

Ілліч прийняв земельну ділянку площеlO О,ОІООга, для обслуговування 

павільйону по вул.КраСОВСЬІ(ого,2 в м.Бровари. Земельна ділянка надана 

рішенням сесіі від 26.11.2009 року за N!!1309-75-05 на умовах оренди 

терміном на 2 (два) роки, до 26.11.2011 року. 

Цей Акт складено У трьох примірниках і є невіД'ЄМНОІО частиноlO 

AorOBOpy оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
lСпівської області 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ВИКОНУ.І9ЧИЙ-QQов' ЯЗКИ міського 
ГO~9 ~.' ...:;.ёeKpeТap:~iCЬKOЇ ради 

. .'" ! (... ,', 
,',': :,... --.... :.' . .,. :'; .. " 

, .. . ~ 
,. ,'-' \.' \, 

ф • ". 

І о 
І о 

І І.В.СапожкО І 
-:-~~-J-- ... : 

'0 

': :) .. ~ 
. : 

пРИЙНЯВ: 

ФОП ГераСІІМОВ ~llкола Ілліч, 
Юридична адреса: 

м.Бровари, 
вул. Черняховського,25-б кв.15 



ДогоаlрХl1 
пра аllССIШlln 31'11" да aoraaopy ОРІШДІ 

• І :lсАIсnыlтT дlnЯlllСIІ alд 19 cl'IIIA 2008 ра ... ")' XI63 
"'ІСТО БроваРIІ КllіВСЬКОі області 

IL t!li!t:ttJ 1q"'.!fpoкy 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварс,,~а міс"кв рада ((llіВСЬКОі області, IОрllДIІЧIІІ ос06а 31 
:ІІІКОІІOJIDВCТDОМ УкраТІ"', ІДСJmlФІКВUIПIШП код за лаШIАIІІ ЄДРПОУ 26376375, 10Р"ЛIЧIІВ IUlpССВ: 
КJliBcькa 06J1., ~I. БроаВРIІ, аУJl. fBraplllD. 15, в ос06і ІІІКО''У'ОЧОГО 060В'ІІ3КІІ міського ГО.llОВIІ _ 
сеКРСТВРJl Paдll СаПО'dСICD Ігоря ВаСJIЛLоаllча, JlIClIП ліс 110 піЛCТDві СТ.42 30KOllY YКPOЇIIII сспро 
міСІІСве CaAlODpIUlY8BIf~IJI 8 УКРВТllі», :І OAffOro 60КУ, та 

ОРЕНДАР: rpO"'DдJlIfKI. Мсрсжко Зlllаілв IІВІІіаІІН, IOPIf.llIl'1II0 D.IIрс:с:а: м.БРОВОРIІ, 
ВУJl.ЧеРIIJIХОDськоro,19-6 ~.39, IДСlmlФікаuіП.IllП КОД 1593510743, .ІІмі -"ОРЕНДАР''. з dp)'ZOr 
ст"р""", YКJIIIJIII цсП ДоroВIР про ІІВСТУПІІС: 

ДіlОЧIІ д06роаіJl""0 І псре6УВВ'ОЧIІ ПРІІ 31\0РОІОМУ розумі та IІСllіП ПВМ'lІті, P03~li'O'1II 
:1ІІ1"еllJlJI своіх aln, попередньо 0311вПОМJlСllі 3 ПРIІПllсаМIІ ulluілыІго 3ВКОIІОЛВВСТRD, ЩО 
pcryJllOIOТlo YКJIIIДClllln 11І1"'11 ПРВВО'1І111 (ЗОКРСМВ, з BIIMoraMII ЩО.llО IІС.ІІіПСllості право'"шу), 
вїJlПовідllО до ріШСIІ!IJI Бровврськоі міської радll Bi.ll 26.11.2009 року H!!1310-7S-0S та керуаО'IІІСЬ 
nOJlO'IКellllJlMII nY"ICТIB 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору ореН.ІІ1f земелt.IІОЇ діЛЯIІКIf від 29 сіЧІІЯ 2008 
року YКJIIIJIII цсП Доroвір Н! І (ІІаdалl - Догоtlір) про BIICCCtltl1l зміll до Договору ореllДIІ земельної 
ДЇJUIIIIII вІд 29 сlЧНJI 2008 року зв Н!!63 (НадаЛі - ДОЮtlір opelldll) про та .. с: 

І, 8HeCТSI до ДоroВОРу ореНДІ1 1І0С1)'пні з",і'lІІ: 
1,1. Пункт 2.3 ДоroвоРУ ореНДІ! BllкnacTII в lІаступніП редпкції: 

саз. HOPMBТlIBIfI rpошовв оцінка земелыІїї .IIi.llllllKII згіДIІО довіАКIІ віААі.llУ Держкомзему у місті 
Броварах КІІЇВС"КОЇ області віА 17.12.2009 року Не 04-31\5-3/1 16 І CТDIIOBIIТЬ: 

- 7960.00 (Сім ТlIСЯЧ деВ'IІТСОТ шіСТАI.!СЯТ) ГР"ВСІІЬ оо копіПок. 

1.2. Пункт 3.1 Договору ореllАIІ Bllк.naCТSI в lІаС1)'Пllі n релвкuії: 
«3.1. ЦеП Доroвір YКJIВДCJlO строком ІІІ І (0.1111І1) рік тер",іном Ао 26.11.2010 року. Після 
:saкінчеНJm С1року діі Цboro ДоroВОРу ОРЕНДАР AlІС персважне право ПОJlО8ЛсtIJIЯ Пого на IІОВIIП 
С1рО& У цьому разі ОРЕНДАР ПОВІІНСН не пізніше ніж за 30 кancH.aapHIIX Анів до звкіllЧСНІIЯ 
С1року діі ЦIooro Доroвору ПlIС""'ОВО повіДОМllТ1І ОРЕНДОДАВЦЯ про ІІв",ір ПРОАОВЖІІТІІ noro 
AЇJO. • 

ПOJlоженНJI Uboro Договору про персважне право ОРЕНДАРЯ lІе ЗВСТОСОВУІОТЬСЯ у pD3l: 
- ВIlКОРllстанні зе"'eJlЬНОЇ діпllНКIІ НС за ціЛЬОВIІ'" ПР"ЗНІЧСННЯ"'; 
- порушеННJI термінів смаТIІ орендної пnаТIІ; 
- АОnyщеllНJI погіршеННJI стану зеМeJlЬНОЇ ді.llIlНКIШ. 

1.3. ПУJlКТ 4.1 Доroвору ореНДІІ Bllк.naCТl1 в наСТУПllіП рс.аакціі: • 
«4.1. Річна opeНAll1 мата стаНОВІ ІТЬ 1 % (0.11111І) віАСОТОК віА IІОР"'IТlIВIlОі грошовоТ ОШНКІІ 
:selllen"Hoї дітІІIКIІ - 7 9БО.00 rpllBeHb і Cк.nB4ВЄ: 
-7~M0 (ciMдecRТ дев'ять) rpllBeHb БО копіRок. 

1 4 Пункт 43 AOroBOPY ореНДІІ ВllклаСТl1 У "аСТУПllіП редпкuії: ) 
• • • 'СІІ'ІНО протаroм 30 (ТРIIДЦЯТlI кa.nCllADplll1X 

сс4.3. Орендна мата BHOCIIT"CII ріВНI1МН чвсткамll. ЩОМІ ---ВОГО'\ ~'I·ICI"'" без ypnVVIIBHl1JI ПДВ 
• • "11М днем ЗВІТНОГО (пода..... 'І" -- -.1- • 

- НDC:I)'ПНІІХ за останнІМ кanеНJШР N! 33217815700005 УДК У КIІЇВСЬКlП 
lWrIXO PO(JNlvvHК08J1n рахунок ОреlfДОдaDЦЯ К 

~I nepерахуванНJI на r--.1 МФО 821 О 18 ОАсржува" - Броварське 8Д , код 
о6яасті м. КІIЄВІІе код 31010 23571923, ' 
Кn8Сllфікаціі 13050500 - оренда зcмnі)). 

КnBCTII в IIBC1)'nllin редакції: _ 
І.5. Пункт4.S.2 ДоroDОРУ ореНДІІ ВI1 о CIIдltoi пnаТl1 зміllll tl0pMUnIDHOЇ ГРОШОВОІ 

сс4.5.2. (JміШI розмірів зеМeJI"НОro подаТКУ '"!' ~B~K. ІР ексвоіl BII(JtI~"CHIIX заКОJlодаВСТ80"'. 
ОціНЮI, піДВllщеllНЯ цін, таРllфів, зміШI коефlWЄ'IТIВ \І Д У п~в1)' ІІа умоаах. ВlІ:lllаЧСllІІХ п.4.5 

У ВІІПВДІСУ oiд"tOOII ОреllДПрn З"ІІІІІІТІІ ОРСIlДJяl U'o Є olд"loaa alд д06РОВШЬІІОro 
До огооір ОРСІІДІІ. ІС • roВОРУ. CТOPOIIII pO:lp"BaIOТlo д ооі РОЗРllваCfLСn У СУДОВО"І, ПОРIUIIC)'.». 
PlJ]lpBalllrn aoraoopy за зroДОJО сторlJl, цеП aor Р 

IIBC'I')'nHin редакоіТ: • 
1 б Пункт 4 5 4 ДОI'OВОРУ ореtlдll ВИКJlаСТl1 8 1'1 ОІІМ Поroвором, сума зв60рговаllОСТІ 
• , • • СТРаКІ' Вll3l1а"еl ,... суму 

«4.5.4. У разі невнесення ОРСНДtlОі маТl1 у І:В ахуваllllJlМ nelll, що IlaplxoBycn.CJI I~a 
ВlaJraтся подаТКОВIІМ борroм І стнгуЄТЬСJI з ~n зв їх НDJlВtlості) із розрахУtlку 120 ВІДсоткІв 
nOдDТКoBoro боргу (з урахуванням wтpафНIІХ callKUI іі діІО'IОЇ на деtlЬ BIIHIIKHellll1l такоro 
РіЧНl1Х 06J1іКОВОі ставки HauioHIIJILJloro 6aH:II~К:~:::::'eHtlJI' 311J1еЖІІО від тo~, JlКІ з BCnIl""H 
подаТКОВОГО 60РГУ або на ден" nOI'O (nol'O ЧВ про,...."очеllНJI у noro CMaТl». 
'І!І.... n ullnpHlln ден" "'r '-,ІХ С'І11Вок є 6Ш"ШОIО, за коЖНIІ кane"- • • 

Ідп ""їОl\l 5.4 lІаС1УПIIОro 3"11:1]' 
1.7. ПУIfКТ 5 Договору ореНдИ aonoDHlml JI::~I фОJl~ права ореНДІІ зе"Cn"IIОI діпІJlКIІ 

.S.4. Переда'lа у заставу та внесеНІIЯ до cтa'I}'Т 
3a6°POlllltтьCJl)). 
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ОВІШТІІ ІІООН'" піДПУІІКТОМ 6,4 ІІаС1)'1ІІ10ГП 1\ 
,11 ОРСllдll ДОП . 1IC't\ 

1.8. пункr6 доroDО~.1 О eHдaPIO здіПснЮСТЬСJl Ifа npOTJlJI 5 (П'ЯТІ.) .1llів' 
6 4. Пер_ча ,с"Icnы�оіi ДUlJlIІКII Р ,,11 I~ 

:Р~lп .. аIIIIR-пср_чі. , 'RТlIДСlfJfIIП термі'l піСЛJl дср:каОIlОI pccclpal!iї ЦlоОГо до 
ОреІlJUlР ,обов R:IаИllП в n Д roBopiB про внесеНІІJI ЗМІН та доrlОR.IСllh ЛО дого rQ~ 

, тalа60 6fДЬ-RКlIХ дoдa~OBIIX уroд, ;'Вllоі податкооої службll З8 місцем 1IiU'(0.DiКellllll BOJIYтaq.e 
. ' lnuurnl аlдОО8ідІІУ КOnllO opl'llllY дср 1e ... tn .... 

• ' : j ,:',,',' " діпІIIКlI». , 
. .' ;", ';- .. і ., , р_II"11 ДОПООIIllТJIIfООIl,.. Пlдпу"ктом 9.4,6 IІnС1)'ПНОГО З\lі~ 
,', . " 1 n П\llncт9 ДоroвоРУО .. .... .., д -'1' 

,"1" ':' .. : о' _. ' .7. .І' ·1 оіСЛI деРЖВDtlоі рсєстраЦIJ І!ЬОГО огооору та/або б" 
., І" .,:, ';": , • 9'4 ~ п'RТlfДеlIIШП терr.ш , Д In"."" • '~'- ': '1', .. «' .u. D • про внссе'IНJI ЗМІІІ та ДОПОВНС.ІЬ до оговору тощо lІадаТlІвіаno І 
1~:!:,~:Ji' '.::' додаТКОВl1Х уroд. доro~ОР~~атковоіслуж611 '8 місuеМ11f8ХОДЖСНlІJl1СМСЛhJІОЇ діЛllllklll.l 1.111) t 
:,.і: :~~' :,,:; . ' KooilO OPI'DIIY дсржаВllОI n ' І 
• .!.~.,I,.-... ' 1')33 
~~;}i~~},.: ':. :' 1.10. ПfllКТ 12.3 Доroвору ор.еllДIІ ДОПОВІІІІТІІ IIOOIIM ПIДПУ.IКТОМ -, , ,IIaСТУПIІОГОЗ\lіCl): 
:}-i(~:", ,:' '«12.3.3. IlІіцlаТlIВОЮ ОДllієі із Сторш а OJlflOCТOPOlIIlIsOMY ПОР"ДКУ У Rllпадках, переаба,,_ 
: i:.~':, , , 3IIК01Ior.l'I1I WIr.1 ДоroВОРОМ», 

І" • 

• :'1:: " 1.11. Пункт 12.4 Доroвору ОРСІІДІІ ВШСЛDСТІІ В наступніn редакції: 
~ «12.4. РозіР8ВІІІIJI Доro80ру opellдll землі З8 iHiuiBT.IBOIO ОреllдодаПЦIІ n O'nIlOCТOPOHHWI..., 

порядку допускаЄТЬСJl У разі неВIІКОНВННJI Орендарем ВIІI\lОГ ПУIІІ\їУ 4, niJIrlYIIKTio 6.4 та 9.4 AIIИInI 
ДоroВОРУ. Доroвір вважаЄТЬСIІ розірваllltМ ЗD i .. iuiDTIIBolo ОреllдОдВВUII 1 МОМС'Іту набут 
'11ІІ1ІІОсті BJДllo8iAHoro рішеННJI СУДУ, npIIA.IIlТOГO на BIIMOry ОрендодавUII», 

2. ЦеП Доroвір піДnJlГDЄ державніR реєстрації. 

3. ЦеП Доroвір набllрає '1lІllllості піСЛJl niAnllcaHHJI СТОРОНВМІІ та nOl'O деРЖ8вноі pecc:тpawl, 

~.llппіУ"IОВII договору оре,lДllзсмenьноі ділJJНК.1 від 29 січНJI 2008 року за N!!631ВnIlWaнmca 
без З"ІІІІ, 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ 

БРОВАРС'КА МІСЬКА РАДА 
КJIІвс,коІ0ІШАСТI 
IОРllДllчиа вдрсса : 
"І. Бров І В 21~гapiHa,1 S 
I~OCO§~ п~ iiї~lriJpn ВаСllnLО811ча 

,,' • ': '" І '/ _ ~. 
'J' ... .:-. :: 

/1 :" , _ :/_", 
і./.. • .' . -'., 

( . . . ,'. . .' , ')' \. 
Н " '-, I.В.Са;.о;'сно , -,. , 
і\ • • - '.е .': 
t ~ .. :. tt 
.' е ••• ' ," 

4'. -:' : J ." 
,е .' 

.' " 

.: . -.. -

ОРЕНДАР 

MepeJ/CHO Зіllаrdа l"аll;.ІІ" 
IОР.IДIІ'/на адреса: 
оул, ЧеРНJJхівськоro, J 9-б КВ.39 
М. БроваРIІ 

Доroвір 3Bpeccrpollll0 у ВІІ!СОІІІСО І Б 
доroворlа opCIUU' аЧIІ .1 РОВВРСь!Соі 1о,lсько- "п ІІСІІО 3111111С від «&i:»"'t'.?16i 20;.(.~. про що У !Сш,зl 'ВПllсlв дcp1КDBlloi pctCТJlDW 
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.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2°!еРОКУ м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міСЬІс:а рада, в особі 

виКОНУЮЧОГО обов'язки Mi~ЬKOГO голови - секретаря міської ради Сапожко 
Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Заl(ОНУ України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та громадянка МереЖIС:О Зінаїда IBal.iBIJa з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянка l\'1epexcKO Зіllаіда 

IBalliBlla прийняла земельну ділянку площеlO О,ОО37га, для 

обслуговування збірно-розбірного гаражу по вул. Черняховського в районі 

розміщення буд.N!!19-б в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 26.11.2009 року за N!!1310-7S-0S на умовах оренди терміном на 1 

(один) рік до 26.11.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
I(півсы�оіi області 
Юридична weca·: _ ... 
М. Бровари~ Вузі.ГагаРіна,l 5 
Бико 'чИй обов'язки місы�огоo 
голо . . секретаря міської, ради 

. І І.В.СапdЖIСО І 
--~~ ....... ~ 

І І 
- І .. • о 

П~ИЙНЯЛА: 

громадян Іса 

Мере,кко ЗіJlаіда lваІlіВllа 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул. Черняховського, 19-б кв.З9 

r 

Ji!:3 й't!./ З.І.Мережко / 



ДОГОВір Ng2 

Про внесення змін до договору оренди земельно; ділянки 

від 22 листопада 2007 року Н945 
Місто БРОDВРИ Київської області 

------__ Тllсячі деD»ЯТОГО року 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварсы�аa аІісы�аa рада КиїDСЬКОЇ області IОрllДllЧІlВ особв за 

ЗВКО11ОДВDС;В0М YKpВЇJIII, ідеlmlфікаціЙllиА .коД зв даиllМИ єдрпоу' 26376375. IОРllДllЧНа 
адреса: КВшська обл., м. БроваРII, DУЛ. ГaгaplНB. 15. D особі DJIКОflyrочого оБОD'ЯЗКII міського 
roJIОВl1 - ceкp~apJl ради СаПОЖlса Ігоря BaCIIJJLOBIISla. якиА діє на підставі ст.42 Закону 
Yкpaiml <<Про МІсцеве самОВРЯДУDання в Украіні». 3 одllісї сторо,,". та 

ОРЕНДАР: TOBapllCТBO з обl\IС)КСIIОIО BiдnOBiдaJJLlliCТIO (сАорта». IОРИДllчна адреса: 
м.Бровври, буnьв.Незвnе)кності,21 кв.165. ідеНТlfфікаціЙllИЙ код 20585284. D особі директора 
Гранат ОксаПl1 ВОJlОДIIl\шріВIІІI, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстраціlО 
суб'єкта ПЇДПРІІЄМННЦЬКОЇ діиnьності. Вllданого DИКОНКОМОМ БРОDарської міської paдll від 
IS.10.1997 року N!! 1 355 1200000 000176. надалі - "ОРЕНДАР". 3 другої cmOPOIIII. уклали цей 
Договір про наступне: 

ДЬочи добровільно і перебувВІОЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи 
значення своїх дій, попередньо ознаlїомлені з приписами Ц}ІDільного звконодавства, що 
рerynюють укладений ними правОЧIІН (зокрема, з вимогам1-1 щодо недійсності правОЧlIИУ), 
відповідно до затвердженої рішенНJlМ БроваРСЬКОIО міською раДОІО від «30» вересня 2008 
року N!! 883-46-05 нормативної грошової оціНIС1і земель міста БроваР1-I. рішенНJI від 
26.11.2009року N!!1309-75-05 та керyrОЧ}IСЬ положеШIЯМИ ПУНlmв 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
оренди земельної дimmки від «22» листопада 2007 року уклали цей Договір К!2 (надалі -
Договір) про BHeCeННJI змів до Договору ореНДІІ земельної дімнки від 22.11.2007 року за 
N!4S (надалі-Договір оренди) про таке: 

I.Ввести до Договору оренди наСТУПllі зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

І «2.3. Нормативна !'рошова оцінка земельної дi~HK1-1 з~~о витягу З технічної документації 
І про нормативну грошову оцінку земельної ДШЯНІGІ ВIДД1ЛУ держкомзему в м. Броварах 
І КиївсьКОіОбластівід29.12.2009року N!!04-3/13-3/1294 становить: ... 
105 887 ( сто П))DТЬ ТlICJl&1 вісімсот вісімдссвт сіаl) ГPllBellL ОО КОППlок. 

І 1.2. В підпункт 3.1 Пункту 3 Договору ореНДIІ Вllкласти в на:пншредакціі: ... 

І «3.1. Цей Договір ук.падено терміном 30.04.20 1 oРОIСУ. Шсм заюнч~нНJI стр;,ку ДІІ цьo~ 
; AoroBOPY ОРЕНДАР має переDажне право поновпенНJI ЙОГО на HO~II І строк. ЦЬ~~ разІ 
! О днів до заюнчеННJI строку ДІІ цього ІРЕНДАР повннен не пізніше ніж за 30 календарних . .к. 
ІД ОДАВЦЯ ро НВllР продовжити вОГО дпо. 

І OroBOPY письмово повіДОАоIИТИ ОРЕНД П • 
ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУІОТЬСJl у разІ: 

І ПОПО)JCенна цього договору про переважне прово 

І- ВJIJ(ОРистанні земельної ДЇJIJlНІСИ не за цільовим ПРlІзначеIПUlМ; 
І- ПОРУІПення термінів СШІати орендної ппаПI; 

- ДОПУЩення погіршенвn Стану земельної ДЇЛJIIIКИ)). 



, . 
..:. ... 
о' 
'І. 

'о 

1.3.Пункт 4.1 Доroвору ореНДІІ виклаСТИ в наСТУПllііі редакції: 
«4.1. Орепдна плата CТaJlOBl1ТЬ 10 (десять) 0/ct від нормативної ГРОШової оціlllQІ 
ДЇЛJIlllОf - 105 887 грlшень - і складає: 
10588,70 (деспть ТlIСП'1 п»птсот вісіl\rдеспт Bicil\l) rpllBell. 70 копіііorс на рік; 

1.4.Пункт 4.3 Договору ореНДІі ВlіклаСТ}J У flаСТУПllііі редакції: 
сс4.3. орендна. плата ВІІОСІІТЬСЯ ріВ~ИМИ частками щоміС~ЧIlО протягом ЗО ~ 
ЮІІІеПДВРНlіХ ДНІВ, IlаcryпшJX за oCТВНIII .. ' календарним днем ЗВІТНОГО (податковоro) . 
УРВХУВШIIIЯ пдв ШJIJlXОМ перерахУВШIНЯ на розрахунковий pa.~YHOK О AJjClqa 

Ни 33210812700005 УДК У КиївськіR області м. Києв~ код ЗКПО 23571923 МФО 
одержувач _ Броварське ВДК, код класифікації 13050200 - оренда землі». ' 821 

2.Цеіі Договір пiдnяraє державній реєстрації. 

З.ЦеЙ Договір набирає чинності після піДПИСВlfНЯ сторонами та його 

реєстрації. 

4 . .Ішпі умови договору оренди земельної ділянки від 22.1 І .2007 року за • 
запишаються без змін. 

5. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що маІОТЬ однакову IОРИДПЧНУ 

:: :e=;:=~~I:. Орендодавця, другий - в Орендаря, третій - в органі, JIКUЙ 

РеквїЗllТlI сторіІІ 

Ореlщар 

ТОВ «Аорта» 

ідентифікаційний код 20585284 

м.Бровари, бульв.Незапежноcti,21 , 
I1 

ДO~Bip зареєстроввио О 

в особі Гранат 

ОксшІИ володимпрівНП 

_-~~-1t3c~i!~~ --...::..!.....-,_---
'(.....' 

t!1-2Ц •• с - . - .У ВИІСОНввчоuv ХОМ' • 
., ._ • '/ ~~ '-J lтеті Б . роварсь1СОЇ міської ради від 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬної ДІЛЯНКИ 

"_------.;2009 року - м. Бровари 

Ми, що підписалися НИЖче: Броварська MiCLlca рада, в особі 
ВІІКОІІУІОЧОГО оБОВ»ЯЗIСII міського ГОЛОВІІ - секретаря I\liCLKOi раДl1 

СаПОЖIСО Ігоря ВаСlfЛЬОВllча, що діє на підставі Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", з однієї сторони, та TOBapllCТBO з 

обl'fеасеllОIО відповідальністlO «Аорта» в особі директора Граllат OKca1111 

ВОЛОДllМllріВНl1 з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а товариство з обмежеllОIО 

вїдповідальніСТIО <<Аорта» прийняло земельну ділянку площею 0,0163га 

ДЛЯ обслуговування авто ЗУПІІНОЧНОГО комплексу по вул. Київській в 

районі ЗупиНІси «Порошинка» м. Бровари. Земельна ділянка надана 

рішеННJIМ сесії від 26.11.2009 року за N!1309-75-05 на умовах оренди 

терміном до ЗО.04.2010рокv. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРИЙНЯЛО: 

ТОВ (<Аорта" 
R)ридичнаадреса:м.Бровари 
бульв. Незалежності,21, кв.165 
Директор 

О.В.Граllа," / 

... 



ДоговірН!2 
"ро 8"~се",,л ЗJfrі" до дог080РУ opelldll :JеАrел.ll0r ділRІІ«ІІ 

8,1) 143!t:08"'"Л 2005 poкy.N!0405JJBOOJBO 
МІСТО Бровари Київської області 

_-------2009 року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: .. Бро~арська .міська рада Київської області, ЮРJ.IДIIЧllа особа 
за ЗDJCОІІОДВDСТВОМ Y~ВlHI!, щеllТИфlкаціЙIІИЙ код за даJШМl1 єдрпоу 26376375, 
lор~llЧНа ~peca: КИІ0ська обл., м. Бровари, вул. Гагаріllа. 15, в особі виконytО'IОГО 
обов язки МІСЬКОГО ГОЛОВІІ- секретаря PВДI! Сапожка ІГОРІІ ВаСIIЛЬОВII-lа, ЯКІІЙ діє 110 

підставі ст.42 Закону УкраіJIИ. «про місцеве самоврядуваllllЯ в Украіні)), з одного боку, 
та 

ОРЕНДАР: ФОП Зайцева Валеllтина Василівно. lоридична адрсса: м.БроваРJ.I, 
вул.Московська,61 ідеllтифікаційний код 2075001786. далі -"ОРЕНДАР", 3 друго;· 
СІІІОРОIllI, YКnВJIli цей Договір про наСТУПllе: 

ДіlОЧИ добровільно і перебуваJOЧJl ПР" здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміJОЧИ значеllНЯ своіх дій, попередньо ознайомлсні з пр .. писами Цllвільного 
ЗDJCонодавства. ЩО реГУЛJОЮТЬ укладений ними правочин (зокрема. з вимогами щодо 

недійсності правочину). відповідно до рішення Броварської міської ради від 26.1 1.2009 
року N!1309-75-05 та кеРYlОЧ}IСЬ поло>ксннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
оренди земельноі діJIJIНJСИ від 14 жовтня 2005 року уклали цей Договір К! 2 (ІІадалі -
Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 14 жовтня 2005 
року заN20405ЗЗ800180 (надалі -Договір ореllдll) про таке: 

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

«2.з. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки зriдно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 21.10.2008 року К!! 04-3/13-~/!343 становить: 

_ 8 б09 (Вісім nlСЯЧ шістсот дев'ять) гривень оо КОП1ИОК.)) 

1.2. Пункт 1. Договору оренди доповнити підпунктом 1.2. на~~ного .. змісту: • 
Відповідно до рішення виконавчого KOMi~eтy ~pOBapCЬKO~ Ml~ЬKOl pВДII B~ 

08.09.2009року N!419 «Про режим роботи об'єКТІВ ДРІбно .~ОЗДРlБНОl T~PГOBem:HOI 
мережї)) встановити. ЩО режим роботи об'сКТЇв дріБНООПТОВОI торго~елЬНОl ~ереЖl на 
територіі міста Бровари. повинен відповідати наступному часовому ДІапазону. 
- початок роботи - не раніше 7:00год. 
- закінчеННJI роботи - не пізніше 22:00год.. в 
N боти є підставоlO для РОЗІРВання договору оренди 
орушеlUUI режиму ро 

односторонньому порядку. 

о енди викласти в наступній редакції: 
1.3. Пункт 3.1 Договору Р . 26112010 року. Після 
..' міном на 1 (один) РІК дО ., 

«3.1. Цеи ДОГОВІР укладено тер ОРЕНДАР має переважне право поновлення 
закінчення строку діі цього Дoгooop~ ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 
його на новий строк. У цьому разІ .оо ого Договору письмово повідомити 
кanендарних днів до закінчення строку ДІІ ~ь 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовжити його Д1l0~paвo ОРЕНДАР Я не застосовуються 

Положення цьогО Договору про переВО)Існе 

у разі: оо • ільоВИМ призначенням; 
- використанні земелЬНО1 Д1JIJlНКИ не за Ц 

"плати' порymеННJI термінів сплати ореНДНОI .. .' 
мельНО1 дІЛЯНКИ))' 

Допущення погіршення стану зе оо. 
о наступній peдaxцu: 

1.4. Пункт 4.1 Договору оренди ВИJ(J1аСТН 



2 
ОВІІТЬ І 0% (десять) відсотків иід 

сс4.І. РіЧllа орендна nлат~ С:Т':КИ _ 10440,00 гривень і складас: IIOP"i1~~ 
rpОШОDоі оцінКі. земenЬ~Оl ДІ ок чотири) гривні ОО копійок» 

_ І 044,00 (Одна тисяча сор . '" 
енДІ! ВИJCJJасти У наступНІЙ редаКЦIІ: 

1 5 П)'lПСТ 4 3 договору ор . І' 
:, • • . ВНОСИТЬСЯ рівними частками ЩОМІСЯЧІ!О протягом 30 (ТР' І 
',; : '. сс4.3. Оревдиа .nлата за останнім календарНl!М днем ЗВІТНОГО (flОдаТl\ОВОГО)~ 
~i ::~ І ~: ' • .';'.;: ,~, "ючrевдаршsx ДIIlB. на:м перерахування на розрахунковий рахУНОК ОреllдО , 
-';f ji~~t\j :::::;і'.:·, ~: ~~,у'рВХУ.В8IIJЧI пдв Київській області м. Києв&, код ЗКПО 2357І923, МФО ~~ 
~~:C~\1:~:J;::~pl:;;,;~,:, '33217'-15700005 У1$. у. НДІ< код ІСЛасифікації 13050500 - оренда землі)), Ol~ 
,,;,!?,r~f;;t.::r~~;.і.::ОДёр'~аq - БР9варське • 
:'1liilfl~~~і~~~;f,Й::~~'6': :,\:1, , оо " 5 Договору оренди ДОПОВНИТИ новим підпунктом 5.4, lIacnn .... 
,~ , ~I:.., itt~J!'f.J~1.:. · .. ,H,:~ .1.6." пункт --I'1IIIq 

.•. !t.-- '" .. r;::·'i!. ',. ..... ..... • 
~fi~tir.~!~:~l(~'~"~р~ача у заставу та внесення до статутнОГО фонду права ореНДІ! ]al~~ 
~1.~tf~~s~~ri,I~: .. :,:~,: . ки' забороняєrься. 
~j!o ';,5i'~:I\:!,~" , дlЛJlВ Je:\:.il ........ '~ е. ." • 
;11'~1~- "',:-. .. ,, '. • 
·'~2·",~.·":~·'.:. 'І: . u '" 

~~~\1r.::~:··: . . 1.7. Пункт 6.4. Договору оренди вИ!шастloJ в наСТУПIіІИ редакци: 
,. - .. 

{. ,:~/:; 6.4. Передача земельної ~іляНIGI ОрендарІО здійснlОЄТЬСЯ на протязі 5 (п'т) JUlia. 
; актом приймання-передаЧІ. " 

Оревдар зобов'язаний в п'ятиденний термі!1 після державної реєстраціі ~ 
Договору та/або будь-ЯІСИХ додаТІСОВИХ угод, Договорів про внесення змін та ДОПОва~ 
до Договору тощо надати відповідну копію органу держаВIІОЇ податкової cny&бв І 
місцем знаходження земельної ділянки. 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. ~ей Договір набирає чинності після підписання сторонами та його деpDl!i 
реЄСТРВЦll. 

5. Iвmi умови договору оренди земельної ділянки від 14 жовтня 2005 року І 
N!!040S33800180 залишаються без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

БРОВАРСЬКА ЛllСЬКА P~A 
КНІВСЬКО/ОIШAСТI 
ІОридична адреса: " 

ФОЛ 3а';І(ева Вале",,,,,,,а ВаСlшllll' 

~~~І!@РИ, вул.Гагаріна,J 5 
$ охска Ігора ВаСllnLОВIIЧ. 
~ 

Ф-О 
ао 
-t 

LB. Callo:JICI(O 

Юридична адреса: 
вул.~осковськ~61 
м. Бровари 
обл. Київська 

.g!i2 в.в.3а/lI'''' 
v " 

Доroвір зареєстров 
'м ана У ВИКОНкомі G JIO 

реєстраЦI1 договорів оренди вчинено ~~BapCb.KOї місысїї радн, про що у книзі записів дерхФІ 
, Пнс ВІД CC./L.» €/ 20p~poкy" 



.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

1& "_--------:2009 РОІСУ --- м. Бровари 

Ми, що підписалися НИЖЧе: Броварська ~liCЬKa рада, в 
особі ВИКОНYJочого оБОВ'ЯЗIСИ міського голови - секретаря міської ради 

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

місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської 

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

однієі сторони, та ФОП 3аііцева ВалеНТИllа Вікторівна 3 другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Заііцева 8алеllТllllа 

ВікторіВllа прийняла земельну діляюсу площею 0,0027га по 

вуn.Гагаріна,27-29 для обслуговування кіоску в складі павільііОl1У 

очікування в м.БроваРII. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

26.11.2009 року за N!!1309-75-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, 

терміном до 26.11.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська лlісы(a рада 
Х"ЇВСЬКОlо6лаСІІ,і 
ЮРидична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 
ВИКОнуючий обов 'язКИ 
міс кого голови - секретар . 

ПРИЙНЯЛА: 

ФОІ13а';І(єва 
ВалЄНІІІІ",а BiНnlopiB"a 
Юридична адреса: м.Бровари 
ВУЛ.МОСlсовська,61 

/ В.В.3а';І(єва / 

мп ( ЗВ IIIUIOHOCТЇ псчаті) 



ДОГОВІР 
1 •• ССI:.111П 31'1111 до договору opellAII зеаll!llыltt .ІІlnв 

IlРО II011lpl)'coal Бровврс:ького allC:LKOГO l.oтapIIUlLII~'K" пас:аЩ1lеllОro ВВЗIlР Н.М. np"aa11I11~1 
ro ОКРУІ)' 23.01.2007 ро .. .,. 3В p.Nt 68 

""CItIO spнopu м._. 01:."" 
Вlам,_,,....,,.,..,,. "'І IIIIICIrII lDCWfalD /1DIl1 

МІ!, UID n!AnIICUlIIClIII ... IC: 
OPElIДOДABEЦЬ: ВРОВАРСЬІСА !\IICLKA "АДА KIIIBCL J 

.. г...,11І1. 15, WlmlФlпqlRlІІlR код 26376375. (I:ІiJuI .... про ACPICU, КО О&ЛАСТІ, IOpllan .. ". lllреса. 11 IipDIIPII. 
:"JlCPllllIIII" pctт:I1XIIOPDM 81111111111ЧОro IIIIMircry liРО_РС'1І0' 1111:'10' : x~11O 'CIf"!1II1'f110' оса6l1 сері' АОО .NЮ94115. 
JCPIIIIID1 pca:11IDIII1 01.04.2002 року ІІО"СР 3llll1Іс:у про аl:""'I'У PCCClJllQt:1 1С1oIID' oaмcn В О ХУ1I1D111'''''. ІІІ1'ІІ npo'eaalll' 
""'~ ujnClllOlll'loro nOlll011l8l:111I1 .. 11:.Koro roIlO,". САПОЖКА ІГОРІ в1~:~~С:Ю 002270) , ~~ I:I:lIpctIp. ІІіс:loIID' p;lAІІ. 
~lIln :11 1llJlCCll1O: Кll1к.а O6mIm., M.IiPOllPII Іуа М.ІІО_IID ИЧА, I.ІсlmlФllllllllnlllln ІІО"С:Р 2.36122275. 
:"'~II' І YIIJNIIIII·.:I 0АlllС1 CПlРОIІІI. ,.' ro, &у. 59 •• 1І"а lІіС ІІІ niдcnli ]а1lD1'У YIIJIIIIIII ·Про 

QJlEНдAJI: ОРІІВА ТІ" ПРОЄlmlо.ооwуково.ВII"ОSIIII'1А 
~ УIрІIІIІІ. IАсІmlФіlllqlnllllR lID4 19407939 ICIpJIІІІIЧIIІ u ФІРІ\ІА "М.ЕКО". IDpII/IІІЧІІ:l ос:оСіl 1:1 

Cai:IDIIfIO lIfIO дсрІІІІІlІУ pm:IJIIIIIIIO 'ОРІ"'"'ІІІО' особll сері.' АОО N!094Ш рсса КJI'IC'III абласв, "&POIIPII. 'УІІ КІІ"С:'ІІІ, 146. 
liPIIUIDIDI .. icuaf рМlІ КIІ1К.IІІІІ ОМІI:1і KYJIICЦOIII .. В О ат п_ ІІІІІІІ11: ...... "'., petCijlliOpo.. 'ІІIIDIІІ'ЧОro lID"tn:тy 
a/IaIItIIInpo.tcp8IIJJY pca:rpaWID 15.01.200' РОку,IІО"С:Р ";ІІС:У 1355107:' :;0' ~II" 16021993 РОІУ. lIata .,,11111 
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ДОГОВІ. 
О'ЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

.1. &РОВОРІІ 

Броварська a.lcьКD. 'ада .. ~.. ш, ..?9, 
& aDOPCLICD a.lcьКD рада, в осоБІ ВllКОltylOчоro оБОI'.,КІ' 2О.2.Р. ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
І р РІ BaCllnLOBII'la, ЩО діє 110 пІдставі ст 42 З ~MICЬKoro ronoall - сскретаРІ aliCЬKoT Рaдll Сапоаска 
~ПОРJUDКCІІІІІ &ровврськоі мlськоТ P8ДI1 11.1 24 07 210КО08НУ краТШI "Про місцеас СІМОВРJIJIYIIІІШІ в УкраТllі", 

ра.. " року ке 128 з одного боку 'nІ 
ОРЕНДАР: rpоа.адПIIIIІІ KallDДl1 ФедОII'1 кп' _ 

cnабlдСЬКl. 6-б, кв.16, lдеllТllфікаціПllllП код 1998021871 вмо ПВМОВІІЧ, al. КІІІІ. ІУn. НIІКOnЬСЬКО-
.,. іl 1ІК1IП дani -"ОРЕНДАР" з dpyzor сmо'Р ' ЗDРСЄС1р~IDJIIIП ЗD UPCCOIO: npосп.Гlrnріна.20 кв.6 

.1.",1 , '0"", YКnDnIl цсп ДОГОllР про IIDСТУПlIС: 

1. Пред"IСТ AoroDopy 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ аідповідно до ріШСllllІ сссії GpoaapcЬKoi міськоі Раді' Кllіlськоі області 
Ііа 16.10.2008 року 16898-47-05 надає, а ОРЕНДАР npllnMac D СТРОКОІС MaТlIC КОР"СТУІВН'IR зсмcnьну 
_НКУ ІШОЩСІО ~.2053n, МJI обcnугову&а •• ШI 'IВCТlІ"И КОММСКСУ, AKI'n ЗllахОДllТloСI ІІВ ТСРІІТоріі Проаlвyзnа 
І al.&paD~p~l. ЗГIДНО з МІІІОМ зе~еКО~"с:'УааН'IR, що є IІСlід'ємною 'laCТIIIIO.O цього ДОГОІОРУ 'nІ довіДКIІ 
8ПД11110і вulдIJlо.lзсмenы�ІІх РССУРСІВ У_ Мlс:т' ~pOBapax Кllївськоі обnасті від 26.12.2008 року за Ке04-3/13-312340 
11 зе.ICnЬ~О-КIIдDС1рОDоі дoкyмeнтaцlI alДДuty зе~ICnЬНИХ ресурсіl у місті GpoBapax Кllіlськоі області ця 
зСМСІІЬНl ДIJIIНICD PВXYEТloCJl В земnlХ ПРОМIICnОВОСТІ в мсжах Gp08apCЬKoi міськоі Рaдll. 

КвдаСТРОВIlП Ilоа.ер зса,cnьноlділПIIКII 32 10600000:00:037: 0011 

2. Об'єкт ореНДІ. 

2.1. В оренду передаEТloСJl земenЬНD ДШІН",. заranloНОЮ МОЩСЮ 0,20S3ra. 
2.2. НІ зсмcnьніП ДШИlщі розміЩСllі оо'сю IfСРУХОМОГО маАIfО - КОМfIЛСI(С, а ca\lC: бv.аіаЛА 10DlliWlllooro 

I:lшаСIІОro CКllaдy СИрОІlІІ1ІІ '3В ilIU. Н!!10086 ЗnГn!I"ltОIО nлt1ЩСIО 190,7 І\В. М. пр .. міЩСIІІ;JI в бу.аіалі cкnв.ay 
I:I8рОВIІІIІІ зп illl • .м10077 '3arwIыІІоo IІЛt1ЩСІО 930.3 КВ. м. згіДIІС1 IЩТJlГУ IlрО peccrpauilO права 8ЛаСllості ІІа 
IIСР)'ХОI\Іе .lаАIIО від 18.10.2007 РОКУ Н!! 1144867. 30РСССТР0ВсlllС u комуIІDJlыІмуy підпрнrмстаі GpoBapcbKoi 
.,il:lo~'Oi Paдll «Броварське бlОРО теХllі'llfо'і іllвеllтаризnції'll 

2.3. НормаТlШиа грошова оцінка земenьноі ДШІНКІІ згідно ДOliДКII lідділу зсмenыІІх ресурсів У місті 
liроварах Юliвс.коі області від 26.12.2008 року за Ке04-3/1 3-312339 cтalIOIIIТlo: 

351 098 rrpllC:тa п'нтдеenт одна ТIІС:пча дев'ПIIОето вісі",) I1JllВeHЬ ОО копіRок. 
2.5. 3емenьна дinJlНЩ JlКВ передвЄТltСІ І оренду. не має ТІІКІІХ Ilедonікіl, ЩО а,ожуть переШКОДlml її 

ефеmI8RО.'У ВИКОР"СТВНІІІО. 
2.6. ПРIІЗ"lіні ( реорганізаціі) ОРЕНДАРЯ ДОГОlір ореНДІІ не зберігає чинність. 

3. Строк діі доrовору 

3.1. Договір yкnвдeHo на 5 (п'ять) років, терміном до 16.10.2013 року. ПїCJIJI ~ахінчеНІІІ С1року діі 
дoraBapy opelrдap має переважне право ПОНОВJJеННIІ Пого на НОІІІІ С1рОК. У цьоа'У разІ opeНдDp ПОВ!lнеll не 
nbнiше ніж за 30 кaneIIД8pllllx ДlliB до закінченНJI С1року діі цього дОГОВОРУ письаlОIО nOllДOallml 
орецодавЦІІ про намір nPОДОВЖl1ТИ Моro дію. 

ПonожеllНП ULoro Договору про пеРСВВЖllе право oplllДBpn ІІІ заетО&:ОВУIOТLCn У разі: 
- ВНКОРIІСТ8нні земen.ноі дїЛJlНКИ не за цinЬOIIIM np"значеННRМ; 
- порушеиНJI термінів смати орендиоі MaТlI; 
- допущенНJI погіршеИНJI стану земenьноі дinIHKl1. 

4. Орепдна плата 

41 О 
'

DL ( І ) в."&:откlв від II0ра.аТIIВIIОУ rpoWOBoI oulllKl1 зlаlcnы�оІ� 
" pIIIДHa пnата CТВIIOBlrrL .,. &: 1'1 ~ 

І A1nІIIКII_ 351 098,00 rpllвеllЬ І скпадає: ICТL) rpllBIllL 86 копіПок ІІа рік. 
- 24576,86 (Двадцять ЧOТllр11 ТII&:пчl п'nтсот с:і"IДСеят W • 

і inaНКlI дерхашноі або Ko"I)'нвnы�oii uaCHOCТI 
JДiJ( 4.2. ОБЧllcnенНJI розміру орендиоі MaТlI за зе"Іenы�� Ф ~ іЄlпів індексаЦІЇ Вll3начешlХ законодаВСТВО"I, 

. • СIlJOЄІ1асІ з ypaXYВ811НJ1M іх цільовоro nPll3начеНIІІ та кое I~OBIUOIOТЬCII під ~ac yкnaдaHIII або заlіНIІ РІОВ 
38111:рДЖеШIМII Кабінетом Міністрів УкраіНН формамll, ЩО за 

4OFOBOPY ореНДІІ ЧІІ продовженНJI Aoro діі. ) 
І&:ІЧІІО протяroа. 3О (ТPIIДЦRТII кanlllДap"11X 

JU І 4З.ОРІllДllа плата ВIIОСIIТЬС:П ріВJIIlа'll часткаа'll ЩОI\' AaTКOBoro) аlіс:яцn без ypaXYBallllH пДВ 
Ів. Ila&:ТynllllX за OCТВIIHla. каnеllдорНlll\1 Дllea. 3BlтllOro (по -'''3217815700005 УДК У КIIТВс:ькIП 

IIInІIО" n YVIIOK OpellДoдaBЦH .mw it 13050500 
CIIiJJ nepepOXYBOIIIIR ІІа РОЗРОХУІІКОВІІ ра .. " Б аво ськс ВДК. Код кnа&:llфlкац -
о ІCТlI\I. I(ІІЄ811 МФО 821018 код 23571923 одержувач - р р 
ренда зеl\U1l. оі MDТlI офор"IJIIIЄТltCR вїдnовіДIШМIІ 

44 П в рахунок оренди -.... " ередач! продукціі та надаНШI послуг 
п. 

4.5. Р031\11р opellAlloi ПnОТlI перегn~оаьс:н у розІ : 



Пе едбаченlПС ДОГОВОРОМ; . 
ІіІІІІ "'01 roСПОДlрJOll1ННIf, р та стаВОК ореНДIlОУ мат .. , З"'1ІІ11 нормаТltВНОї ГРОIUОВОї . 

:.~~. ~мlll"~ОJft'іРівземenь"~~ nO~:eKCDUit ВII3НnЧСIIIIХ законодавством. ОЧі"" 
• 'uill таРllфїI з.,їlІІ' КОСФІUlЄНnВ1 ОРС;.ДІІУ плату ІІа Y"'ODRt, 811tllП'lеllllХ n 4 5 Д 

піДllІІЩСllІІR, ' о арА 31" Illml . ' • Orlllno... 
у ВIIПDдКУ вlда'ОВII РСIIд вІдмова від доБРОВІЛЬНОГО РОЗlрваJlJlЯ договору за 1rOllOlO . -"':1. 

вір ореНдІІ • .якщо. є tт~ 
cтapOllJI P03PIIIDlOТЬ дого 080М ПОРІДК)'. 
цсА договір РОЗРІІІІІСТЬСЯ У суд У ба'1СН11Х законоМ; • 

4.5.3. І І,ІШ,ІХ IIIПIlдКDX, псрсд ноі маТIІ У СТРОКІІ, II!зна'IСIІІ ЦJlМ договором, сума заборrО8 . 
4.5.4. У раl IleBIICCCIIII~ OPCII~LCR з нарахуваllllRМ ПС .... шо HapaXOB7CТЬC~ ІІа ~YMY 1I0дDTKOBora lItOCJi 

ІВDЖаEТloСR nOДlТIOlllr.l боргом І C;~I іх нввності) із розрахунку 120 ВІДСОТКІВ pllflllf:( обліКО80і ~ 
(3 ypaxyoallllRr.I WТPlфllllХ .. саНКЦІ оУ 118 дell .. ВllllllкнеН.IЯ такого пода~кового боргу або на лещ. lIol'Q аа... 
нlцIо.IDJlы�ого башеу YКPIIIIII, ~ІJOЧ ІКВ 3 вcn"ЧИН таКІІХ ставок С бlЛЬWОIО, ЗI1 КОЖНltП КDЛеllЛJIРНllq (1Iata 
ЧВСТІІІІІІ) nOI"DWCllНl, зanС~I'О ВІД того, ... 
проctpочеШIR у "ого СМВТІ. 'П1КОЖ і у Вllпвдках, якщо ОРЕНДАР :І попаЖlfll"( "РIІ'fllIf тпмч 

4 5 5 ОреlШІІІ пnа'П1 СПРІВnЯt:ТLCя lСаІО . . . д говором 
ІІС 8111COPIICТOBYE зсмcnы�уy діЛЯIІКУ ЗІ Ullr.l О • 

s. УI\IОВII ВИКОРllстаllllЯ земелы�оіi діЛЯllКl1 

5.1. Земельна ділЯНКІ передається в ОрСНДУ ДІІЯ об~уговування Ila~III'" КОМJlлексу; 
5 2 Цільове пр"значенНІ земельноі діnЯllКII- зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ. 
5'.з: ОРЕНДАР но ftllE права без оформлеННR У Bcтalloвne .. o,.,y законодавством порядку зuіflllllm 1 

цinЬОlе nPlDНІЧСlfl1ll земмьноі ділЯНЮI. t 
1 

6. У&ІОВІІ і СТРОКІІ передачі земельної діЛЯllКl1 в оренду , 
t 

6.1. ПереДn'1111СМCnЬffоі дinЯIІІШ 8 ОРСІІJlУ 1діАСIllОСТЬСJl БС1 розроБJlеШIН "РОС .. ,} їі ui;IUCl1CIIIIJl. 

602. Інші YМOIII передl1чі земельноі ділЯНКІ! І оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає. а ОРЕНДАР прl_1 
оренду земмьну ділянку вільну від будь-яких майнових прав і претензіА третіх осіб, про JlКlIХ В моа 
УlClllllU1ння Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧИ ОРЕНДАР не МОГЛИ знати. 

6.3. Передl1Чl1земenьноі діпяНКl1 орендарю здіRснюється після державноі реєстрації цього ДОrDВОРУ 
31 ВІСТОМ nPllRмання - переДI1ЧЇ. 
б.4. Орендар зоБОI'Я3I1НIІI\ І п'атиДснниl\ термін після державної реєстрації цього ДОГОІОРУ тalабо 61»

аюlХ дoдaТJCOI11X УГОд, ДОГО80ріl про ІНесенНІ змін та доповнеllЬ до Договору ТОШО надаТIІ lідповiJuIy
орrину держввноі подаТКОlоt службllза місцем знаходження земельної діли"к". 

7. Умови повервеНllЯ земелы�оіi ДЇJIЯВКlt 

• 7.1. Пі.CJUI ПРllПllНенНІ діі ДO~OIOPY ОРЕНДАР ПОlертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну ділаику у С'ІІІІЇ, 
пршому ПОРI8НЯIIО 3 ТltМ, У якому ВІН одержав іТ в ОРенду. 
• • ОРЕНДОДАВЕЦЬ У Рl3і П~гіршенНІ КОРИСНІ'" IлаСТИlостеА ореНДОlаноУ земельної дїJJЯНЮI, nOB'1J2IIII 
13 ЗМІНОЮ іТ стану, має npаво на ВІДШКОДУВІННJI збиткіl у розмірі визначеному сторонам.. .якщо с:торо
ДОСЯПIyrD 3~ДlI пр~ розмір відшкодуванНІ збитків, спір РОЗВ'JJ3у~ся у судовому порядку' 

7.1. ЗДIRснеНJ орендарем без ЗГОДИ • '-
кі' opeндoдDВЦН витрати на ПОЛІпшенНІ орендованоі земenЬНОl 

я He~~";' ~lдoкpeMlпH без ЗlПодіяння ШІСОДИ ціН дinинці, не підnяГВlOТЬ BЇДWKOДYВВHНJO. 
ОРЕнДо'''АвОЛЦЕМlnше:е~' cтaнy:_~~enЬHOi. ділянки, проведені ОРЕНДАРЕМ за nlfCLM08010 ЗfOAOIO 

I-V' 1, не ПIД,ІIJlI'ВІОТЬ ВІдшкодуванню Ум б' . DJIНJI 
81npат Зil ПР08едені НІІМ полІпшення • • овн, О сяrн 1 строки ВІДшкодув . 

7 4 Opeunnn має прав .стану земenьноУ ДІЛЯНКІІ визначаються OКPOMOIO угодою СТОРІН. 
• '"--,. о ІІа ВІДШКОдування збитків" nnl!~lШо'-l8l 

зобов'JI3IН .. , передбачеllllХ ЦlIМ договором. ' заПОДllІНИХ унаСЛІДОК )lевиконанИJI 
3611Т1CDI\111 ВВDжаIOТL&:Н: 
7.5. ФаКТІІчні втpaТll, аюlХ ОРЕНДАР зl3 , 

договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також 11""' H~ У зв язку з невиконанням або неналежним IIIКОнан-
С80ГО порушеного пра8а; .• ,.aТlI, ЯКІ ОРЕНДАР здіАСНИD або ПОВІІнен здіRСНlml ДllIІ 

7.б. ДОХОДІІ, які ОРЕНДАР міг бl' реап 
умов Договору. 10110 O'11Jнмати в разі належного виконаННIІ 

7.7. РОЗft,ір ФI1КТlIЧНIIХ Ill1рат орендаря 8113Н '"" ' 
ачаЄ1'ЬСЯ на пlдCТВDі документально підтверджеllllХ да 

8. 06межевви (06тя І 
жеНІІЯ) ЩОдо ВИКОРПСТВІІНП 

зеМe.JIЬНОі ДЇJIПНКП 
8.1. На орендовану зеr.tenы�y дЇJJa . . 

ІПСУ но встаНОвлено б • QClбі 
о меження, оБТIІЖОННIІ та інші права третіХ 

9. Інші прав 
. . а та 060В'П31(11 сторіІІ 



. -, 
''7:і'' 'оДАВЕЦЬ ПlраlnYс, що 'C •• CIIIII.1.дilllllllca с У noro '. 

: :~~ oPB~Д сшro.')' ,aC11lD0!O не перебувас І ІІІ' мас '&lCо',ні nOI8JIOCI.Oc:rf, •• ІКО.ІУ 'НШО.І)' нс ІЩчужс"а. під 
.~pOIO \ІГ nplllflt ВlанаЧСI" ЦlIА. AOrDIOpO.'. "ODItlCaHIIJI ПСРС4ІlаТl. шо ВUШКУ І орснду 
~~ , 
. І прааа ОРСllДодаDЦЯ: 

'·І·. ncpelipm. цfnЬОІС ВIІКОРШ:1UIІIIJI,е.IСЛь •• оідіп • 
,. • • ,І ваТІ' "'еА д. JlI'К", S 2. lIoc:rpDKOIO ро Р ~ OfDllP У II'ПадІСаХ 
~.I: ' псредбочеЩIХ ЧІ'Н"ІІМ ЗОКDII04lIC11l0r.1 111 ЦІ", 

доro80Р Ij ,мІIIIIТ" ро, •• ір opCIIДlloi мат •• У II'Падхах па с б 
9.онl;ьому nopJl~ без 'fDAH ОРЕНДАРЯі ,р д аЧСllllХ ЧІІНІІІІМ ЗОКОІІ04lВС11ІОМ, І тor.ry 'lІІслі в 

g,J~I.4. D'ІМВПІТІ' ВІД ОРЕНДАРЯ СВОсчаС"ОfD ВІІСССІІІIJI ОРСІ14110і ПnаТlI' 
9 1.5 D .... amТlI від ОРЕНДАРЯ BiAWKOДYBallll1 СУМІІ О СІ _ ' 
с;кот'''lіСЬКОі радll ДО niДnI.ca.1I1JI ЦLOfD AoronoPYi р 14"01 ПnаТlI з 'ІОСУ nPllnlUl1ТR рlШСlІlІІ сссії 

&pDIIP ,.2. ОБОD'я,lСІ' ОРСІІДОДВВЦЯ: 
9.2.І. ncpcдaBaТl"cr..enьнy дfnJlIІІСУ ПО aК'l)'. 
9J. Права орс •• даря: • 
9J.I. otpllMaТlI по aln)' зсм~ыlr ДIЛJlIfI\'У У KOpIICТYBO"НR; 
9JJ, ПОIlО8JI~ваТII. ДОГОВІР ПІСЛЯ закіll'IСIIlfI строку ПОГО діТ В plDi BiДCYТIlocтl npcтalDin, шодо 

_І'.НЬ ІІа прOТll3I теРМII'У opCIIДII. 

9.4. ОБОВ'Я:lКII ОРСllдаря: 

9.4.1. IIIIдIIBaТlI ОРЕНДОДАВЦІО МОЖJIІІвість здїПСНIОІОТlI КОlnPОЛЬ за ІИКОрІIСТІIІІUl.1 цієі зсмслы�оіi 
at'llИll1і 

9.4.2.Blllcopl'CТODYBaТl' зеr..en"I'У ділПIІІСУ зD цілЬОВII.1 ПРllЗllDЧСlшпаlі 
9.4.3. своєчасно смачувати орендну плату; 
9.4.3. нс lIоnycкаТlI хімічного чи БУДЬ-JlКОГО iHWOfD зоБРУДIІСIІІUlЗСМЛJI; 
9.4.4. niAtpIlr.lyвaТlI 11 в належному санітарному стані; 
9.4.5. піCJUl,вкінчеННJI терміну дії ДОfDІОРУ 0PCflДlI ПОВСРlfуrи заr.IСЛЬну діЛІllКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

..... ому тні по акту; 
9.4.6. в п'mrдеННIIЯ термін піСЛJl держаlНОТ реєстраціТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ тalабо БУДЬ-RКІIХ ДО4lТКОВІІХ 

)1'DIo АОIVІОРів про внеССННJI ,мін та ДоповнеllЬ ДО ДОГОВОРУ тощо надаТl1 відповідну KonilO oprвнy державноі 
UТXOIoi cnужбll за .Ііецсм знаходження земельної діЛRНКIІ. 

10. РШІІК ВППDДІСОВОГО 31111ЩСІІІІВ або ПОШlсодженпв 
об'єкта ореllдll ЧІІ його чаС:ТIIНII 

10.1. РII3IIК ВllПадкового ЗНllщеННJI або пошкоджеННR об'єК11l ореНДІІ 'ІІІ nOfD чаСТІШИ несе ОРЕНДАР. 

11. 3міllИ умов договору і ПрПППllСПllВ його діі 

11.1. Зміна уаlОВ Договору :lдійеНIОЮТЬСJl У письмовіП формі за DЗВtr.IНОIO ЗfDДОIO сторін. 
У разі неДОCJI11lСННJlЗГОДИ щодо зміНIІ умов aOfDBOPY спір розв'ЯЗYlОТЬСI У судово.!)' порJlдК)'. 

11.2. діі AOroBOpy ПРIIПIIIIRЮТЬСЯ У pD3i: 
11.2.1. звкінчення строку, на JlкнА Яоro було укладено; 
11.2.2. nPlІДбанНJI ОРЕНДАРЕМ земслlоНОТ дlлRIІКlI У впаСІІість; • 
11.2.3. nplIмycoBoro відчужСННJI зсмenьноТ діЛJlНКИ з .IОТllвів суспlльноі необхіДIІОсті ВWlовlдно l!! 

пJ.473ы�льноro кодексу УКР.ТIШі 
11.2.4. ДоroDір nPllПИНЯЄТЬСJl таКОЖ в іНШІІХ випадках, передбачеНllХ ,аКОНО.I. 
ІІЗ. ДІІ aOroBOpy npllnlIHRIOТ .. CH WЛRХОI\, Ooro ро:sірва'IІІП :lв: 
lIЗ.l. 8Заtr.IНОIO ЗfDДОIО сторін; 
11З.2. рішеННЯ.1 сулу відповідно до чинноro законодавства Y~:1TIII'. відповідно до cт.l41, 144 

~ЗЗ. HeBlnCOHaHНJI орендаре.1 п.9.4.2. даllОro доroвору за plwellНJIl\1 суду, 
І ro IOД~K~ УкраТни; . ВIIПадках, псредбаЧСНl1Х ,аКОНО"1 1u 

1... ІЗА. ЇНlшаП18010 однієі із Сторін в ОllllОСТОронньому порадку У 
~~POM. • О СІІДОДВВЦП В Olll.ocтopOIIIIЬOI\.Y ПОрnДК)' 

1DoJaca·4. РОЗIРDаНllR Договору ОРО'І.ІІІІ ЗОftlлі З8 illiQlaTllBOIO
i 

Р HmD 6.4 111 9.4' даноro lIOI'OBOpy. Доroвір 
,,~en ~ разі HCBllKOllaИRJl Орендарем BIIMor nyшпу 4, n at,'JI 'ІІІІІНОСТЇ відповшноro рішенНІІ суду, 
~ РОЗ'рваНI"1 за ініціативою OpeHlIOДlBLUI з МО.ІС'ІТ)' на 

11~: BIlr.IOry OpeHlIOДlB1UI. іншУ ЮРIIllIIЧНУ або фы�'"1)' ос06у, 8 таКОЖ 
ьЬ epCIJд праВ8 ВnBCllom нв 1\180110 ОРСllдарп ІІа :lі ваllllП ДОГОВОРУ. 

Ічla IOPIIBII'1II0T особll-ОРОl1.ll8РЯ с niдc:тaBOIO ДJlП ро Р 
• псвпкопавпп або 

12 Відповідоnьпість СТОРІВ за 
• непanежllС Вllкопанвп ДO~OBOPY 

~I І ••• r' І' BЇДnOBЇДIUIЬHiCТIo відповшnо до .. І. 3а opv СТОРОНІІ несуть 
... HeBnKOHallНJI або ненanеЖllе виконаННJI aoroD J 

1,.~roAoroDOPY • І:' 1 ........ Ності IКlЦО вона lIоведе, що це 
""" Ста' • єтьСJI ВІд ВIAПОВШIU'. , РОНІ,ІКІ порушипа зобов'язання, ЗВIЛЬИJl 

C11nOCR Не з уі виии. 



Ї2:З: І ~';;;~~ІІОЮ ЗГОДОК? cтo~:~o до 1fllllllOrO заКОllОДІВСТВD УкраіНJI. 
12.3.2. ріШСIІІUlАI СУд'lВIIПОIРСI'I П 942 IOllOro IОГОВОРУ зо рlWСlІlІЯI'І суду, uілПОDіДІІО " 
12.3.3. IICDllh"OllDllllR ОРСІІ.ІІО • • • • 1.0 rr.141I

J
• 

3CI'ICnblloro КОІСКСУ Укроr'Ші .' 't 
12.3 .... IlIlцlOТlIBOIO oJtIlIc1' 1з Сторl'l В OIIIOC:ТOPOIIIILOI'IY порядку У Вllпадквх, nepeJt6g'ICIIII, 1ІICD 

та QIII'I ДоroВОРОI'I. "'-

13. ПРllкіlщсві ПОЛО'КСІІІІЯ 

13.1. ЦсП Договір IІDбllрає 'ІІІІІІ10сті піСЛJl .піlПJlса'I'IJI сторонами та noro держаВIІОЇ реЄСтраціі. 
ЦсП договір YКnBДCIIO У 'lpЬОХ nP"АIlРШIКах, ~цo MaIOT. oд~aICOBY IOPII~JI'IIIY CIIдY, 041111] : 

ЗIlа.'ОДIIТЬСR D oPC'1.II0.IIDDWI, ДРУПІR - D 0PCIlДUpa, ТPeтln - в оргаНІ, ІІІСІІЯ ПРОВІВ держаВIlУ рас ~ ... 
КllіаськіП periOHanhllih фinіі ДеРЖODIІОГО піДПРlІсмстnа «ЦеIlТРУ держаВІІОГО земелыІгоo Kaдactpl:1JlluЬo· 
ДеРЖDDllОМУ комітеті УкраіllJl по ЗСАІСЛЬІІІІМ реСУРСІМ». , ,.. 

8евlд'ЄI'IІІIIIІIІІ 'lаСТ'ШRI'IІІ доroВОРУ с: 

КD4BC1pOBlln МВІІ зеAfслыlіi дlnа'llСlІ з відображеННRAt обмеЖСIІЬ (ОБТJlжень) у ії DIfKOPllctanнJ 11 
aCТDIloвnelfl1X серві1)'Тів; 

ІКТ про BCТDHoвneHНJlIII місцевості та поro.ажСННJI зовнішньої межі земелыІїї діЛJlIІІШ' . ... .. . . 
акт про переllесеllНJI В ІІВ'І)'РУ ЗОВIfIШНЬОI меЖІ зсr.lenы�оІ� ДІЛЯІІКІІ та переда'lі меЖОВІ • 

зберіraнllR; ІХ 311a11l11 
ВКТ ПРIІRОl\lу-пере.IIDчі зеl\lслыlіi ainJlIIIOI; 
СхеМІ РОЗАlіще'IIUI ЗСАlenьноі дimrHKII. 

14. РеквіЗІІТlI сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська MicьКD ра.аа 
в особі ВИКОНУIО'IОro 060В'1І3КIІ міського 
roлОDII- секретаРJl міськоі PUJI 
CQno:JItNQ /zopll ВQС'1Л60В"ЧQ 

МісцсзнахОдЖеlllUllОРlfДllЧноі особll 

01400 KUr.C6HQ Област., 
"'.ВР",ІІри, qл.ГIllQрl"",l S 

IдеНnIФікаціПНIІЯ код 2637637' 

ОРЕНДАР 

lРОАІQ,)Лlllm К""",)" 
Фе')о,,',ун П"вло П"мов,,', 

Місце nPОЖІІВ8ННJI фізичної особll 

ЮР"дIlЧНD адреса: "pOCII.r"l"plll",20 н,.6 
.. ,.K"r, 

IдеНnlфікаціRниR номер 1998021874 

15. ПідП.IСИ сторіІІ 

--_і\-____ n'n'ФеdОllчlК 

МП (3І "М8110СТЇ пеЧD11С11) 

".., -



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНІ(И 

1& 01'1/ "_--=~;.:.;6Є~ __ 2009 року ---- м. Бровари 

Ми, що підПИСaJI.ИСЯ нижче: Броварська Micьrca рада, в особі 
б' . ВllкоН)'10ЧОГО О ОВ язки МІСЬКОГО голови - сеlсретара місы�оїї ради СаПОН(lса 

Ігора ВаСIIЛLОВII'lа, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в УІсраїні", розпорядження Броварсы�оїї міської ради від 

24.04.2008 року N!!128 з однієї сторони, та ГРОl\tlаДЯШIІІ ІСаІІаДІІ ФеДОllЧУIС 

Павло ПаВЛОВllЧ з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa місы�аa рада передала, а громаДЯШIІІ ІСаІІаДІІ 

ФеДОIIЧУI( Павло ПаВЛОВllЧ прийняв земельну ділянку площеІО 0,2053га 

на території Промвузла ДЛЯ обслуговування 'lаСТIIІIII IсомплеlССУ в 

I\I.БроваРII. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 16.10.2008 РОІСУ за 

Не898-47-05 на умовах оренди на 5 (п'ять) років, терміном до 

16.10.2013року. 

Цей Акт складено у трьох примірнИІСах і є невід'ємноlO частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: ПРИЙНЯЛА: 

гро,l1tадЛНIIll Ка"адll . 
ФедО"I,У" Павло ПавлоtJllЧ 
Юридична адреса: 

м.Київ 
просп.Гагаріна,20 кв.б 

п.п. ФедОIlI'УI( 



АХт 

ВІ1311П1lеllllП меж зе~lеJlы�оїї дОIJl 
ЯІІІ(ІІ в ІІа о ( о ТУРІ ІІа МІсцевості) 

"20" ЛІІПІІЯ 2009р. 

ФедОIlЧVН Павло Па(JЛО(JllЧ 

м.БроваРII (теРlІторія Промвузла) 

МІІ, НlI)кчепіДПllсані, представЮIК ТОВ»Тєрмію) 

D ПРllсyrності землевласника (землеКОРlІстувача): 

ФедОНЧVI( Па(JЛО Па(JЛО(JlIЧ 

представник виконкому Гyдu.мЄHKO Л.М 
діlОЧИ на підставі ДОЗВОЛ:У~В~И:К~Оl:fК:О=МУ~~N!;-!!~2:;73~-----------
ради наРОДНІ1Х депутатів від 24 Лllстопада 1992 року 
ВllзнаЧIIJIИ в натурі межі на підставі абрису земельної дЇJIянки 

ФедОНЧVI( Павло ПавЛОВllЧ 

що знаходиться за адресоlO: ІІа території ПРОАfgy~'1а 

згідно рішеННJI місьІСВИКОНКОМУ N!! е, ед е) - '" '\ . Q S від \ G • \ о . '2. <' <) е, • 

Межові знаки в ЮnЬКОСТЇ 11 шт. визначені в натурі, в присyrності представНИІса 
38ltfовника, на JlКОГО і накладено BiДnOBiДВJIЬHicть за іх збереження. 

Розміри та місцезнаходхсеННJI мехсовlІХ знаків земельної дїJIRHlO1 показані 
на крохах. 
Цей акт є підставоlO Д)IJI прийlШТl'JI рішення по фaкnlЧНОl\fУ КОРІlетуВШНІО з 

наступним оформлеНIUIМ ДOкyltieнтїв, що посвідчуІОТЬ право оренди землі. 
АІа сxnaдениіі в двох примірниках. 

ПредставНИI( землевласника 

(землекористувача) 

Представник виконкому 

IФедончvк П.П.І 
!..u~4Iы~'---'; 
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~~P'I.I чна ДDкументацlЯ 

ІІІОАО ск"аАа""" ,СТРОDnосаIАЧУDтlt "раао 
• wa АІ,,""КУ 
на 

мельних ресурсІв 
I.В.Гаєвськи" 

ТОВ "ТєрмIН" 
2аовр • 



Схема РОЗМіщення земеЛЬІІОЇ діЛЯНIСl1 
в м.Броварах КИЇВСЬІСОЇ області 

Федончук Павло Павлович 

Схема виконана: 
. » Директор ТОВ «ТєрМІН 

на території Промвузла 

.. 

&У&.I4."&8" 

АгаПО8 с.п. 
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• І 
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ДОГОВІР 

ОРЕНДИ 3єl\1Елыlіi ДІЛЯІІІ'И 
М. БровВРIІ 

&pooopCLlca "llсыcD Рада . 
OPEIIДOДt\BEЦb: GpoDapcLICD "IICLICO рада, о особі BIIKOII' • Jt ц,?!W'.? 2009 POh")l 

fcIo"oTpDJUI Сопожка Ігоря DаСllnЬОDllча, шо діє ІІа підста • ~IO 'ОГО 0600.3КІІ МІСЬКОГО ГОЛОВІІ - секретар. 
;.,,:aТlIi" 111 РОЗПОР.ДЖСІІІІІ БрооврськоТ міськоТ радll оід 24.;; .2~~:"Y УкраіШI "Про місцеое са.,08Р&4УDDIШ& 8 

OPEI'n.ip: OIдKpllTC aKQIOllcpllC ТОDаРШ:ТDО «1'"Тосор І року N!J28 3 04J10ГО боку. 1'11 
.".,. І 5 І фІ' ТIlПС ІIІІС080'1)) ІОРІIJI'І'ІІІІІ . 03 J 5 J К 

:11 НарОдІІОГО ОIIОЛIIС,,"R, ,ДС'ІТІ' KaUln.llln код 235 І J 306 (.' адреса., .1. lІів, 
:ОБІІ, :sapccc:rpooalle Солом'RIІСЬКО.О pano,,"o,o у м. Кllсnі ~'~OиТDO про 4.с~жаВIІ~ pec~aцilO IОРІІ41РltlОі 
1610731200000009158) о особі ГОЛООІІ праміШI. П.Ulltпеllка4 tЖlОІІ~IО DЛМIІІ'С1рIU'СIO 8'4 14.0б.2000РОI\")' 

Кllів, проспскт Петра rpllropeIlKa,33/44. КВ.426 1'11 4іс ІІа пf'lroр,.я 111110811'111 •• Klln ПрО"Ш8DС 311 ЦрССОIO 
"'сстратором Сonом'llІськоі panoHlloi у м. Кltсві 4cтa~. cтa~. 31~~CCТPOnaJfoгo 4СРЖІІВІШ.1 
РІ! N!I 0731050001 009158, дanl·"OPEHДAP" з дР'"201 4СРЖІВIІО. I14м.tIIС1рlиlІ ВІ4 03.04.2006 року 
31 • ~. сторо"", УКЛВnIl ucn Договір про Ш1С1)'Пllе: 

1. ПреДl\lет догооору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно 40 ріШСIІНЯ сссіі БР08аРСhКОЇ MichKOi РIl4I1 IСІlівськоі області ві4 
25,D7J008 року Х2807-40-05, оlд 30.09.2008 POICY Хе883-46-05 та lі4 10.1 1.08 .N!!918-49-05 lІадас а ОРЕНДАР 

• РРlln"ас в c:rpOKOOC матнс КОРIІС1)'ваl"'. земсльну 4іЛЯІІКУ площс.о О 0095ГІІ J1II" об • б" 
Н • • 'n '" CnУГОВ)'IIІIІНЯ УД'ВЛІ 

JW1I3I11I)'« OCIH.IR» - зеМnI K?~CPЦI "oro ОIlКОр"СТІІIІНЯ по вул. ФРУllзс,1 в 1\1. БРООПРІІ. 3гі4110 3 маном 
, JtWle,,'OplII:~Oa!IIIR, що є lIe~.д єr.l~o'o Чlc:rI'~'О'О ЦLOГO ДОГОІОРУ та дові4КІІ ВIІМІІоі віміпо.. 3СftlCnЬІІІІХ 

ресурсІв У МІСТІ Броварах ~1II0CЬKOI облаСТІ ІІД 12.09.2008 року за Н!04-3113-311173 1'11 зеftlмьно-кuaС1р080і 
JOIYМclf1'll1ii ця земcnыla ДІЛІНКО раХУЄТЬСІ о зеftlлях KOMCPlliAtfoгo D"КОР"СТІІІЩЯ І ме-.ках Броварськоі місы\іi 

PUI', 
КШ&:Тр0811П ІІО"'СР зе"lenы�оіi дlЛПІІКІ132 10600000: 00:009: 1139 

2. Об'скт ОРСІІДІІ 

11.8 ореllAY персдастьси земелЬНD діЛІІнка 31raлЬ'fО'О nлощеlO 0,009Sra. 
2.2.Н8 земenьніn ділинці розмішеllllП об'єlСТ нерухомого моАна - неЖllТлова будівля (MarD3I11I), яка 

шате. BnOC.liCТIO орендаРІ, згідно технічного паспорту. заРСССТРООDНОГО в комунал".,ому пі4nPJlо.стві 
&роварськоТ міськоі радll (Броварське бlOРО технічноі іtfDснтаРllзацііl1 • 

23.НормаТlІвна грошова оцінка земелЬtfоі діЛІІНКIІ згі4'іО ДОlіДКIІ 8імілу 3сftlелыІсc ресурсів о 
11. &роварах Кllі8СЬКОТ області від 12.09.2008 року за Н!!04-3113-3/1 J 72 CТII.fOOIlTb: 

-13121 (ТРllllадцяТL ТlIСПЧ доісті 400ДЦПТ" ОДІІІІ) ГРIlВIІЯ. 
HOPMOТlIBHa грошова оцінка земсл .... оі ділянки згі4'fО 40uіДІШ 8іміпу зсмель""" ресурсів о 

11. &РОIlРах КllівськоТ області від 17.11.2008 року за N204-З/lЗ-ЗI1886 CТII.fOBJlТb: 
. -26713 (доодцПТL шІсть ТlIСОЧ сl",сот ТРІШВДЦRТЬ) rpllBeHb. 

J r. 2.S. 3емenьна ділRНКО, ика передаСТЬСІІ о opellJ1Y, .'С моє 1'ІІКIІ" нсдоліків, що можуть переШКОДlIТI. іТ 
сфсUll8НОМУ BIIKOp"CТDHHIO. . • 

2.s. ПРlІзміні ( реорганіЗlціі) ОРЕНДАРЯ Договір ОРСНдI' НС збер.гас ЧІІНІІІСТЬ. 
3. Строк діі AorOBOpy 

3.1. Договір укладено на 5 (п'ять) років, терміном до 25.07.2013 POICY. ПіСЛR закіН"I:"Н& строку ДO-:OB~PY 
~PEНДAP .ІІЄ переВВЖlfе право поновлеННІ Пого на НОВIlП СТРОК. у цьому pD3i ОРЕНДАР П08111.еll ІІІ: ПIЗНllІ!е 
ііі 31 2 (.аа) місяці до закінчеННR строку діі догооору пові40МІІТІІ nIlC .. MOOO ОРЕНДОДАВЦЯ про HOМIP 
1JIWI ... ml Поro ailO. • 
• ПОЛоже1l11R ULoro ДоговоРУ про перевожне право ОРЕНДАРЯ нс заСТОСООУЄТЬСІ У pD3l: 
-РI'СТВlІні земельноі діЛІНКIІ не за ціЛЬОВIІМ ПРIІЗJlОI.е.IIІRr.t; 
:lIOpywеНIIR термінів сплаТIІ opellaHoi маТІІ; 
__ ІІІІН погіршеН"R стаНУ земелыlіi ділИНКIІ. 

4. ОрСI'ДIIП п.IJDТn • 

4.1 OpelIДIII Пnlта c:тJIllOBIIТL 10'Уа від Ilopl\laТlIBlloi ГРОШОВОі оцlІІКII. 
0145,& ОРtl'41IІ плато 31 псріод з25.07.08 до 30.09.2008 року сtcllIlДІІЄ: 

4 (4Dini сорок Q))ЯТL) rpll81:'IL 64 копіПок; 
01671 РIЧ"lореllД1І8 пnата ПОЧIIIIОIО'1ІІ3 01.10.2008 POICY cкn:ac: 

fO (двІ ТlIСН'lі шІстсот сіАlдеепт oallO ) гр"ВIIП 30 коп!ПО. '111(11 дсржаВllоі вбо KoftlYflВnЬHoi вnocHocтi 
1.1і1lc'::' ~'lIIc:neIlHI розміру opelfAHoi маТIІ 31 зеftlCnЬ:фl :~lТiB illaeКClluii, Вll3нвче'lІІХ 3ВКОIІОДВВСТВОМ, 
_~:.q 3 урахуванням іх ціЛЬО80ro ПРI.3fflчеННR ТІ ко OBIIIOIOТLCR під час УКJIIUlDНIІІ або з .. 1111І умоо 
~_ellll"" Кабінетом Міністрів УкраїНl1 ФОРМІІ\ІІІ, що звп 

ОреНА11 ЧІІ продовжеННR Аоro діі; 



5.1. 3смелы�одіпRlltca передаtїЬСІ в оренду ДЛR об~ЛУГОВУП~""R склаДС'.КJlХ ПРlІміще"ь. 
5.2. Цільове ПРllЗllачеННR земел .. flОТ діЛRfll\lІ- земЛІ KOMCpu,iilloro пlкор"стаIlНR. • 
5.3. ОРЕНДАР не має права без оформлеННR у встановленому законодавством ПОРИДКУ:ва 

иіп"овс ПР~l3ночеflНR земen"ної ДЇЛRНКІІ. 

6. У"ІОВІІ і етрОIСl1 передачі земслыІїї діЛЯIІІСl1 ВОРСІІДУ 

6.1. Пеpemaча зеr..ельноі дin'НКИ в оренду здіПСНIОЄТЬСJl без розроблення проекту'ї; відведен" •• 
6.2.lнші УМОВІІ передnчі земельноТ діЛRНКl1 в ореНАУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР прп 

opCllдy земen .. IІУ дlnЯ'ІКУ віл.,ну від БУД .. -ЯКІIХ маАНОВIІХ прав і претензіП третіх осіб, про ЯКlfX В 11 
YМMOflHR Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ Чlf ОРЕНДАР не МОГЛIf ЗІІОТ.t. 

6.3. Передвча земел.,ної діпJlНКIІ ореllдарю здіПСНIОСТ.,СЯ після державної peccтpauiї u .. oro Доroвору 
3В аJП'OМ ПРJfRмання- передачі. 

6.4. ПеРfAОЧD зеr.Iмы�отT дinПIІКl1 ОреllДОРЮ 311іПСІІІОСТЬСП ІІа протпзі 5 ( п'ять) I1llів піСЛR aep'JI 
ресстраціі цьоro Договору 3В аКТО!'1 ПРIIП!'lа .... я-пеРедDчі. 

OpellllOp зоБОВ))R3DIШП в П))RТJfДСIlIIllП термІІІ після деРЖnВllоі peЄCTpauiї цього Доroвору 
БУДЬ-ПКIIХ ДOADТКОВІІХ уroд, Договорів ПРО В"СССltШJ з".і.. та ДОПОВllень до ДОГОВОРУ тоШD н 
вlдповlд'IУ 1(00110 орпшу дсржаВllоі подотковоТ cnужб.1 30 місцсм 3110ходжеllllП зсмeJlыlтT аinПIІІClI • , 

: 
7. УМОВІІ повеРllеllllЯ земсльної діЛПllКIІ 

• 7.1. Пі~Я ОРIJПlJнеНШI дії ДОГОВОРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВlземел .. ну JIinRflXYY 
Г'РШОМУ ПОРІВНЯ.ІО 3 ТІІМ, У 'КОМУ Bill одержав іТ в оренду 
• • ОРЕ!lДОДАВЕЦЬ У pR3i погірwеНllЯ КОрllСНИХ Вn~СТIІВОстея opeHAOBallOЇ земельної дїЛJlНКІl, ІІОВ' 
13 3МІІІОЮ I1 CТlflY, мвс ПР~ВО ."а відшкодуваНlIJ1 з61rтків У розмірі Вl13НВ'lеному сторонам.,. ЯКЩО стор 
ДОС'ГНута зroдll про Р03МlР ВЩWКОДУВВIIJІJI з6IJТ1(" ' 

7:1. 3ainCHelli орендпре .. без ІВ, СПІР розв'JlЗУЄТLСЯ У СУДОВОМУ порядку. r • 
• • 3ГOдll opeНAoдaDLUI витраТlt' і земел"НО1 ЯКІ IlеМOЖnIlВО відокреМllТl1 без звпо ія '" ІІІ. ПОЛlпшеННIІ ореllдовано 

7 З. ПonіпшеНIІJI стан зе д ІІНЯ MWK~AII ЦІП ДІЛЯІЩІ, не nlAIIIIГDIOТlo віДШКОАУВВIІНІО. 
ОРЕНДОДАВЦЕМ землі не ~iAn мелЬІIОI. ДIЛЯНКlf, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПIlСЬМОВОЮ :11'0 

ВIIТрIТ зв провсденllllfМ ~ОЛіпшеlll:JlГ::: BIAWKOAYBal!IIIO. УМОВІІ, оБСJlГН і етрОКIІ віДШКОДУВD~111 О 
7.4. Орендар r.lat ораВ0 ІІа Відшк~;е:lenьнот дIЛЯ.НКИ ВIІЗfl~ЧВIОТ"СJI oкpeMOIO yroaOIO сторІІІ. ~ 

з060В'овн., , персд6ачеНIІХ ЦJIM доroвором. у аНII,. З61IТКIВ, заПОДІЯНИХ унаслідок IlеВИКОllаНll1 оре 
3б'fТКD!'fIf вваЖОIОn'СП: 
7.5. фаКТІlllні ВТРВТІІ, ЯКІІХ ОРЕНДАР , _) 

доroВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ а також В зазll~ У 3В Я3КУ З неВllконаНflЯМ або ненanежНllr.l 811КOlfa~ 
свого порушеного права; IlтраТIІ, 'ІКI ОРЕНДАР здіЯснив а60 ПОВІ шен здіПСНIІТl1 IJJII в 

7.6. ДОХОДИ, які ОРЕНДАР .. Іг 611 ре цEfd' 
доroВОРУ. an"IIО OТPIIA.aTI. в разі Нмежного ВlІконаlfНЯ ОРЄНДОДАВ • 

7.7. Розмір фаКТИЧНltх BllтpDT ор III~ 
СllADрЯ ВІ13наЧ8ЄТЬСR ІІІ підставі документально піАтверджеН111t Р.І 



8. О&аrшr~СIШIІ (О&ТІІЖСІІІІП) 
3С8.1 ЩОдо ВІІКОРІІСТПІІІІП 

.. елLllоі ДЇЛЩІК 
І На ореlfДОІІНУ земель"у дlnllflСУ ІІС ICТDlloanellO б II 

,. • О "Ісже.,ь. о6тllжеffЬ та іllШIІХ прав третіх осіб. 

9.lllші права та 060в'П:JIСII cтopill 
оРЕндОДАВЕЦЬ rapalnYc, що зеАIСЛЬІІІ АЇЛІlІка с Аого ". 
1010 (арештом), ЗІCТDВОІО lІе перебувас і ві .. мас зако~' anaC:IIOCТI. ItlKOMY IttШому lІе віАчужеllО, піА 

~~I illwi ПРІІІ, 111311ачеllі ЦІІМ AOroBopOM. 111І ПОВltоваЖСllttR ПсрспваТ11 Цlо АілRШСУ В ореllАУ, 
..- ,.І.ПРІВІ ОРІШДОДОВІІП: 

9.1.1 перевіРIТIІ цілЬ~lе BIIICOP"CТDIIIII зсмслыtіi АіЛRItКIІ: 
9.1.2. ДОСТРОКОІО РОЗlрваТIІ цеП ДОГОlір у ІІІПЦК б 

• ах, пс:реА а'IСItШС 'ІІІІІІІІІМ закоltОADICТDОМ та UIIM 
д0r08llPOf&l, . 

91З. змllfllТll розмір ОРСllдllОЇ nлаТIІ у ІIІПЦках пс б' 
~';OHIIЬOMY ПОРІД!'>' без зroДIІ ОРЕНДАРЯ; ,РСА а ІСІІШС 'ІІІІІІІІІМ заКОIlОАавCТDОМ, о тому Чl!слі о 

9.1.4. IIIr.tarDTII ВІД ОРЕНДАРЯ CB~C'laClloro DllecetttlR ОРСtlАllоі маТІ!: 
9.1.5.DIIMlrDTII lід ОРЕНДАРЯ IIAWKOAYBalltlR СУМІІ ОрСІІАIІоі плаТIІ 3 'І "_ 

~ЬKoi міської радll про IIOдlHHII І ОРСІІАУ земсльноі АілRltкtt АО піАпttс:аllllЯ Ц~~ ПдРItПIІIІТТIІ. РlшеllНJI сеСІІ 
9.2.060в'ПЗКIІ OPCIIAOAOBQR: го ОГОВОРУ, 
9.2.1. переДОВІТIІЗСМельну діЛІНКУ по alC'1)'. 
9З. Права ОрСIШОрП: 

9.3.1. отр"мати ПО DIn')' зсм~ыt~ діЛJlНКУ У KoplIC1}'BallHJI; 
9З.2. ПОІІОІЛІ?ВDТSІ. доroВIР ПIСЛJl закін',е"'tR строку Аого Аіі в разі оіАСУТ1,ості ПРСТСlоіП, ЩОАО 

31160.'1301110110 ПРОТІЗІ теРМІНУ ореltДIt. 
9.4. 060В'ПЗКII ОРСІІДОРП: 
9.4.1.IIDдI1BIТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖЛltвість 3AinclltOBaTIt КОНТРОЛЬ за ОltкоРltСТОlІI'IІМ цісі земелыlіi 

. _НКlI; 

1

1 9.4.2.BllкopIICТOBYBOТlI 3сAlелы�уy АІЛЯІІКУ 3А цілЬОВIІМ ПРll3I1DЧIШІІПАI; 
'.4.3. свосчаСllО спnаЧУВОТl1 ОРСІІАІІУ пnа1}'; 
9.4.4. lІе допускати хіміЧIІОГО 'ІІІ БУАЬ-JlКОГО іltшого заБРУАllеllНR земля; 

І 
9.4.5. niдТPIIMYBaTII п в нnnеЖIІОМУ санітарному СТОІІі; 
9.4.6. Пі~1 ЗІкінчеННJI терміну дії дОГОВОРУ ореНАІІ повер"ут" земельну ділянку ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

lIIIUIIOalY стаНІ ПО 11n')'. 

j

' 9.4.7. ореlШр зоБОВ))lзаНIlП D П»I!ТliдеНJшА термін піС:ЛI! Аержавноі реєстраціі цього Договору тalабо 
6у .. ВКlIХ АОАІІТКОВІІХ уroд. Доroворів про ВllесеНtlJI змін та ДОПОВllеll .. до Договору ТОЩО НDAIIТ11 BiДn08iAIIY 
IІІПЇJo органу державної податкової службll за місцем Зlfа.~ОАЖеtllIJl земenыlтT АілJlНКІІ. 

~ 10. Pl1311K BllnnДlCOBoro 31111щеllllИ або ПОШКО~КСІІІІП 
,І об'ЄIСТD opellДll ЧІІ "ого чаСТІШ11 

10.1. РII3IIК ВllПадКОВОГО 311ищеllНЯ або ПОWКОАЖСННІ об'єкта opellAlI ЧІІ noro чаСТlІlІІ1 несе ОРЕНДАР. 

І 
11. Зl\lіllll Yl\I08 договору і ПРІІПІІІІСІІІІП "ОГО дії 

, 11.1. ЗміНD умов Договору 'AiRCHIOIOTbCI У письмовlА формі 3В В3DЄМІІОЮ ЗГОАОЮ сторін. 
" у разі Недосяг"еllНП згоди ЩОАО зміни умов договору спір розв'Jl3УЮТЬСI У СУАОВОМУ порядку. 

1 11.2. ДІІ договору Пр'IПIIІІЯIОТЬСП У РІзі: 
11.2.I.закlllчеННIІ строку ІІа ,.КIlП noro було YКnIAeHo; 

~ 
Ill.2.ПРllдБDННIІ ОРЕнДлРЕМ земельноі дin~"KII У влаСІІіСТЬ; пільної lІеобхіДllості відповІдно А! 

~ 11.2.3. ПРІІМУСОВОГО відчужеННІ земелыlтT ДІЛІІІКІІ з МОТlІвів СУС 
!!:!!tЗraIМL у і 

~ 
IIОro к.одаксу І,ра 1111;. е бвчеНIІХ 3DKOIIOAl. 

j 11.2.4. ДОГОВІР ПР"ПІІІІІІЄТЬСJI також 11 ІІІШІІХ ВIIПIAКnХ, пер ЛІ 
11.3. ДІТ договору ПрllПlШПIОТЬСЯ ШnПХОІI noгo розlрВОllІІП 30: 

~ 
11.3.1. ВЗDЄМНОЮ ЗГОДОІО сторіІІ; У ІТІІІІ 
11.3.2. рішенням суду відповідно до ЧlІІlllОro 3BKOIIOДODcтвa : у ~IІПадках передбачеНIІХ 3DКOIIOM та 

ІІІІ II'зЗ.ініціВТIІВОIО однієї із СторіІІ в OAIIOCТOPOIIHLOJ&lY порІ , 
"ДoraBQ 

~ 
РОМ. • .., BOIO ОреllДОДВОUЯ В односторонньому ПОР'ДКУ 

t 11.4. РозіРВІНІІІ Договору ореНДІІ ,еМЛI ЗD 1ІІ1Ц1':'1~lдП 11ктів 6.4 та 9.4 ДОНОГО Договору. • 

,..
; д ~ разі Ш:ВlІконаНIІI ОРЕНДАРЕМ ~"~I~Г ПУIllПУ ОРЕнАоДАВЦЯ з момеlnY .. абymr 'IIIIJHOCТI 
,. iJUS DfOBIP вважвєтьCJr розіРВОНIІМ ЗІ IНIШlТИВОIО Я • 

• IQra ріаиеННI суду, npllnHJlTOГO ІІІ ВІІМОІУ ОРЕНДОДАВЦ.~шу 10РllAІІЧНУ або фіЗIІ'IНУ особу, О також 
f Peopl1l1il'~:I_nepeXiA права власності На M~nHO opeIlADPlp~~~P~OIlHI AOroBOPY. 

3B'W! 10РltДІІЧНОЇ особll-ореНДОРJl є ПІДставоЮ Дnl 



12. відповідплы�ість сторі •• :ІВ ІІСВ.ІКОІІПІІІІП IІбо 
IIСШJnСЖllС ВІІКОІІRІІІІП договору 

ШІ 8бо IIСllaJIСЖIІС 811КО1l8"IIJI JlОГОВОРУ сторон" НССУТЬ uіnпоПіДіl.1t.t'k'1l. 
12.1. За 1108111(011111 8,.111111'.IftQ 

:ІІІКОІІ)' та uьoro JlOrouop)'. 'VWIUlI зоБОО'Я301ll111 звілЬ'IIІСТЬСЯ від оідповідалlollості. ЯКщо В(llІа !:І 
12.2.СтоРОIfII, яка пор,,' ЗОRt.1f fI.'O 

ПОР)'ШСІІIIJІ CТDJIOCII 110 3 ті ВІІІІІІ. • tc 

13. ПрШСЇlщсві ПОЛОЖСІШП 

J 3. І. ЦсП AQroBip niДnllrDE деРЖОDlfіП рсєстраціТ. 
J3З.цсп Доroвір набlfрас ЧIШlfom піЩl. пі~ПllсаШI. cтopOllaMII та і10ГО IJсржаВlI()і реестрації. 

ЦсП AoroBip yкnaдcllo У трьох ПРIIМIРIІІI~п ' ЩО MOI~TЬ ОдпІrnкоо~ loplIAIfIIll)! 1:'ІІ1У, 0411111 ) .... 
311DXOAlm.cR о ОРСІIдОДВВWI, дРУМIП - в орендар., ТРеТі - D оргаНІ, .КІІ ПРОВІВ держаВIlУ реєстрацію. • ... 

НСDШ'Сl'IIIIIІ'tt1 'lветIIIIВ,..11 AoroDOpy с: 
> КВADCYpOBlln план ЗСМeJlьноі діЛ.ИКII :І відображеНІ/ЯМ обмежеlfЬ (оБТRЖСIІI.) У ЇІ ВIlIrОР' • 

ВC1UIІОВЛОIШХ сервітутів; R:I1Iati, 

~ BJn' про встаноanСllКН на місцсвості та погодження ЗОВllіШIlЬОЇ межі зеМСЛl.IІО·, діЛIІН'Ш 

> BItKOnilOUallHJI :J топозПОМК11 М. Бровари ,..-6 І :2000 по ВУЛ. ФРУllзс.2. 
> акт ПРIIПому-псредачі ЗСМeJlьноі діЛПНКIІ; 

15. РеКВЬІтІ сторі •• 

Орсндодавець 
Вровврс:ька IІIIС"1(8 рааа 

в особі f1lIКОНУЮ'lOZO 0600 ~31CJ/ Іо,іського 
галocrrl 

С""0;Jltк,,IIОРЛ В"СІІЛЬОІІІІ'І" 

МісцсзнаходжеНlІ1І IОРltдltчноі особll 

IОРllаllЧШI адреса: 
74 оо КІІТасloка област". 

А • Бровар", аул.Гаraріlfа.15 

ОреlЩПР 
8fлкрrrте акціонеР'IС тоопр"стао 
«КIІТВСОРТllаСЇII.,СОDОЧ» 

fI ос06і голови nрtlвліllllR 

П'IЛ""е""" ГРІІZОРIл 1'""0.11"" 

МісцезнаходжеННIІ ЮР.ІДІІЧНО·І· особll 

IОРI.аIJЧIIQ адреса: 

• 

031 S І, М. Київ, вул. Народного ОПОJlченНІ, 15 

.. ___ .. 11306 

" . 
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ВаСlора Олексвндр BBClanIIaed" ~ 
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АКТ 
пРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2009р. 
м. Бровари 

Ми, що підписалис~ нижче: Броварсыаa I\lіськ:а рада, в особі 
ВIіІСОнуІОЧОГО обов'ЯЗI(И міського ГОЛОВИ - секретаря міської радИ 

Сапохска Ігоря ВаСIIЛЬОВllча, що діє на підставі ст.42 Закону УкраїIІИ 

"Про місцеве самоврядування в Україні" з однісї сторони, та ВіДК:Рllте 

пкціОllСРІІС товаРllСТВО <d\IIЇВСОРТllаСіIIllСОВОЧ» в особі ГОЛОВИ 

правління ПllЛllпевка Григорія ІваllОВllча З другої СТОРОНИ, склалИ 

цей Акт про наступне: 

Броварська місы�аa рада передала, а ВіДК:Рllте ак:ціОllерне 

товаРІІСТВО <сКиіВСОРТllасіНIIЄОВОЧ» прийняло земельну ділянку 

площею О,ОО95га, для оБСЛУГОВУВ811НЯ будівлі магаЗІІНУ «НасіIIIIЯ» -

земnі комерційного ВІІКОРІІCТSНІІЯ по вул. Фрунзе,2 в м. Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 25.07.2008 року зп Н!!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. 

ПЕРЕДAJIA: ПРИЙНЯЛО: 

ВАТ «К"Ї,СОРІІІнаС;ІІ11ЄОСОЧ" 
Юридична адреса: 

вул. Народного ополчення,1S, 
м. Київ 

ІlраВЛ;ІІ11Л 
".......----..~Q'I~~ 
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АКТ 
IJІІЗІІПСІСІІІІП менс зсмслы�оіi діnПlllСl1 в • . 

ІІаТУРІ (ІІа МІсцевості) 

_.I/~ :;tq/'6'CJ~kQCiNm:(/~~ ., 

вул. ~~ г: .q'~o~v 
" 23" r//Vh ня - 2002..р. 

МlI. НIІ>lсчепiдm{сані, представl1ИК ТОВ "КОНСТАНТА" 

в ПРllСyrності землевласників (землекористуваЧів): 

д;/':, .;e:q/чt"стнqС;/щlftP~'l: .. 

представник Вl{1(ОНКОМУ !!j:;j? ~ денко v1? ~ 
ДЇJОЧИ на підставі дозволу Dl(КОНIСОМУ N!! 273 
PD,ЦJl народиш[ депутатів від 24 листопада 1992 року 
визиаЧІfJПl в ватурі межу земельної ділянки на підставі кадастрового плану 

,!"(" й!u,н6"rное/ННlftJl'Ь2- " 

згідно ріmеиня сесії Броварської міської ради N!! J'()f-.ftP -dГаід 15: #r.~. 

Межові знаю! в IСШЬКОСті 1'0 шт. передані в натурі 

землекористувачу. ва JIКOГO і накладено відповідальність 1а їх збереження. 

Цей ВІСТ Є підставOlО для передачі земельної ділянки в користування. 

AI\f СJшадеІІИЙ в трьох приміРНИІСU. 



АБр}IС ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНН:И 

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

• 

------------------------------------------
ОПІІС меж: 

1. ВідАдо'" - ~8. ~eKl11op-2o()i/' 
~I , 

2. Ві~БдоВ ______________________ -----------~ 

З. BiдBnoг ________________________ --------~ 

4. ВідГ дoД ____________ -----~ 

4. ВідДдоЕ ~ 

s. ВідЕдоА ~ 
------------~----~ ,"'7-- ,."... 

r·-~-·· ·~~h!P/~ АБРllС СIОІао: 
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IIJIAВ 
земсJJы�оїї діJJЯIIКII, якn передається в ореllДУ 
масштаб 1: 2000, м.Бровари, ВУn.Фрунзе,2 

ВАТ "КIIЇВСОРТllасіliJIЄОВОЧ" 

н.п. ГребеНlОІС .-і 

РибаІсова л.є. 

і 

І 
І 
І , 
І , 
І , 
І 
І 
І 
І 
І 
І , 
І 
І 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3ЕМЦьно1 ДІЛЯНІ(И 

м. БроваРІ І . 
IipOBapcьКD ".IСЬ'аІ Рада 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Ііровареь1С8 ".lcьК'Q рада, в особі ВItКОIt 10' ,-l.4 ~~еф 1-2008 РО"")' 
Міс .... "Т рlUllІ Сlпо-.кКІ Ігоря ВПСІІЛLОВІІ"П, ЩО діс: ІІІ підс . ~ IOro обоп IІЗI(If МІСЬКа roЛОDIІ - секретар" 
YlIJSIl'llr' ,OДIIOro боку, та . таВI DКOIfY YKpail1ll "Про місцсве саМОВpllдуваЩIJl в 
ОРЕІІДАР: ТоваРІІСТВО' 06I\rсже •• о.о вfдповfдаЛLIlIс:т.о УЛІС 
КІІЇВ, ПечеРСЬКllП раПон вул.КіквіlUе, 18-0, ідеНТIІФікаціПllllП :од 200~~~EM.C»», IОР"ДIІ'1І11 адреса: О 11 О), м. 

luplЧllоі особll, ,apeєcтpooallC ДСРЖDОІІОІО nдміllістраціс:ю Л (СВІДОЦТВО про дер'",аВI'У pcc:cтpauilO 
:; 070 120 0000 004820) в особі rellepВnLI.oro ДIІРСl(ТQра О e.'lricЬKoro раПоltу у м. Кllсві Від 25.04. І 994роlC)' 
1IJIКC1PDBDIIOro ПечеРСЬКОIО panOllllOIO у М Кllсві ПР' iIICfa IГОРОВIІЧа, IІКIlП Діс на підставі ста1У1У, 
1610701200000004820,.lllUli -"ОРЕНДАР" з другоТ с JIep''''IBI~OIO IlДAlilliCТPI~iCIO від 25.04.1994 рОIC)' 3В 

, 'nОРnllll, УЮlanll цеП AorOBlp про lfаС1)'ПІ'С: 

1. Предмет договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ oiJInOBilIlIO до рішеННIІ сесії БРОВlрськоі міської рlЩl! КIІЇВСЬКОї області від 
25.07.1008 року .N11807-40-05 надає, а ОРЕНДАР ПРIlПМIЄ в строкове МІТllе КОРI!СТУВІННЯ земель,ry ДШЯIІIC)' 
lIIIOIIIeID 0,4968ra, , ІІІІХ О,0869га - зсмnl об".С'.кСIlОГО DІІКОРІІСТВ.ІІІЯ - IIІЖСIIСР.IllП КОРІІДОР мсреж 
КDИ)'lII .... цID, МІ обcnyroВУВ~Н~1 неЖllТловоі будімі - землі ПРОМIICnОВОс:ті, D м. ІіроваРII. 3riDIIO з маном 
xuпe,,~pll~Ba~HR, ЩО є невІД єм~ою чаc:rII~ОIО цьоro AorOBOpy та ДОlіДКIІ llІдаlfоі відділо,.. зсмелЬНIDC 
ресурСІВ у allCТI Ііроварах Klfi~CЬKOI об~аc:rl ІІД 20.08.2008 року за Н!04-)IІ)-)1І077 та земельно-кадаСТРОІОЇ 
llti)'МеН1lШТ Броварського МІСЬКОГО ІІДДІЛУ земелы�IIхx ресурсів UR земельна ДШlнка рахУЄТЬСІ І землях 
I1jDIIICJlOBOcтi І межах Броаарської міської рад ... 

КlllaетроВllП номер земельної дinННКIІ 32 106000000:00:061 :0002. 

2. Об' ЄІСТ OPClfAl1 

11.8 ореНдУ neредаєrьсн земельна діЛІНКІ 3DI"8ЛЬНОЮ плошеlО О,4968га. 
2.2.На зоа.елlaніЯ діЛІнці Р031'оlішені об'ЄImf HepyxoMoro маПна, які RВnllOТbCR вnaCHicno орсндаpl. 
2J.HopмaТlI8Ha rpOWOBB оцінка земельної діЛJlJfКJt згіДIlО довіДКI' відділу ,емепЬНIІХ ресурсі І в 

и.liроварах від 20.08.2008 року ,а .Ni!04-3/IЗ-З/1076 CТUIIOBIm.: 
-401 887 (ЧОn'РIJCТD OДlla Тllсяча вісі".сот вlсl".десят сІ".) ГРlllень. 

2.5. ЗемелІана ділJlНn' яка передаСТЬСІ в оренду. не має таКІІХ недолікіl, що можуть переШКОДIIТI. П 
, CФmnвноа'У ВIfКОРИстанню. 

2.5. ПРIІ,мі'lі ( рсорraнізаціі) ОРЕНДАР JI Дorolip opellllll Ilе зберіraє 'lІІнність. 

3 • Строк діі договору 

3.1. Договір УlCJlвдено на 5 (п'ять) років, терміJlОМ до 25.07.2013 року. ~іcmr ,акіНЧОНllЯ cтpo~ JI~rol0!'Y 
'Pe1UIaP має пероважне право nOlloвneHHJI "ого на l'OBlln строк. У цьому разІ орсндар ПОІI.шеll 110 ПІ'ІІІШС ІШК 
312 Illcsщl до звкінчеlfНJI строку діі договору noaїДOMlm. ПlIСLМОIО 0PCНДOДIIBЦfI про наМІР ПРОЛОВЖIIТIf noro 
.. ПРІІ Dllкорш:таlllll зе"rСЛLIIО1' дIЛПIIКI. ІІС 'І цілLОВII'" ПРІІЗІІR'ІСІІІІR'" opelllIBp втрачвє пеРСВRЖllС 
Іра.о па ПОllОDлеllllR договору opellllll. 

4. ОРСІ'ДІ.О плато 

4.1 РІЧІІІ opellДlIO плото СТІШОВІІТЬ 7% від IIОРJШIТl.ВIIОТ гр~шовоі O.UII'~I' І сltЛодає: 
-28 132 09 Т доІ) rp11B111 09 КQПlПОК, • 4.2 ,( дваДЦАТЬ вІсІ •• ТІІСП" сто Tpl,ДUQ Ь • іл І державноі вбо KOMYllВnLlloY влаСНОСТІ 
~ ОБЧllcnеННI ро,міру ореНАноі плаТlI ,а ,емельш f1. IH~' ікдексаціі ВllзнаЧОНl1Х ,aKOH0Дll8CТ80M, 
'3l1ll_ 1:1, урахуаанннм іх ціЛLОВОГО признаIIСI'Н. та коефlWЄlmв Q1'IaCI піл ~ac yкnDдDllНJI або '''Ііllll УМОВ 

І ";;Р.!ІЖенIIМІI КабіllСТОМ Міністрів УкраїНIІ формаМlf, що ,аПООНIОI 

4'1 ореНДIІ ЧІІ продовженНJI Яого діі; І прOТnГО"1 зо каЛСlfдаРIІІ.Х Д'llв, 
.3 Оп. І 'ВІІІІ"ІІІ "ВС1'It8"" ~ • .-11.1І1.0 ПЛАТО ВІІОСІІТМ~П ЩО". СПЧІ'О РІ Ilспцп WЛRХО'" псрсраХУВВllІІН ІІІ 

"'111011111 за ОCТUlшl •• кanеlfдаРШI"1 ДIIС"І ,вlТIІОro (податк;;;~~ р/р 332І08І2700005 - &РО8ВРСЬКС 
8,Цit1(1t УДК У І("твськ," області "І. ((ІІЄВО МФО 821018 Код . 4: ~аtIIФікаці1' І3050500 - ореllдО 'С"lлі. і nлаТlI офорМЛRЄТЬСІ ВЇJlповіДНII"1ІІ aК1iWlI. 

4і ~ С!peд;tча продукціі та IflІАІ1ННІІ послуг в paxYH~~ ОРСІІЛНО 
405 І ОІа!lр OpellllllOT ПЛОТІ І переглПЛПЄГLСR у ра]. • • 

•• ЗАІІНІ' )'r.IOB roсподарюванпя, передбачСШIХ договором, 



піДВllшеНtlЯ uiH. тар IІфі.в. зміНIІ КОСфіllіЄIІТів і 
45.2 'Millll роз .. іріВ ,e .. eJlIoHoro nOllDT~B1)',a ,смельні ділян,," ПІСЛЯ ,аТВСРЛЖСllІІ1І 110811\ It 

BII3111'IC;IIIX"BKOIIOJUlBCТDO", 3 .. iIIIOBB!'1 OP::IJI~IYOBBPII. у ВllПВдКУ відмов" О.РЕІ JДАРЯ JMillllTII ОР~ltз' 
пІсля ,міІІІІ 1І0Р"ІТlIВllоі rp0!D0Doi ОЦІІІ~: БYrI~ ро,іРВВllJlП БрОВВРСЬКОIО r.tICbKOIO pll.llnlO " (1.1I1Щ:то ІІУ 
aoroaip OPClllIl1 3смсшы�оіi ДUlЯIIКII моЖ 
порJIlIКY. баЧСНl1Х заКОIIОМ; 

4.5.3. D іllШllХ DІ.ПIIJIКВХ, перед _ ВТІІ стрОКІІ. ВJl3f1В'Іені UII'" ДOГ~BOPOM. ПСIfЯ lІараховуст.с:. 
4.5.4. у pll31 ІIСВllссеНIUI OPClllIllOI ПЛа III~X CDlfKUin 3В іх НВЯВllості) І' ро'раХУIfКУ 120 nil1coni.

lIt
• 

nOДDТКOBOro борІ)' (DКnIОЧDJОЧII c'Jlt'y ~ ~ AiIO"OЇ ІІа дснь ВlllfIIКllСlflfЯ таКОГО податкового БОРІ} 
обліковоі СТОВКІІ HaUЇollanIolforo баШСУ крв :::' від того, Яка , ВСЛIІ'fJIІІ таКШ' стаОQl( С біn .. wою, 31 lІіО 
ДСІІ" Пого (Пого ЧDСТІІІІІІ) погашеНІІЯ, ,меж. 

ІЯ У noro сплаТІ. KanCllJIDplllln lIell .. ПРОСТРОЧСНІ ож і У BllnUKBX, якщо ОРЕНДАР") lІоваЖIIІІ'( ПРІІЧІІН 11111 

5 5 5 орсндна плато спраonяЄТltСЯ ток • • • Поговором 
ІІС ВIIКОРIІСТОВУС зеМСШ"IlУ ділЯІІКУ зв UIIM ,.,. . 

5. УІ\ІОВІІ ВІІІСОРІІСТDІІІІИ ЗСМСЛЬІІОЇ діЛИШСІ. 

• средвється в оренду ДІІЯ обcnуговуваt",,, НСЖІІТЛОПОЇ будівлі; 
5.1. 3смсшыla ДUlЯIIКВ n •. 
5 2 Ціл .. овс ПРll3l1lчеllllязсмелfollОЇ діЛ"НКII - зеМЛI npor.tIICnOnOCTI. 
5:3: ОРЕНДАР не має права бсз оформлеtlllЯ У ВСТВIІОВЛСIІОr.tу законодавство\! nopRlIКY 3\1і 

uіл"ове ПР"ЗIIВ'lеIШR земельної діЛRНКII. 

б. YI\IOBII іСТРОКІ. псреДD&lі зе~Iслы�оїї ділИШС" в ореllДУ 

6.1. Передача зе"fельноі ділJlНКlI в ореllДУ здїПСIІІОЄТЬСЯ без розроблеННJI проекту її BilIBeaellHII. 
62.llІші УМОВI1 nepeJUl'li земел"ноі ділЯНКIІ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНдАР np 

ореllду зеr.lельну ділянку вільну від БУДЬ-RКIІХ I\lаПНОВIІХ прав і претен,іЛ третіх осіб. про ІІКІІІ • 
укладання Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не І\ІОГЛІІ знаТIІ. 

6.3. ПереJUlча земельноі діл"НКIІ ореНJUlрlО здіRСНIОЄТЬСЯ післ" державної peecтpauiї ULOГO ДОМВОРУ 
зв актом ПРIlПмаНIf" - передачі. 
6.4. ІІа О&:llовl &:Т.25 311KOllY УКРВТІІІІ "Про ОРСІІДУ 3C~lni" віА 06.10.1998р .N1!161-ХІVоре 

п'ПТlllIеllllllП &:трок пl&:JIЯ дсржаВllоі рсс&:Траціі договору ОРСIlДI' земcnыlіi ДШЯІІКІІ деріКІІВnaI 
KOl\IYIIDJlblloi ВnIl&:llo&:Т1 зобов'ЯЗDIIllП IIDJlаТlI копїIО договору віАповіАllОl\lУ ОРГllІIУ держаВIlОТ n 
&:JI~'6I1. 

7. УМОВІІ ПОВСРllеШIЯ ЗС~ICnЬНОЇ діЛЯНКIІ 

• 7.1. Пі~я ПРllПllненнядіі ДO~BOPY ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВlземcnьну AЇnIlHКYY 
nршому ПОРІВНЯНО з ТИМ, У якому ВІН одержав іі В оренду. 

• • ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі п~пршення KOPIICHIIX вnаСТIІВОстеП орендованоі земcnьної ділЯНКІ!, по.' 
ІЗ ЗМІНОЮ іі стану, має пр~во .llа ВІдшкодування збllТКів У розмірі, ВlІзначеному CТOpOHIfoIll. Якщо старо . 
досягнуто З~ДІІ nP~ РОЗМІР ВllIWкодування збl1тків, спір розв'ЯЗУЄТЬСН у судовому порядку. ' 

• 7.2. 3lIlnc~elfl ореНJUlрем без згод .. ореНДОllllВЦЯ витраТIІ на поліпwеННJI орендованоі зсмcnьиоі • 
НКІ неМОЖЛIІВО ВІдокремити без заподінння ШКОдlІ uin ділннuї н • • 

7 З Поліпшення •• • ' е ПlдrlнгаlОТЬ ВlдшкодуваННIО. 
ОРЕнпо'ДАВЦЕМ з • стану. земельно І дUlJlНКИ, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПІІСЬМОВОЮ :J 

,.,. еМЛI, не ПlдrlЯl'DlОТЬ відшкодvванн у б' • ІІІ О 
ВIІТрВТ зв проведеІlі НІІМ поліпшення '~" • Ю. МОВІІ, О СНГ.. І строк.. Вlдшкодува~' 

7 4 OpeHn"p .CТDfIY земелЬНОI ДІЛЯНК" Вll3начаЮТЬСJI OKpeMOIO YГOlIOIO СТОРІН. 
• • - має право на ВІдшкодування збllТК' • ре 

зоБОВ'JlЗан .. , передбачеНІ1Х ЦІІМ договором. ІВ, заПОДIННИХ унаслідок неВllконаННJI О 
3БIlТIСВl\1ІІ ВВDЖІ1I0ТЬ&:П: 
7.5. фаКТII'!flі втраТІ І, ЯКІІХ ОРЕНДАР , 

договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а так зазнав у зв нзку З невиконанням або неналеЖflllМ ВIlКОна" 
свого порушеного првва; ож ВІ1траТІІ, які ОРЕНДАР '3діПсн"в або ПОВ.lнен '3lIinCtlllTII ДІІ. ві 

7.6. AOXOllll, які ОРЕНДАР міг бll е "E~ 
договору. Р anьно оТРимаТIІ а разі належного ВJlкоиаННJI ОРЄНДОДАВч 

7.7. Розмір фаlmlЧНИХ Вllтрат о е 
р НlIIPR аllзна'IВЄТЬСЯ на підставі документально підтвердЖСНltXJIiI ( 

8. Обl\lСЖСllllИ (об 
тяжеНIIИ) ЩОДО ВЩСОРІІСТВІІІІJI 

ЗСМСЛLІІОЇ діЛИllКl1 
8.1. Нв opeНllOBalty земельну • 

• ' "П ДІЛянку ветан n "Іереж КОМУНIКlЦI • ОМОНо ОбмежеНllН nлощеlО 0,08691'8 _ інженерІІІІ 

• , 



- -~-

,. Illші права Та 060 ' 
в П3КІІ сторіІІ 

оРЕнДОДАВЕЦЬ I'DpalnYc, ШО зеМСЛLllа діlllllК 
,.боро1l080 (орештом). 30CТDBOI0 ІІС перебувас і віl а с у noro DIIаСllості ІІі ком І • 
,-"nl іtlші прова. ВІІ311ВЧСllі ЦІІМ aoroBopo", І "'ас заКОlші ПОВІІОВОЖСШ;І псре:ав:'UО"'У "~ Вlд'lу.кСІІI1, під 

9.1.Провв ореllдодаВЦI1:· УІІ ШО Allllffкy В ОРСІІДУ. 
9.1.1 перевlРЯТl1 ціЛLове ВІІКОРІІСТВІШІ 3СМСЛ і. 
9.1.2. достроково розlрваТIІ ЦСП Доroвір У 10110 AIIlRIII(II; 

Вllпадках псрсдб 
ДorDBapa.l; , ОЧСІІІІХ 'ІІІІІН"", заКОIІОJШВCТDОМ та иfI'" 

9.1.3. змІlІІlТ1І розмlр ОРСllдllОТ nлаТIІ У ВllПадк 
dIfD'ТOраШILО"'У поряд~ без згоди ОРЕНДАРЯ; ах, ПСРСдба'IСІЩХ 'lffffffll'" заКОffОJШВСТВО"', в ТО"'У '1llcnі в 

9.1.4. BIIMaI'DТlI ВІД ОРЕНДАРЯ CBoC'laclloro ВІІ 
9.1.5.BIIMOI'DTII від ОРЕНДАРЯ Biaw СССШІR ОРСІІДllОТ ПЛОТlІ; 

• оо кодуваШl1 СУ"''' ОРС"дно" 
'РОDllРСlокоі ""СltКО' радll про IlaдDШIЯ в орснду 3С"'СІІЬІІОУ . І. nЛОТff 3 'Іасу ПРffПllRТТІ ріШСШIR сесії 

9.2.0БОВ'113КIІ opellAoaaBUO: ДІЛlffКff ДО ПIДПllсаlltfR ШОГО ДоronОРУ; 
9.2.1. персдаватllземелыly ДЇJIIHКY ПО акту. 
9.3. ПРRВR ОРСІІдаро: 
9З.l. OТP"MaТlI ПО акту земелLІ'У діllJШКУ у кор"С1'У . 
9З.2 . . nаНIІН. 

• ПОНОВnlоваТlI ДОГОВІР nlCnI закіНЧОIІНІ t!"mOKY n ... 
_08'11301110 ІІа ПРОТlзі терміну ОРСflДI1. -.,. oro ДІІ в pD3i відсутності npcтeloin. ШОДО 

9.4. 060в'031СIІ ОРlшдаро: 
9.4.I.HDдDBaTII ОРЕНДОДАВЦЮ "'ОЖЛl\вість здіПСIІІОВDТIІ КО' . " 

.НКІІ; \ТрОЛ" 30 ВIІКОРІICТDШIIr.t ЦІСІ зсr.tcnы�оїї 

9.4.2.BllкopIICТOBYBOТlI зсмелы�уy діЛRЩСУ ЗD uIЛLОВ"1\1 ПРffЗIІDЧСIШRI\,' 
9.4.3. своєчасно сnлачуваТIІ оренд"у плату; • 
9.4.4. H~ ДОПУСКDТІІ хімічного 'ІІі БУДЬ-RКОГО illworo забруднеННR зеМIІ"; 
9.4.5. nIAТPII"'YBaTII П в нanежному санітарному стані; 
9.4.6. пі~R закіНЧСІIНR терміну діі Договору оренд" повернут" земcnьну діЛІНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ 

1IL'Іе",кио .. у стаНІ по акту. у 

10. Pl1311K ВllПnДКОВОГО 31111ЩСШІJl або ПОШКОд)КСIIВJI 
об'скта ОРСIfДII ЧІІ і10ГО чаСТІllll1 

10.1. РII3ItК ВIlПадкового 3НllшеННR або ПОШКО./1іКеIlНR об'єкта оренди ЧІІ noro ЧОСТІІНІІ несе ОРЕНДАР. 

11. Зміllll У&ІОВ ДОГОВОРУ і ПРІІПІІІІСІІІІJI і10ГО діі 

11.1. З",іllа умоа Договору здіАСНIОIОТЬСІ У nllcLMoBin фор",і за взаєr.tIIОЮ зroДОIО стор іІІ. 
У pD3i НСДОСІІГНСННІІ 3ГОД" шодо з",іНII У"'ОВ договору спір розв'13УЮТloСR У СУдОВО"'У ПОРRДку. 

11.2. Діі договору ПрllПllІІОIОТЬСО У розІ: 
11.2.1.закіllчеННR строку, на RKlln Аого було yкnaдello; 
11.2.2.ПРllдбаIIНR ОРЕНДАРЕМ зс",ельної ділIlН"" У 8ЛОСJfість; 
11.2З. ПРllfttусового відчужеННR земельної ділlfll"" 3 I\ІОТlІвів суспільної Ilсобхідності відповідно ІШ 

a,1473ellleJILIIOГO кодексу УкраУIIІІ; 
11.2.4. Договір ПрllПllНRЄТЬСR також в іНШIІХ ВltпадКDX. передбачеНIІХ законом. 
11.3. Діі договору ПРIІПIIllПIОТЬСП WлОХОl\1 Пого розіРВОlІІ1П 30: 
IIЗ.l. взаЄМНОIО ЗГОДОІО сторін; 
11.3.2. piweHHRM суду відповідно до чltННОГО заКОНОДDоства Украї'IІI. 
11.4. РозірваННR дОГОВОРУ в ОДНОСТОРОІІНЬОМУ ПОРRдКУ ДОПУСКDСТЬСR; 

YMOBOIO розірваННR Договору в OAIIOCТOPOlfHbOMY ПОРRдКУС НСВIІКОllаННI Ореll4llрем 0.4.3. п.9.4.2, 
а.g.4з. 

11 S Пе • • Пно opellnnpR ІІа іllШУ 10РIШII'IІІУ або Фі311ЧllУ особу, а також 
n- ." реХIД правв впас НОСТІ на ма -
r".."l1Иlзацbt IОР"дllчноі особll-ореНДОРIf є пї4CТDВО'О дІІІІ розірВОlllІR AOroBOpy. 

12. відповідалыlстьь сторіІІ зп IICBJIJCOUOIIIIJl або 
IIСllолСЖllС BllKOllallllJl договорУ 

12 І стоРОШІ несуть відповіJuшы�іcтL відповІдно до 
1ato '. За неВIІКОНВllІІ1І або ненanехсне BIIKOHOIIHR ДОГОВОРУ 

1Іу,. ЦЬОго ДОГОВОРУ. 



о""ШllJJа зобов'lза""I, заіЛЬНІЄТЬСІ від оіДПОВідалL"ОС'tі 11 о , 

J2.2.Сторона.11Ш n r~- • "Що 80llil Jo 
порУШIШlІІ1 CТIUIOCl JlО зП ВІІІІІ'. 1t1t ~i 

13. Пршсіllцсві ПОЛО)I(С'fIIR , 
f . , 

ІЗ.І,цсп ДОrDвір lfабlfРDЄ Чllllllоcrі піСЛІ ~ianlfcallfll сторонам" та і10ГО деРЖІВНОЇ рес '. 1 
ЦсП ЛОrDDір укnаЛОІІО у трьох np"AllpHllh'DX. що ма,от" OJIllaKOBY JОРІІЛІІ', ' C'tpа.щ І 

'М ' , ") СІ",,, 
ЗIf8ХОЛIlТЬСI В ОРСJШOJlDDUR • .llPYnln - в орешдаРІ, трет." - в 0PI'DJII· Я""" провІВ 4СРЖnn"у • о' O~"" 1 • ре, стра,що , 

Нсвlд'САllШІІIІІ чаСТllllаllll1 договору С: 

) IСІІдІІСТРОВlln маlf зеАI&шыІїї лілlllКІІ 3 відображенням оБМСЖСJII. (пб'tЯЖСІІL) ,'" 
DC1UIЮВЛОШIХ сервlтутіІ; ) 11 8"~op~, 

) акт про DіДІІовnеШIR в H~тypi (на місцевості) та переДІ"У "І зберігаННІ! :108""0111 о 
зомсІІыlіi ділЯllКIІ; 'oj ~ 

) акт nPIlПому-псреДВ'lі зеAl&ШЬІІОЇ діляют; 

15. PeICBD.ITII сторі •• 

ОРС'ІДDДПВСЦЬ 
5рооарськз ІІlісыcD рааа 

в особі tI"КОIIJIЮ"OlO обов 'ІІ3Illl АllськDi!O 
2ОЛOSU 

COIID:JItIiD IIОР ВОСllд6DtlІІЧО 

МісцезнаХОАЖення IОРIfДII'IНОЇ особll 

ІОРІІДІІЧІІD aape~: 
074 ОО КIІТвсldCll область 
м. liрова 11, вул.Гаraрін~ t S 

іде I~' ціП';'!" код :26316J'7S 
.. ~ . ':. . "'. 

.. .. .. :... . ," \'~ 
.. .' ."'... ~ .;. \ \ - "', 

~: ,:, \.~ .. '" 
І· , .• "J' '\ 

-r-7f:7-/;..,.c.-:..._,:", 11.(I.CII;'OJlC«Oi' 
• : І І' ('. \,_. .. ,I.~ ... , .... ,'! 

,., ... - ..... . ,'" , 
..... о' ~ 

-. .. t) " j . ~ ,': . '. .... , 
, .-:_ • f . '" -.. .-- ... " ... -. --..... _ .. 

Дoroofp зареєстро 

Ореllдар 
тов ((УЛІС СіСТСI\IС: •• 

в особі директора 

О"рі ОJlе~tI 110PO(lIl'''' 

МісцезнаходжеНІІЯ IOPIlJIIl'lHOЇ особ" 

(ОРІІД.ІЧІІО одреса: 
01103, м. Ки}'в, 
вул. Кіквідзе, t 8 , 

jдеНТJlфікаціRНI n код 2004945 t 

.1.0IlpR/ 

зе&IМЬНоro КВ''''СТРУ n ВDIІО у КllТВСЬкіn реn·он 
- РІ! Держ альні" ф' 'Оо Д JIOIO зоммь І'шнено 3ВПllС від 11 aOHO~y КОА.ітеті УКраїНIІ n ІЛ" ер)((аоноro підприємства "ЦентрУ держа8[С1рі 

- _ _ о земenЬН1JМ ресурсам" про що У ДержаDКО~I)' ре 
_20 р.заNе ___ 

МП 

\~ а,. __ 
" 



АІ(Т 

ІІрИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛьної ДІЛЯнки 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa . 
I\1Icыаa рада, в 

особі виконУІОЧОГО обов' язки міського голови сеlсрета . оо - р М1СЬКО1 

рОДІ! СаПО)I(J(а Ігоря Васильовича, що діє на підставі Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Уlсраїні" з однієї сторони, та 

ТОВОРІІСТВО з обмежеНОIО відповідальністlО «У ЛІС СІСТЕМС» в 

l особі геllерального Дllреlстора Опрі Олега ІГОРОВllча з другої 

СТОРОНІ!, сКJIали цей АІ<Т про наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а ТоваРllСТВО з 

06J\Іеженою відповідальністlО «УЛІС СІСТЕМС» прийняло 

земельну ділянку площею О,4968га, з них О,О869га - землі 

оБА{еженого використання інженерний коридор мереж 

комунікацій, для обслуговування нежитлової будівлі - землі 

ПРОJ\lІІсловості по бульв.Незanежності,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 АІст СІОІадено у трьох примірниках і є невід'ємнОІО 

частиною договору оренди. 

llEРЕДАЛА: 

БРоварська Лlіська рада 
~РИД~~а мреса : 
в' ~Ро~ари;:вул.rа~~ріна, 1 5 
~~.' ЧИЙ обов' язки 

MICь~ ' .... ;. 
• І" гол ви" -:.):. І': 

'і.. , .: '\.' е. 
,,- ~ ~ 1 • ,', І" і . ;.::\ І: і t .. · 1r 

'.. '-. J : ' : • •.•. ,. .І· .... : •. , • 
.J .... ' 

. -. - . '/ LB. СаllО31СКО / 
е ... : ,'. 

- " ...... 

прийНЯЛО: 
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. . ,ооо а 1.1 Б,,:r.~раr. 1<"19CI'" f 6ЛасТl 

VlЮВНJ n03НАЧЕННR 

o 3.М" a&MI"Hara 1""ap.~T'HHA • 

'Н"НlрИНА lаРНАар МІР'. lаМУИ'I'~I" 

д 

ОПИС МЕЖ 

• 

ПОї ',0 --- ~ 1"/7--~ 
-"--==.., ~ 20И 

Б 

ВІ" А АО Б -КП "КиrвськиPl З8ВОА 8ЛIJN/Н'Є8ИХ БУАlвельних конструкцІй". 
ВІ" 6 Ао В -землІ заг .корист. CnроrЗА). 
ВІА В АО Г -Приватне n І АПРИЕМСТВО "Борис 11 • 

ВІ" r АО А -землІ заг .карист. (проrЗА). 
ВІА А. АО А -звмл І З8Г .корист. (бульв. НВЗ8ЛВIІІНОСТI). 
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~ ... ,-

," ",- 'І JlIА --~~--=:~--f' І::'! НА УМОВАХ ОРЕНи' 
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ТОВ 'ЕКСПЕРтно-
КQНCУJЬТAUІИНИИ UEНTP' 
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ВIIЗI18'lеIIIIВ 

-,,
АКТ 

I\lеж ЗСl\Іе.ІІLllоі дШНII"'. 
1i~ n.ll В ІІа"" • ( 
vB« УЛІС C··.rPI Ilа I\lїецево-=) 

,c",~"c » ... • 

в межах АІ. Бровар" 
КIІЇвськоі області 

20Qg.p. 

МІ!. ШО Ішжче підПИСВJшся. преДСТnВНJrк ТОВ Е 
" КСПСРТIІО-КОlІсультаціnIШЙ цеlІТр" 

діючи ІІа підставі ліцензії на ВllКОllаJlllЯ робіт ................. . 
..................... .. 'ІІЖ. ОЛQС'ОК С В . . . 

8 ПРІІСyrиості предстаВНIfI,а землевлаСНlІка ( зеМЛСКОРllстуоа'lа ). 7іОВ У.'Л. 
. «lС Cicm~\lC» 

прсдCТВDІІllка міської ради: ................................. л'''\ ....................................... ",,'t.\ltIlKO ЛI"l 

предCТВDНllка відділу Держкомзему ум. Броварах ..................................... шОl\"ІІ l"lA. 

що пред"18lШII свої повноваження по ВlІзначенНlО меж земельної ділЯНКИ в натурі 
(1IНlісцевості) тов «УЛІС Сістє.1ІС» 

що ЗНDXОДІnЬСI за адресоІО: бульв. Незаflе.7ІСllосmі. 28. .\1. БРОВQРll 

і скnanu цей акт про наступне, що межові знаЮJ земельної діЛИНКJr визначені в 
натурі (ва місцевості) в кількості 1 б шт. і передані на зберігання землевлаСlllfКУ 
(землекористувачу), на якого і накладено відповідальність за їх збереження. 
Розмірu та ltfісцезнвходженИJI меЖОВJJХ знаJсів земельної діЛЯНКJJ показані на аБРІІсі, 

па звороті даного акту. 
Зазначеві межі на місцевості проходить по 'VJ1IOBlIili лінії та nаРКОllУ 

Ппоща дiтuпa{, наданої . ТОВ« УЛІС CicтЄJI'c» 
підво зеltlеЛЬRо-кадастрової документації складає 0.-1968 га. 

Цеіі акт є підставоІО для ПРИЙИJIтrя рішення по ФаJСТIІЧllОМУ КОРІІстуванНIО з наСТУПНШ.1 
офор&шенВJIМ документів, що посвідчуJOТЬ право власності або КОРИСТУВІПIНЯ землею. 

An скnодений в 4-х Dp}lмірниках. 

ПР~~DИКземnевласника 
(землекористувача) 

Представник тов 11 Експертно-
КОUСУJ1Ьтаціfmий центр" 

Представник міської рад.І 

1ІачiUJЬНИК відділу 
у АІ. Броварах 

.; : 
.~ -

~-
ГyдllAlelll\O л.м. 

ШОкytl м.А. 



• .по лЬВОЇ ДІЛЯНКИ 
ЛJjРlіС ЗЕІТ.і.&:l 

д 

• • 

Б 

--------------------------
Опис меж: 

I.Від А до Б землі Київського заводу amомініЄDИХ будівельних конструкцііі 

2. Від Б до В землі заг. корист. (проїзд) 

З. Від В до r землі Приватного підприємства ес Борнс » 

4. Від r до Д землі заг. корист. ( проїзд) 

S. Від Д до А зе~і заг. корист. (бульв. Незалежності) 

Абрис склав: ............ ft..~w... .............. . 
iH:J/C. ОлаСl01( С.В. 

\ 

-



-f-

ПЛАн 
земельної ділянки 

( ВИКОПЇІованНJI з детального плану забудови ) 
м. Бровари, бульв. НезалеЖНОСТі, 28 

ТОВ « У ЛІС CicтeI\IC» 
Масштаб 1 : 2 ООО 

• • ••• о' • " ~ 
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• Qnасю!< С.В. JВЖ. 

Виконав 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноі ДIЛЯНlСИ 

... БрОВВрll 

IiPODDpcIoкa аllська Рада 
ЕІІДОДЛDЕЦЬ: Брооарська atlCIolca радо, в осоБІ OIIKOII f t ~~It" 2008 року 

О, napR &pODoPCIolcoT аlіськоТ .раДII СОПОЖКО Ігоря ВПСIIЛЬООIІ:IОЧОГО . ОБОn"~]КII . І'llського гапОО11 _ 
~:8C eDIOBplUl)'D0IIIIJl D УкраТIІІ", та lа, що AIC ІІа ПІдстаВІ 3аКОІІУ УкраїШI "Про 
orEIIДAP: TooapIICТOO 3 06аlС",кIШОIО вlдпооідалыІстIоo «Дп 11 
IJPIIIIIJllНІ ереса: 07400, м. Бровар", оул.БУДЬОНtlого 14 іде~Тllфl!,ке .~eAloIITIl0-6yд'oMыee )'прпanIШIЯ», 

І рсєстрацію IОР"ДIІЧllоі особ", зоресстрооон~ ~"K : IKau, "!ІП код 00858480 (свідоцтво про 

І ::J області від 02.07.2007року Х!!1 355 145 0000 002~::) ':1'1 КО;!'ПТОМ Броварської міСЬКОі рм" 
ROIII'l8, JlКIl" діє на підставі ста1У1'У зареє 01011 осо І Atlpcктopa КВАькanСII,,-а МщсолlС 

M~ss 145 0000 002388 двni -"ОРЕНДАР" '3 r> І" і ого держаВlІlІМ рссстратором від 02.07.2007року ]а 
161", ' , 'PJ "О старо"". yкnanll uen Договір про IllICТynlle: 

1. ПРСДI\IСТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ вІдповідно до рішсння сссіі Броварської міськоі РВАІІ KlliBCI.Koi області від 
JS,07JO08 po~'Y .Ni807-40-05 надає. а ~PEHДAP np"n",ac в СТРОКавс маТIІС КОР"СТУВОІІНЯ земcnыІy ДЇnЯIІКУ 
IL1QIICIO 2.0013ra 3 ІІІІХ 0,1509ro - земЛІ обмеЖСIІОГО Вltкорш:танttя - ішкснеРНIlП КОР"ДОР Мереж KOMytliкauin. 
~ оlicnyrolування ManHoB~~ коммексу 110 оул.GУДI.Оlшого,t4, в м. IiроваРIІ. 3riAIIO з маllОМ 
1СIШСКОР"С1УВІННЯ, щО Є неВІД CMHOIO 'laCTIIIIOIO цього Договору та довідк" BItДIttoi Броварсы�мM міськ"", 
_ом земenЬНJIХ ресурсів від 05.08.2008 року за Н!04-3/13-3/IО51 та земcnьно-кавастровоі AOКYMelrrauii 
&poвapc.кoro міського відділу земелы�ІІхx рссурсів WI земельна ділянка рвхуcr.ся в землях ПРОМlІсловості в 
lIfIIX Броварської міськоі рад". " 

lWacтpoBlln номер земельноі діл"НКIІ 32 10600000:00:043 : O()6'~ 

2. Об'скт opelJДl1 

2.1.80реlfll)' передається земельна ділянка загалЬІІОЮ nЛОЩСЮ 2,0073ra. 
22.Н. зеМeJlьніА ділJlнці розміщеflі об'ЄКТIІ нсрухомого маnно, які ЯВnЯIОТЬСЯ влаСllіСТІО ОРСІIДDРЯ. 
2J.нoРl\lmшна rpошова оцінка земельної дїЛЯНКIІ згідно довіДКJI Бровврського міського відділу 

1aIfaRIIX ресурсів від 05.08.2008 року за N!!04-3113-3/1 OS І становить: 
-1226623 (ОДІІМ а11льПО11 двІсті ДBВДЦnТЬ шість Тllc:JIЧ шістсот ДBOДЦtJТЬ ТPII) I1J"BCHb. -

2.S. Земельна дШJlНК8, ІКВ передаєтьCR в оренду, не має таКllХ недоліків, що MC»I\yrIo переШКОДІlТl1 ії 
ktlllІІОМу lIІКОРIIСТ8ННЮ. • • 

2.S. ПРІІ Зl\lіні ( реорганізаціі ) ОРЕНДАРЯ Договір ореНДІІ Ilе збеРIГDЄ 'ІІІННІСТЬ. 

3. СтрОIС діі ДОГОВОРУ 

3.1. Дorolip укладено на 5 (п'ять) років терміном до 15.07.1013 РОКУ. Після закі"'IСННЯ cтpo~ ~ГOBOpy 
1IIIf ... _ • У разі орендар ПООIlНСIІ ІІС ПІЗНІше ІІІЖ 
іl"!-МІЄ переважне право поновлеНllJI Пого ІІа НОВlln строк. UЬOMY ПРО намір ПРОАОВЖlml Пого 

МІЦці до ЗІкінченНJI строку діі по говору повіАОМllТ1І ПІІСЬМОВО орендоJ10ВЦЯ 
іо. n "" opellдOp втра'lас Пlреваа.'11 РІІ 8l11СОрщ:таllllі 31aleJILlloT д1nЯ11К11 ІІІ 3В цinЬОВІ1а1 ПРІ1311аче1ШЯl\І 
1ра""1 hОllоonеllllЯ догооору opellдll. 

4. OPCllAlla плата 

41 Р r грошовоТ оцl11К1І І С1Шодас: • ІЧІІО opellдllD пnата CТDIIOOIITL 7% оід Ilop"laТlIBIIO • 61 копіПка' 
4 - 85 863,61 (вlсlМдlСЯТ П»ЯТЬ ~ІСЯЧ oicll\ICOT шlст~ес~~:.:::) ;;::~HOT або KOI\;YIIВnIoHoT влаСllості 

• .2. 06slllслеllНJI розміру ореНДНОI плаТl1 ЗІ земелЬНІ .д iCIIТiB illAeKcauii. ВllЗlllчеНllХ законо~вством. 
JIb....__ 1I з урахуваННJlаІ іх цільового ПР"ЗllаЧСIIНJI та 1С0ефlЦ nClI пІд час УКnадоlll1R або ЗМІНІІ умов 
--· .... tщiICиllAlІІ Кабінетом Міністрів YKpaiНlI фОРl\lаМIІ. що ЗОПОВНIОIO 

4.3 ОРСІЩІІ ЧІІ продовжеНlU1 noгo діі: ятrя ІWІІІІІЯ від 15.07.2008 РОКУ ЩОl\IIСЯЧIIО 
"\І .OpeIIДlla пnата ВIIОСIIТЬСЯ ПО"ІІ"ОІО"ІІ 3 ДІІЯ npllnll Р OC11lllllial кonellltopllllal Дlllаl звітllОro 

11 чаerКlаlll npoтnroAI зо колеlIДОР.IІІХ ДI.lв, IlаС1)'ПдS;; 3~IIТoCЬKln областІ al. КІІСВВ МФО 811018 
13571 oro) аllсяця wnяхоаl nepepaXYOOllIIP 1.0 РІХУ.ІОК У ~llсацп 13050500 - ореl.да зе"lлі. 

44 9U р/р 33210812700005 _ Sровпрське ВДК.l(Од ICnIСІI ї ПЛІТ" оформлястьс" вІдповіАlІІll\11І Iктa~l1I. 
4~ Передача продукціі та надання послУГ в рахуtlок орендно 
45 lРьаllр ореlIД.IОТ пnаТIІ псрегnядостЬСЯ у разі: М' 
••• 3_іЩI Умов roСПОДВРlоваННJI, переАбl'lеllllХ доroворо • 



поnаТI\"" піАВllшеННJI uiH, таРllфів, зміІ'" коефіllіСItТl'В ' 
•• зс"'ельиОro м 'J' • . ' IIIJr 

4 S 'І зміШI P03MlPID t"ntlY мату зв земелЬНІ АІЛЯІІКІІ ПІСЛЯ заТUСРДЖСIЩІІ 1/08 ~::'I . _. з lilllODBТlI орс '" 'ОРЕІІДА' 11, ст "\ 
DI13I1ВЧСIІІIХ 3BKotI0Al18CТВOM• r. 80Ї OuitlKl1 М. &ровар", У ВllпаАКУ OIA,..OOIl • •. РЛ З\tlНIІТIІ Ореll.1Н\ !ао'" 
піcnя 3MitlllllOPMBТlI01loT ~O~O е бут" розіРВВIШП БрОВВрС"КОIО MICIoKOIO рВДОIQ R ОДІ/ОСТ .~, 
AoroDip орсtШIІ зс",елЬІIОI АIЛJlIIКlI ~ІОЖ Opo~~ 
ПОРЯIlКУ. еnt!ибаЧСllІІХ 3ВКОІI0,..; І 

4.S.3. в illWl1X DІІПUКВХ, п...... і маТІ І У СТРОКІ'. DIІЗІIВ'IСtlі U"M АОГОВОРО"', nellJJ Ilара\овуст\аС 
4.5.4. У разі IІС811СССІІІІJI ОРСИJ1IIC:UТРВфIlIIХ CBHKUin зв іх наявності) із P0:lpa.'tYtI"Y І:!D Ri4COTIi~"·.q, 

ПОJ1llТКODОro борІ')' (DКJllочаЮЧIІ 7"'У УкрвіlШ 1I110чоі ІІВ Aellb ПIIlIllКIІСIІIІЯ такого поnаткового борl"i "'-' 
облIКОDО! C'ПIDКІ' HBuiOllDJIItllOrO IІIIКУ ЗDJlСЖJlО' піА того, яка :І ВСЛ"'llІtI таКІІХ стапок r біЛhWОIО 11·160 .. 
ДСІІ" noro (noro ЧDСТШІІІ) noraWCHIIJI, • • ..... 

.....mочСtlllН У noro сплаТІ. 
кanClllIoplllln JIellll пр ..... ,. DJlIСТЬСЯ також і У ВllпаАКIІХ, ЯКЩО ОРЕНДАР :І поваЖIIІI'l( ПР"'1І111 111"'-. 

5 5 5 Оре11Д111І мата спра . ~ 
• • • • ку 3В ЦlI'" "oroBOP0"'. 

ІІС DІІКОРШ:ТОВУС зсr.tе.пLIIУ ДIJlНII ,.... 

s. УІ'ІОВІІ ВJJКОРШ:ТПШІП 3CMCJJLIIOi' діЛИIII(11 

S.I. ЗСІІІCJIІІНІІ АlnЯllКD пеРСАВСТІІСJl в O~CIfIlY дllJI об~JlуговуваllllЯ M~nIlOBOГO комплексу; • 
5.2. Цlnьовс ПРll3l1аЧСШIЯ зсмenllllоі ДІЛНІІКІІ- земЛІ ПрОМIІСЛОВОСТI. , 
S.3. ОРЕНДАР ІІС мас праВIІ без ОфОРМЛСIІНJI У BCТDIIODJIeHOMY законодавством ПОРНІКУ ]\lіlllOara 

Uinll08C nP"31IаЧСIІ1IR ЗСftlе.пllноі АlnЯНКII. 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОІСП псредачі 3сJ\Іслы�оіi ділП11К11 ВОРСІІДУ 
і. 

fI. 
6.1. Псредача зсмenllноі дlnЯНКIІ в ОРСНIIУ здіПСНIОЄТІІСЯ без розроблення проекту 'ІЇ 8iABelletlHR. 
6.2.lнші УМ0811 псреДІ'11 зсмenllllоі дlnJlНКIІ в ореlШУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, 8 ОРЕНДАР nPlINI 

ОРСllду зсме.пIlНУ Аlnянку 8lnllНУ аіА БУДlrRКIІХ маПновпх прав і претензіП третіх осіб, про 111\111 8 NOIIIII ;S 
YКnIlJ18HIIJI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не МОГЛІІ знаТII. 

6З. ПСРСAl1ча земenloноі дlnЯНКIІ орендаРІО 3J1inCHIOЄТloCR після Аержавноі реєстрації Ulloro Доro8ОРУ 
за актом ПРllПМ811НН - передачі. 

6.4. ІІа Оlшові cт.2S 3ВКОІІУ УкраУ'1ІІ "Про opellAY зеJ\lлl" від 06.10.1998р .Ni161-ХIVорWIJIJ 
п'НТllдеlllШП строк після деРЖІІВ.lоі pcccтpauiY ДОГОВОРУ оре'IДII зеl\lслыlіi дinЯI'КII lІержаВllоі ІІІ 
коI\Іуllалыlіi ВnBcllocтl :l060в'R3ВIІІIП I1l14m. KonilO ДОГОВОРУ вmповіДllОl\lУ opГnIlY IIСРЖDDllоі подlП\1lll 
слу.к611. 

7. УМОВІІ ПОВСрllСІlllЯ зеl\lслы�оїї діЛИНКl1 

• 7.1. Пі~я ПР"ПІІНСННЯ Дl1 ДОГО80РУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ зеМСЛІІНУ дinЯНКУУmllї.' І. 
пршому ПОРІ8НRНО з ТlІМ. У якому він одержаа іі' в оренду 

. і ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршеННR КОРИСНIfХ DJI~Т"ВОстея орендоввноі земелllноі дїJ1J1НКIІ, n08'dJIII 
ІЗ зм НОІО П стаllУ, МІЄ ПРІІВО на ВіАшко.uyDаНIІJI збитків У розмірі ВlІзнвченому сторонамп Якшо C1OJIoJIIIII'

l D.OCRnI
7
yro
.2 Зз~дп" пр~ розмір ВШШКОДУВІІНІUI ЗбllТКів, спір розв 'JlЗУ~IоСЯ У СУДОВОМУ ПОРЯАКУ: 

• АІ elleНl орендарем без ЗГОДІІ оренд - aiRIJIII. 
які НСМOЖnl180 aiaoкpeMlml без за' oДВBЦR ВIIТрIТII на поліпшення орендоввноі земелЬНОI 

7.3. ПОJlіпwсння стан ::IJlННJI мWК~АИ ціА ділRНці, не піДnНl'8lОТЬ відшкодуванню. 
ОРЕНДОДАВЦЕМ земnі не ~iдn enIaHOI. дIЛJlНКlI, провеАені ОРЕНДАРЕМ зв nllCIIMOBOIO зfVA01D 
811ТрІТЗВ провсдеllі НІІМ ;OJIіпшенн~ra= Вlдшкоду~а~НIО. УМОВІІ, обсяги і строк .. віДWКОДУВIІ~НЯ оре 

7.4. Орсндар має право на BiДWK~ зе:enllllОI ДІЛЯ.НКІІ ВИЗН~ЧlJота.СJI OKpeMOIO YГOAOIO СТОРІН. 
зоБОВ'язаllll, переllбачеНIІХ UI,r.t ДОГОВОРОМ": аННJI збlIТКIВ, заПОАIJlНllХ унаслідок неВIІКОllвННJI op~"""'_"" 

361mCUl\1II ВDвжаIОТа.ся: 
7.S. фаКТІІчні 8траТIf, ЯКІІХ ОРВНДАР 

D.OГОВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ О таКОЖ зазна~ У зв'азку з неВ.IКОНВНШIМ або ненanеЖНllМ аIlКОlІвНIІ •• I) 
свого ПОРУШСІІОГО права; BltтpOTI" ЯКІ ОРЕНДАР здіАСНIІВ або ПОВlІне .. здіnсшml ДnЯ 8іАІІоІІІ 

7.6. АОХОдlІ. які ОРЕНДАР міг бll 
AorOBOpy. peaJJLHO DТpllMaтtl В разі НaJJежноro ВlІконанн" ОРЕнДОДАвЦЕМ 

7.7. Розмір фОICТlI'IНIIХ ВІ""'"'" о 
·.,.оо. PCllдapR DИ311а1lаєrllС • • '"ІІІІСС 

R на ПІДстаВІ AOКYMeHТaJlLHO підтверJlЖеНIIХ,.,. 

8.1. На орендовану зеftl 
мереж КОftlуиікаuіП. enыly д1nянку Вета _І 

НОDJIено ОбмеЖеКllJI ПJ10ЩСIО 0,15091'8 _ itnКClleplllld ,"ur· 

8. 06аlСЖСІІІІИ (о6ти* 
СІІІІИ) щодо ВllКОРllстаllНЯ 

3сl\Iслы�оtt діЛИlllОI 

11 



1 
І 

9. Il18оі Правп ТП 0600' 
П3КІІ сторіІІ 

оРЕНДОДАВЕЦЬ rapalnYC, що зсмепы�аa 4ЇnllllKO є n 
,,&opOIIOIO (apcwтO"", заCТDООIО ІІС псрсбуоає і аіll мое заКО~lІіОГО anOCI,IOCТi. ІІі кому іllШОМУ ІІС оі4чу.кСIІD, пі4 
DJlD8llТlI Illшl прооа, 01l3110'ICIII иІІ'" дorooopOM, ПОВІІОВО;КСІІІІЯ ncpc400anl шо 4іЛЯІІКУ В ореlfllУ, 

11 9.I.Право ОРСI14040ВЦЯ: 
9.1.1 переоіРЯТIf цільоое 0llКОРllстаllllЯ3СМСЛЬІІ і ' 
9.1.2. ДОС1рОКООО розіроаnl ЦеП Доroоір У ВIІ:а:IЛЯIIКIt; 

ДОІОВОРОАІ: ках, псрсдБО'IСIIІІХ '''''''ІІІМ 30KOIIOДOBCТDOM та ЦІІМ 
9.13. з",IIIIГГIІ розмір ореll4110і nлаТIІ У Вllпадкох 

oJIllосторОIІІIЬО"'У nopllДКY боз 31'0.111 ОРЕНДАРЯ; , псредБО'IСIІІІХ 'ІІІІІ""М 30KOIIO./lOBCТ80M. В ТОМУ 'lІІслі о 
9.1.4. Oll",aranl 01.1 ОРЕНДАРЯ СВОС'lаСIІОГО OIICCCIIII оо 

І S • ОРЕНДА' я ОРСІІДІІО' маТІІ' 9 ••• all",OraTJI 014 РЯ 014шкодуваllllЯ СУМІ ' 
6роDIIрськоі мІськоі Радll про flадаllllll о ОрСІІ4У 3СМСЛLllоі діл~I~:'СIIДIІО~ маТІІ 3 'ІОСУ ПРIIПIlJIТТЯ ріWСllІІЯ сссіі 

902. 060в'Я3КIf ОРС"4040ВЦЯ: І ./10 ПIДПIlСОIІIІЯ ІІЬОГО Договору; 
9.2.1. пеРeдllваТllзе"'МLIlУ 4іЛІІІІКУ по alC'1)', 
9.3. Правв оре'IДВРЯ: 
9.3.1. DТpIl",anl по atrry зс"'~ыfr діЛЯIІКУ у "ОРІІСТУВОННЯ; 
9.3.2. nOIlOВnIOBaTII доroВIР ПІСЛЯ 38"іН'IОІІІ," строку n ' 

30608'ІІ3ІІ1110 на ПРОТllзі терміну opell411, ого ./ІІі в розі Bi./lcYТllOcтi ПРСТСllзіП. ШОДО 
9.4. 060в'Я3КIІ ореIlДВРЯ: 
9.4.I.HaдDoanl ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖЛlІвіСТL 34іПСНІОВОТІІ КОІІТРОЛL за в"кор"стаIllIЯ", цієі земелыlіi 

aiмtllCll; 

9.4.2.01IКОРIIСТОВУВОТIІ зеr.Icnы�уy діЛПIІІ'У 3В ціЛLООIІI\' ПРIIЗIІDчеIIIIПr.,. 
9.4.3. своєчасно сnла'lуваТIІ ореll411У плату; , 
9.4.4. не допускаТIІ хімічного 'ІІІ будь-якого іllШОro заБРУ4неllНЯ земля' 
9.4.S. піД'lpllмуваnl П в належному санітарному стаІІі; , 
9.4.6. пі~JI закінченНІ тер",іну .Ііі Доroвору ореНДІІ повернyn' зе",ельну ЛЇЛЯІІКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

lІІІІeжtlому СТІНІ по atrry. ' 

10. Рl1311К ВIШnДКОВОГО 31111щеllllП або пошкоджеllllD 
об'єкта ореllДl1 ЧІІ ііого l.aCТIIIIII 

10.1. РIІЗIIК ВllПадкового 3НllщеllНЯ обо поwкод;кення об'єкта ореН411 ЧІІ Пого чаCnIНl1 несе ОРЕНДАР. 

11. Зl\оlіllll УМОВ ДОГОВОРУ і ПРIIП.lllеНIIП ііого діі 

11.1. Зміна у"'ов Договору здіПСНIОЮТЬСR у nllCLMOBin формі за взаЄМIІОIО зrOlЖOIO стор іІІ. 
У разІ HeдocвrнeHHII ЗГОДІІ ЩОДО з",іНIІ умов договору спір розв'язуються у СУ40ВО"'У ПОРІІ4КУ. 

11.2. діі договору ПРIfПlШЯ.ОТЬСЯ У разl: 
11.2.1.закінченНJI строку, ІІа IІКIIП "ого було укладено; 
11.2.2.DplщбаННIІ ОРЕНДАРЕМ земenьноі 4inllHKII у вnacHiCn:; • _ • •• • 
11.23. ПР""'усового відчужеННIІ зе",enLноі 4іпвНКІІ з MOТIIOIB СУСПІЛЬНОІ IІеоБХl4f10СТІ ВІ4ПОО14НО AQ 

п:.1473еАleJJыІго кодексу Ylcpailllli 
11.2.4. Доroвір ПРllПlіНIІCТLСIІ також D і11Ш11Х ВllПадках, пере4ба'IСIІІIХ законом. 
11.3. діі договору ПРІІПІІ'ІЯІОТLСR шляхом noro розlРВВІІІІR 3В: 
11.3.1. взаСМIІОIО 3ГOAOIO сторін: _ 
113.2. рішеllНIІМ суду оі4повіДІІ0 ДО ЧІІННОГО 3DKOII04D8cтвa YкpalHII. • 
11.4. РозірваllНl Договору в OДIIOCТOPOIIIILOMY ПОРЯ4КУ 40ПУСкастьСІІ , 

а,9АзУ"'ОDОIО розірваННIІ Договору в 04110СТОРОНIІЬО"'У ПОР"4КУЄ неВIІКОllаННІІ ОРСlІдарем п.4.3, п.9.4.2, 

·11 S n . . n II"nРЯ ІІа іншу ЮРII4I1'IНУ або фі311Чlty особу, а також 
• " ереХІД права anаСIІОСТI на ма 110 оре -

J!fopl1lll3аціllОРll4l1ЧllОі особll-орендаРIl С пі4CТDВОІО МІ розlрваННI 40ГОВОРУ· 

12. ВідповідаЛЬІІЇСТЬ стор іІІ ЗП IlеВllКОllПllllП пбо 
JJенале'КIIС ВІІКОІІПІІІІП AorOBOpy 

12 СТОРОІІІ' lІесуть відповiдanьність BiдnOBiдllO до 
JakD .1. За IІСВlІконаllНН або ненanеЖllе DIIKOllallHR 40ГОВОРУ 

"у '11 Цьоro 40roвору. 



12.2.CтopOI'D, якв ПОРУWІІЛD зобов'.301IНIІ. звілыflєтьсIІ від відповідал""ості. 11"1110 8Оllа ..... 
ПОРУШСІІІUI CТDJIOCII 1103 іТ 811І11І. ..:..r.: 

13. ПРllкіllUсві ПОЛОЖСШІІІ 

IЗ.IДсП Договір IlобllРОЄ ЧllІlІІОсті піСЛR п.іДПIlСОШIR СТОРОІІОМІІ тв Пого JlсржаВllоі ресст а 
ЦсП договір YКllIlACIIO У трьох ПРІІ"'ІРІІІІКDХ, ШО "'ВІОТ" однакову IОРllдlJ'IIJУ р ІІі.,. 'П . П' СІІЛу 11-

311OXOAIIТhCR В ОРСIIдОДОВUЯ. дрУГllR - в oРСIШDРIІ, треТІ - в оргащ IІКIf ПРОUІП держаlЩУ ресстРа;;;;" І 

HCBfд'Є""III"111 'lвСТIШО"111 доГОВОРУ є: 
> кадаСТРОВII" nnOI. зс",ел .. "оі ділllllКl1 3 відображеJIIIIІ'" об",ежен" (оБТJlЖСIIJ.) У-• • JJ 8JJrn..-. 

ВCТDIfОВЛСIІІIХ cepBlтyТJB; ···I'·~1(j 
> ОIn' ПРО ВCТDllовлеlfll1l но ~licцeBOCТ; та поroджеННIІ зовніШIІЬОї' "'СЖ; 1еМСЛLIJ0"1 • ЛIЛIІНIі\І' 

> ОIn' ПРllпо",у-перелD"; земельноі діЛIІIIКIІ; , 

15. РсквіЗllТl1 сторі .. 

ОрСllДодавсць 

Броварська "Ііська рада 

в особі ,,,,конуючого а60fJ»RЗКU ,м/ського 
гonоаll - секретаря 6роаарськоl АІ/СЬКОТ ради 
CllnfRICI«J /zорл ВIІСІІЛЬOlІІ .. а 

МіСЦС3НDходжеlfНIІ ЮРIfДlflflfоі особ .. 

-7~-~-- ! LB.Calla3ICKO! 

М.п. 

Орсндар 

ТОВ «Даршщьке Р&У» 

в особі директора 

КадЬКllЛl!"ка /JIІ"КОЛІІ М"кола;;о."". 

М;сце3НllходжеННIІ IОРIJДИ'lноі осоБJJ 

IОРIIДIIЧIІО адреса: 
07400, М. БроваРІІ, 
ВУЛ. Будьонного, І 4, 

і 

ідеНТllфіКDціПНIlП код 00858480 

~.. І 
_/tJ v;_· 

-:-__ -JT'--__ ! м.М.КUЬ6Nал-

І,' МП Т {, 
( 3~ lІааІІОсті ПllIfDТIСІІ) 

Договір зареЄСТРОВDНО у І(ІІТВС' • 
зс",~'ІР.а:в \С84ІІстру пр .. ДержаВІ м ЬКІА. pcnoHOnLHiR філіТ Д зеМ.eJ1Ь ВЧlІнеllО 3І1піtС від " ,,/ё: "У КОМІтеті У!р8ЇНIf n еРЖ8ВНОГО піДПРІ-ІЄМСТВ8 "ЦСІІТРУ дер .... 

:"~ . • •• ,. (/ ~ о земел2ЬН~"М P:JYPCDM" про ШО у ДержаВIIО~1 pg. 
• • СО) у Р v. ",.. f'I." )1 
;. ; оо • "!. • .~.~ • 38 ",!! ", ~. А 

•• - # 

f· .' 

) . :::. ~. ,-, ., ~ ~A.\.< І 
'. '.' '- ::::::::;:: ----..;:-- -
. .. ; .. ' 

мп 

-- С--- ....... ~леКСDНдр BacIUlЬOlII'I \ . 



АКТ 
~ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 
~ 

(~ (1/'1111.12008 ро ІСУ м. Бровари 

Ми, що підписалис·я нижче: Броварська ~liCЬKa рада, в особі 
DIIКОIIУIОЧОГО оБОВ»ЯЗКII міського ГОЛОВІІ ССlсрс"'ар Б ОО - • п роваРСЬКОI 

міської paAl1 Сапожко Ігоря ВаСIIЛЬОВIIIIП, що діє на підставі Закону 

УкраіНlі "Про місцеве самоврядування в Україні", довіреності від 

25.01.2008 року Н!!2-15/149 з однієї сторони, та TOBaplICТBO ] 

об~fежСIIОIО відповідальністlО «дарIIIIцы�еe pcmohtho-будівслы�сc 

управліНІІЯ», в особі ДIІрсктора кады�аленкаa МІІІ(ОЛІІ 

МlllсолаііОВllча з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ТоваРllСТВО ] об~lежеllОIО 

відповідальвіСТIО «ДаРВllцьке ремонтно-будівельнс управліl'НЯ», 

nPИЙНJШО земельну ділянку 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 pOI()' 

за Хе807-40-05 на умовах оренди на 5 (п»пть) років, терміном до 

25007.2013 рокуо 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невіД'ЄМНОІО частиною 

договору оренди. 

llEРЕДАЛА: ПРийНЯЛО: 

ВРО'nРС61(n JlІіС6/(n рада ТОВ «Дnрlllltf6ке РБУ» 
ІОРИДична адреса: юридична адреса: 
h\. Бровари, ВУЛоГагаріна,15 вул. Будьонного,14, 
В .. " . м. Бровари /l ,,:U\онуючий оБОВ»JlЗКИ МІСЬКОГО 7' 

, 'І: ~~ОJИ :':.~ секретар Броварської . Д~,p:~.~~~:. ,f 
: ' АІ1СЬtroі • ,,: "~: }'. . ~ 
{("\ \\ ,.р І. . : ;. '~J1' \ \ "'\'\\\ ' :. І· ',. 7)8 . .\ 0/ .' \ :' .... ' ..\ ~. · .;! .:';; ~ . '/,1 .. : ., . / ~о,м.Аnuькале"к 
. \ о·, .. \ ) ... 'Т.В. Са"О11111'0 / [ ,.... .. . 
\ \ - ' • ..~. ", .. " ( І!.· ) ., '. J . \fl ....... ..:.1 / o~~ \ ". .":.' 

;'~. / /;/:. ... ,:,·~МІ1''''''··''''·~'з~аf'I-:I·.= •• ·В.·;I~с:ті·печатки) 
., • ; ,,:;' .~; ~ .... J 

•• ' ~..' •• ...... .r ', .. ,~.'.' ,-, ....... , •• ,.; r,J", # "':: .,.,., " ••• .Jt.' 
.-:;.. ..:. .. " . :.~ .. :., 
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'J. 

АКТ 
вСТ8110вле1111Я на місцевості та Doran ... " про -81111Н 3DВllішн _ • 

~-=~J~' Q~~&~,~/~5Q...:.&..;;~~~~\:u.~~5..~SJ~~РФ~'>6.S&~..JР~Б~;;і\ ._:_I_м_е_
Ж

_
1

_з_е"_IСЛ_L_II_D_і. Д_і_Jl_ПI_IК_11 
.. О' " u...c..f. ~~ 200.1 р • ...-.-- -

Ми. нижчепідписані, представник ТОВ ,. . . 
M.&pOlloplI 

б· • » І ерМIJI» ДllOЧи н 
PIIKOIIDIIHII ро lТ В ПРИСУТНОСТІ землевпаСНика (ЗСМJJСКО о 

РJJСIУЬUЧol). 
пілС'raпі ліЦСl11іі »ІіІ 

Т . ~ ,-t-, 
О h '(J'V Q,t ~s.,~U5&c.. ~,~ - ., 

представника ВІІІСОНКОМУ ------~ло.!:о~р~д~іє=tН!!!~~О~т.LL.В~. ________ _ 

та суміЖІІИХ землевласників (землекористуваЧів): 

-------------------
що пред·JI.~или .свої поВн~В~КеННJI, Провели встановлення на місцевості та П~~ОJ\жсllшl 
ЗОIJfіWJJЬОI меЖІ земельно І дlJlJlНКИ ., 

10 ~ с. q;:;,Q~'4'",r",c..~.\,>, р ~')\J 

щознахо~ть~я за~ресою . ~·"X;c.. ~t..\~\:'9:1,(_~c"c '-<Со', ,~ 
ЗазначеНІ Мe>lа на МІсцевосТІ пр ходять по 

Ніяких претензій при встановленні зовнішньоі межі не заявлено. Межі rіW:WiЖ7..і і 11'-" 

викnнкаlОТЬ спірних питань. Межові знаки, якими закріплена земельна ділянка в XiJILKUC-rі 
~ (; шт. показані предCТUВJl1Cом тов).Тєрмію. на місцевості та передані tш 

зберіraнНIІ зcмnевласнику (землекористувачу). Розміри та місцезиаходжеНlJЯ 'Jемельноі 
дimlнки показані на абрисі на звороті даного . 
Площадіmrнки, наданої ~,-II.. o~c ~ .. Q .~ .. " c..,(,u.~" 
згідно земельно-кадастрової документації с вдає а... с- о . ~ ~ га. 

Цей акт є підставОIО Д1UI прийНJl'1П рішенНІ 
оформленням документів, що посвідчують ПРl!lВojJJljlе8СIЩ\ am~tojt(:ТYllaHIIII 

Акт СКJI~ениЯ в 2-х примірниках. ~=:=:=:!"or ..... 1I1 

Представник землевласника 
(землекористувача) 

Представник виконкому 

Представник суміжних . 
землевласників (землекористуваЧІВ) --I-~--,t 

~~~~J~~~~ .... _eJ ~. 



•. 'і: 

J 

Е 

.. ~m..Bol ДІЛЯНКИ 
АБРИС 3ELY1.".,'" 

и 

, 9 1.00 
, е 1& 

47 ",81 В сі 1 
201045' 

Д , 

ПІР 

.', 
г 

1.ВЩАдоБJl~~~~~&-~LJL-____ -1~~----~~~-

2. Від Б до В t~ ~'" ,,~~,~ '" с ..... 
ч 

3. ВідВдоГ ~ s\ СІ О(Л.~ІО~~ - ~.()""~ 

4. Від r до Д І с ~ " ~ \N\.o - ~\ q"cc..,\4Q~ ., 

s. Від Д до Е ....;1f~!J~U~t.J=:=M~' _~~г:OJ\.~,--...:.~oJ\)~~~\'~~\-===f!.ЛN..~:...., ..... (~ .. _\~,<J~*~'~D~~' ').*-~(j*\\.J-) -----1 
, 

б. Від Е до ~,_'J.-cr-.-..-.,;:о.;::;:;: __ ---.;~;.-:;N..;.:.;\:...;;\J~~.:Іі:Ь~Сс~.ю..:,--~~~~~~~~~~г 
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КАДАСТРовий 
ПЛАН 

32 10600000: ОО: 04З' Оё' 8'-

DnИСМЕЖ 

& ·nm СІІаВ"'1 о. І • 
І ~ ... І'"IІ. С.ІО. 
r ~ 'ОСНОВА -СОЛСИШ" 

~ 
~ 

'.0021 

ЕI.ТО"РIІСТlа з ОВНI_НОI! 81 АПО8' Ааль" І СТІ! 
·.111І1 Ilr ."орист. спроrЗА). 

IA�to-Ллас/_ 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННR: 

'і·.,МІI Cn'''b"OrO КОРИСТУlанн" (пра 'ЗА) • 
ІІ'ІТН' ПIАРИIНСТІО "Хlмпласт·. 

~ "ІТН' n IМРМІНСТ80 ІХ І ",пласт І. 
• • &11 ·КОМфорт". 

~ 
" 11 

• 

в 

15 

ІВ 

І 

1.85&4 

0.1501 

,c,"afa 

34 

'.1514 

О. '509 
1.0073 

,. .. ,1 
"ра"нс
"а,астl 

37 

'.15&4 

О. t5D1 

1.0073 

IНМ8НIРНИИ КОРМАОР Мlрем комУНІК8ulИ 
згlАНО Укрв,нського КлвсифlКВТОРВ,пе 

~ ВОАОПРD~IА,квнаЛlзвцl" 

І..".., ~I леп 0.4 кв 

CTul" 

jpB ~Аврницltке Р6У-. 
, lV ~ вул 6УАlrОННОГО, 14, -

.6РDВ.РИ, • 
ТОВ "ТврмIН" 

eODВp. 
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• 
Схема РОЗМlЩеиия земenьноі ділянки 

м.Бровари l<иіВсьха область 
Товариство з обмеженою ВіДПОВідалЬНістю 

«Дap~Ke реМОНТНО-БУдівельне управління» 
ПО ВУЛ. Будьонного, 14 

"',.-І:Т.· . • Ім Ф
'рм. I:'~ _________ _ 

-.м . __ _ 
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... &РО8ВР" 

ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬно' 

ДІЛЯНКІІ 

& BIBpCIoКnllllCLKO Рада 
IДЬдлвЄЦЬ: 6роварська IІІlеько рада, в особі IIIKOII 10'10 ' . 11 ЖОВТІІR 1009 раку 

orEI r 11 СIІПОЖка Ігоря ВаеllnЬООllча, що діс "о підставі ~ го ;боо "'КІІ МІСЬКого ГОЛООІІ - секретар. 
~.r,: РО'ПОРJlДЖСНIIJI Бровврськоі міськоі радll оід 24.07.2~~:HY KP~illll "Про місцевс caMoBplI4)'Dallll. в 
у,,",,1Р р. відділ капlтanы�огоo 6yal01llIЦTOO GpOOOpCLKOi ~oкy Nll28 'OlIlIOГO боку, 111 
or~~pl;, lул.ГвraріllВ, буд. 15, іДСllТIІФікаціПIШП код 22202:~;I'~0:i РадІІ, IOPlllIll'IHO адреса: 074~O, 
... l'Іиоr осоБІ., ЗОРСЄСТРОВОІІС OIIKOIIOB'IIIM комітетом Брова с К і n~цтвo про держаВtlУ ресстраЦl1О 
~5120 0000 ОО 1629) в особі IIвчonы�ІІквB відділу ЖДОІІ08СЬkОГО ~ Ь О ";:"КОі радll оід 02.03. І 99SpOK 
1& ИИІ про відділ копіТOnLllОГО будіВllllцтва БроваРСloкоі ,,1~~ОЛl~ IІхаliлОВIІ'11І. ЯКІІП діс ІІа піДC1Uоі 
~.II'OT .Ііськоі РВАІІ від 22 ЛІОТОГО 2007року N!244-17-0S. далі _ .. ~lр~~дJDf!"' }аТВСРДЖСIІОГО ріwеtlllЯМ 
~- """ПІІС' • :J rJPYzo; сnrОРОІІU, yкnanll цсп 
~npо"а ... " • 

. . І. П~СДl\lет договору 
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ВIДПООIДIIО до РІшення сесіі БрооаРСloкоі міСIo"оі радll КllіоськоТ області від 

J1J8.2009poкy .мI2IO-68-0~ НIUUlє, о OPEHДA~ ПРIlПмас в строкове платне КОРllстуваllНЯ 'смcnы�у lIЇnlltlКY 
l11DIIICID 0,0018ra, ДnJl РОЗМlщенн. ГРП на p.O~1 вул. Мllхаliла Драгоманова та вул. Кllівськоі в 1\1. ІіроваРII. 
]daиo 3 lIIIa~o ... ЗСМЛ~КОРІ!С'І)'~ОННЯ. щО ~ НСВІД см HOIO ЧОСТIltIОIO цього Договору та довіДКl1 щодо дсржавноТ 
aanJml'lllOI З81ТНОСТІ з КІЛЬКІСНОГО оБЛІКУ ,смель в межах БроваРСloкоі місь"оі радll (форма б-зсм) Bll4alloi 
liuinом держкомзему у місті Бровврох Кllівськоі області від 14.10.2009року 30 Н!!04-3/13-3/1 091 111 'CMCnLtIO-
1L1ICIJI080T доК}'ментаціі ця земельнв діл"tlКВ ра.~УСТЬСЯ о 'СМЛRХ тeXtli'ltIoi інфраСТРУКТУРl1 в I\IС'АСах 
~ькoT .Ііськоі РВАІІ. 

KWapOBlln IIОlІlСр ЗСlІlCnLllоr ДЇЛПІІКІ132 10600000: 00:063: 0992 

2. Об'скт ОРСllдl1 
2.1.80РСНАУ передається зсмельно діЛRНка зпranыІІо nnощеtо 0,0018m. 
2.2.НаземсльніА ділJlнці відсутні об'єкти нерухомого мпПно. 
2J.нoРМПТJI8НО грошова оцінкв земельноі діЛRНКl1 згідно довіДК.1 віміnу дсржкомзему у м. Броварах 

кнїкыіоо6ластіi від 14.10.2009 року зв Н!!04-3/1 3-3/1 090 - 118 псрlод6удlВІШЦТВD СТОIIОВIIТЬ: 
-1389 (ОДІІа ТllеЯ'ID трщ:то віеllllДсеят дeO))RТЬ) ГPIlBeHL. _ 
8op.IIТJIBII0 грошова оцінкв земсльноТ ділRНКIІ згіДIІО довіДІ'" держком,ему у ... Броварах Кшвськоі 

a&.um вШ14.1 0.2009 року зв Н!!04-3113-311 090 з даТІ І ЗОТВСРДЖСІІІІЯ АIС1)' ДСРЖnВllоr ICOl\IIclТ про ПРIIПIIЯТТn 
ІClCJUlyaТDцlю закlllЧСllОro будlВlІІщтва об»скту CТOIIOBlrrL: 

-1805 (ОДІІІ ТllеЯЧI olel"leOT П))ять) ГPIIBCIIL. іі 
2.4. ЗС.ІСЛЬНВ дїЛJlНка, яко переДВСТЬСJl в оренду, ІІС мвс 111КІІХ нсдоліків, ЩО .. o;кyn. переШКОдlml 

_ІІИО.ІУ BIIKOPIICТВHIIIO. • • 
2.5. ПРllз .. іні (рсорганізоціі) ОРЕНДАРЯ Договір ореМl1 не збеРlraє 'ІІІІШІСТЬ. 

з. Строк діі договору 

з .. 1. Дoro~ip укладсно терміном до 27.08.2014року. . вво nOlloaneHllR Пого 110 IIОВIIП строк. у 
ПICnI 'аКlнчеННR строку Договору ОРЕНДАР мвє п~рсв~жне пр 'нчеНIIJI строку діі доroвору повіДО"lml 

Шouy раі ОРЕНДАР ПОВІшен не пізніше ніж 3В 2 (дво) .МІСІІЦІ до ,аКІ 
_Оп80 ОРЕНДОДАВЦЯ про нвмір ПРОДОВЖІІТІІ Пого lIlp

lO
E
· НДАРЯ не 'ВСТОСОВУСТЬСJI У разі: 

• МОЖеН"JI цього Договору про ПСРСВОЖНС право О • 
1JJIOpllCТIlltli земельноі ділЯНКIІ не ЗD цілЬОВІ ІМ ПРll3ночеllНIІI\І, 

:lIDpyшеЩIJI термінів смаТl1 ОРСllдноі МОТІІ; 
IІnYЩсllНR ПогіршеНllJI стаllУ земельноі діЛIІIIКII. 

4. ОреllдllП плата і u111K11 1 389 rPllBCllIo І CКnMac : 
4 І РІ І IIІТllВllоі грошово о • ЧІІВ ОРСllдllа ПnlТІ ет8110ВIIТЬ 3 % D lIllOPII 6 І ІІІІЦТВО' 

- 41,67 ( eopOIC OAIII) rpllDHJI 67 копіПок - ІІІ перІод y~ в оШОDрr oullllCl1 І 80! ГPIIBCIIL і cкn.u;0: : 
РіЧІІІ OPCIIAIII плата ет8110ВIIТЬ 3% від ".ораIIТIIDIIОТI('JатвеРД'КСIШЯ Ааау держаВllоі КОІІІ с про 

OpIIOII ·54,15 (nttnТAcenт ЧОТIIРII) ГPIIBHi І.5 КОПIПОКоб,,;':ї м нanьноі вnoclloCТЇ :1' в cкenпYlтaullo Зllсіll'IСlfОГО БУДIВllІІЦТВІ eMeпItlli ділJlНКl1 державноі обо ко Hr.X законодавство ... 
~lLobo __ - ОБЧllcnення розміру ореНАllоі МВТІІ, зв З та косфіцlЄlІтіВ іllдСКCDuіі, ВІІ'НОЧС 
1I~CH 3 урахуВОННJlМ їх цільового ПРІІЗІІО lellHJI 

-· .... Р-еIIIIМII КОбінетом Міністрів укра 
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ІІН ІІера."ІІВ.lоі peccтpUllif IІlо".іС"'fIIО ріВI І'ІІІО'ІІІ] Д ... • 1"'11 пЛОТА OllOCllТЬcn пО'11 ІІІІЇ'" колеttдпрtlllМ ДtlСМ 1'ІІП'ОНI (flо.1ІІ,/(о 1'11 

... з.о~сttI1I1ПIIJlОРIII'Х 111110, IlonynllllX 3А O~IXYIIOK удк У КllіПСI.І,іn fJб.ll&lС') і М. кlfсыl :IOfD) 
npcmtro'" 3 КIUIпде В WЛНХО'" переРОХУОІllllЯ IIIMI" ІСод клпсtlфікпціі 13050200 - ореfl.llf Jr,' LФо 
ба УРОХУВОІІІІЯ 5 ірооорське ,. .. І . 1.1 

'I2571n'l2 р/р 3321081270000 - paxYllOK ореНI1f101 маТІІ О( JOРМJlяrтl.ся ПI.'ІІОnіЛIІ 
КОI1#* 7#* - IDI1DIIIIЯ ПОCJIуг в І.,.. 

4.4. ПеРеда'IО npOI!)'KWI та 11 пс СГЛUОСТЬСЯ У розl : 
".5. POJl\llp ор&Шl1l10і плОТІ Р пе еl1ба'lеllllХ 110ГОВОРОМ; . 
4 5 І зміlШ yr.IOD ГОСПОl1DрюваIШЯ, Р CПJDОК ОРСtlДІІОЇ ПЛОТІІ. ·I'"lfff ІІОР'ІаТІІВІІОЇ 'Рош • • • • • ЬtlОГО ПОl1атку та 0101 • 
. ' 5.2 3Millll pmr.llplB зсмеп • ., ексаціі ВIІ3Ifа',е,,"х ЗПf\Оllолапс ІІЮМ. ... • • І косфіUIСllТlВ 11І11 , • . 

пinallЩСllllЯ uitl, таРllфl~, зм 11II ДАРЯ зміШlТ1І ОРСIfI1t1У "~aтy ІІа УМ~JПих. ВІІ'fIil'ІСIЩХ ".4.5 
У ВІІПUКУ ВІI1І\IОВII ОРЕН '11',ова віl1 доБРОDІЛhllОГО РОllрпаllllЯ nОГОВОРУ 1а 3fO,n .... • Ореtll1l1 .якщо, С ВІ .. _ІІІ 

СТОрО'111 P03PIIDOIOТL доГОВІР • 
цсП 110говір рmРllDОСТЬСЯ У СУl1000МУ ~:~:::. законом; 

4.5.3. В іtlШIІХ ВIlПUIШХ, ПСРСI1 • ПЛОТІ І У '"'"'ОКІІ ВІІЗllа'ІСllj f1IІМ ДОГОІШРОМ. сума 3а60р 
У • IСССIfIIЯ opelll11101 - . І" • • ... 5.... PD:JI ІІСВІ. З tlарахуваllllЯМ пеlff, що ІІпрп:<опуrтl.ся ІІП суму поnаТК01IIrD 

ВIJlЖllmc:. подаТКОВІ ІМ боргоМ І Ct,JlпГУСТ~СЯ IlаЯВtlості) із розра:<УIfКУ 120 ninCOTf\ill рі'"",=< Облікова' 
( м штрафШIХ callKU зо.Х б б І' 

3 ~yuallllR • ilO'loi 110 ДСtlЬ ВlІІlІІкнеШIR такого ПОI1П:КОІJОГО )оргу а о "а пен. 1101'0 
HaUlotlanLtloгo БОllКУ УкраШll, ~ RІШ З Beпll'lIlII таКІІХ стопок С БIJII.fJfОIO. зп KOIКlflln кanеllllapllltR 
чаСТIІІШ) погаШСIШR, зanеЖllО ВII1 того, 

ПРОС1'рОЧСIШЯ У Пого сплаті. ВЛRСТЬСЯ також і У Вllпаl1ках. якщо ОРElIДЛР з nOl'8iКIIIIX пр"""н 
4.5.5. Opelll1lla пnата спро 

Ilе BIIKOPIICТOBYC земепыly l1inяtlКУ за QIIM Договором. 

S. УІ\ІОВІІ ВІІКОРІІСТDІІІІП ЗСІ\ІСЛЬІІОЇ діJ1П11К11 
5.1. зсмепыla l1inЯIІІШ передасться а ореНI1У I1ЛЯ PO~M іwс~ня ~~П. 
5.2. Цinьове ПРl1311ачеНІІЯ земельної I1іЛЯНКIІ- земЛІ ТСХНІ'ІІІО' IІІфРIlСТРУ"ї)'РІІ. • 
5.3. ОРЕНДАР Ilе має прllва без оформлсння У встановлеlfОМУ 'JIlKOHOI1IlBCTBOM ПОРRдk'У] 

uinьове ПРIІЗllаЧСШIЯ земепLllоі l1inЯНКII. .. . 
5.4. Передача У заставу та ВllесеllllЯ 110 CТD1YГHOГO фОНI1У ПРllва ореНI1" земелы�оll1lлJнfкIІ забора 

6. rl\lOBl1 і СТРОК" передDчі :JСІ\ІСЛЬІІОЇ діЛSШКl1 ВОРСІІДУ 
б.l. ПеРСІ1ІІча земепьної l1іЛЯНКl1 в оренl!)' Зl1іАСНЮЄТLСЯ згіl1t.о проекту зеМЛСУСТРОIО ЩОl10 • 

зсмепы�оіi l1inЯIIКlI.віI1ВСI1Сllнятсхні'IІІОЇ 110КYMelIТDQii із зсмлеустрою по оформленню права кop"C1J 
3CMeпLHOIO l1іЛЯНКОIО. 

Піl1CТDВОЮ I1ЛЯ BllгoтoвneHllH проекту землеУСТРОIО ЩОl10 відвеl1еНIІЯ земслыІїї l1inЯНКl1 є р' 
Броварськоі міськоі PDl1If ві1130.07 .2009року N91181-б7-О5. 

б.2.lнші УМОВIf пеРCl1llчі зсмenьноі l1inЯНКl1 в ореНI1У: ОРЕНДОДАВЕЦЬ переІІас, а ОРЕНДАР ІІРІ

1 opeНl1Y земельну l1inянку вІльну віl1 БУI1Ь-ЯКIIХ маПНОВIІХ прав і преТСllзіП третіх осіб, про ЯКІІХ 8 . 
УКnDl1ВНIIЯ Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не МОГЛІІ ЗНIlТІІ. 

БЗ. Передача 3CMenLlloi l1іЛRIІКl1 0pC.IJIВPIO 311іПСНІОСТЬСЯ після I1сржавної реєстрації цього Договору ~ 
зааJmJМ npllnMaHIIR - передачі. Реєстраuію 110ГОВОРУ ореНДІІ провеСТJI до 27.1 О.2009року. 
6.4. ПеРfl1IЧО. зеМСЛLllоі дlnЯllКIІ Opelll1BplO ЗІ1lnеlllОcrьсп 110 ПРОТRзі 5 (п'ять) 11111в зІ 8 

ПРIfП"'Оllllя-перrдIЧI. 

Opelll1Bp з060В»Я3011llП в n»nТlll1e'lIIlfn тер",111 після ДСРЖОВllоі рссстроціТ ЦЬОГО доroвору." 
6УДЬ-ЯКIfХ 110110ТКОВlfХ 1ГОI1, Договорlв про ВllееСlllІЯ змІIІ то ДОПОВІІСІІЬ до договору тощо 11 
вІІ1повІІ1111 KonllO °PГU111 I1СРЖnВllоі ПОI1DТКDвоr слу.к611 3В мl&ЩС"1 311DХОДЖСІШЯ зсмслы�оіi дїЛЯIIКII. 

7 І П• '. 7. УМОВІІ повеРllеllJlП земельноі діЛЯllКl1 
•• ICJlЯ ПРIfПIIНСIІIІЯ ДІІ ДОГОВОРУ ОРЕНДАР по • 

гіршому порівняно з ТІІ"І 1 ЯКОАIУ Bill _ вертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну ДШЯlltcy У 
, ОI1СРЖIlВ 11 В ореНI1У 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ у pD:Ji погіРШСltlfя КОРIІС • • в' 
із 3MillOlO 11 CТlIlУ, мас право на вІДШКОl11ВВННн зб НIfХ. ВЛDСТІІВ~~П ореllдованої земельної дШЯIІКll, по нама ДОСЯГНУТО 3ГОl111 про розмір віІ1ШКОI1"ВIlНН б • IIТKI~ 1 розr.IlРI, Вllзначеному СТОРОНОМІІ. якщо сторо , 

7 " 'J Я З IIТКlВ СПlР РОЗВ'nзуст • .2. ЗДlПСllеш opellдapCM без ЗГОI1II о е" ' ься у судовому порядку. • '1 
які неМОЖnllВО віl10КРСМІІТІІ бe:J заподіяння ~K дода~;:я ~"тpaTII 110 поліпшення орендованоі зсмcnьНОI ДiJII 

7.3. ПоnіпшеШIR CТВlly земenьної ~1111 UI I1lЛянці, не піДnЯl'810ТЬ відшкодуваНIІ'О. roJIOlO 
ОРЕНДОДАВЦЕМ землі. І.е піI1ЛЯI'DЮТЬ в' ЛRІІКІІ. проведеІІі ОРЕНДАРЕМ за ПІІСЬМОDОЮ з :;! 
ВllТр8тза проведеІІі ІІІІАІ поліпшеllllЯ CТВIlY з~wкодуваННIО. УМОВІІ, оБСЯГl1 і СТРОКІІ відшкодувВlІl1R оре 

7.4. OpellJlВp мвє право на BIдWKOI1YBMenLIIOi l1іЛЯНКIІ ВllЗllllчаlОТЬСЯ окремою yr0l1010 сторін. u 
б 'б вння збllТків • 1--.... зо ОВ язаllЬ, перед ачеНllХ ЦlI,.. ДОговором. ' заПОДIЯНllХ Уllаслідок HeBllKoHBIIНJI оре 1110~ 

3бlmcn"'11 ВВВЖОIOТЬСЯ: 
7.5. фаКТІІчні втраТІ І. ЯКІІХ ОРЕНДАР 

договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а таКож BllТpa:'~::~ б:~'~3Ку з неВllконанням вбо ненanеЖНIIІ\І 81IKOHall-~ 
свого порушеного пр~ва; • І ДАР ЗдіПСНJIВ вбо ПОВІІнен здіnСНlfГl1 ДП. BiДflO 

7.б. ДОХОI1II, ЯКІ ОРЕНДАР Alir 611 рС 
110ГОВОРУ· anЬно OТPllMaTII в разі НlIJJеж; ДA8ЦEМ~ 

7.7. Розr.rір фаКТllЧlІІlХ Вllтрат о ноro Вlll(онаННJI ОРЕНД0 
РСIII1DРН ВIІЗllачається ІІВ' • 1111. 

ПІдстаВІ ДОКУментально підтверпжеllllХ JIII 



8. ОбаlежеllПИ (о6тажеlO 
3САlеЛJІІІ - I~) ЩОДО 01lKop11cтalln8 

І НІ opellдOBDlI)' зсr.tCnLНУ діванку но BCТВ1l0ВJJ 01 ДlJJаПКl1 
~'1' передаЧІ В OPOIIД)' 30r.tCnLlloi дїnнllkll 110 Є п~IIО ОбмежС:ІI, 06тнЖС:ІIІ" та illwi • 
~. I4CТaaOIO М. ПРllllа 1рenx осіб 

",stJ. nPllnIIHC:III .. або зміllll Обмежсн" І;а Цlо 

9. IllDlі права та 06 ' 
оРЕндОДАВЕЦЬ rapalIТYc. що З0мел .. llа д1n11.кa є :0 831(11 nо.ріll 

и-(lрештоМ), 31cтaBOIO не пере6уває і Bill МВС зак:'ЩіО: DJlac~oC11, ІІікому illWOMY Ilе віАЧ)'ikеllll. піА 
_.-1Нlllwl прав .. ВII3IIIЧОIIІ ЦlIМ договоро... BJlODBikc:HIf. ПСРС.ІІllllаПI цю .ІІin.fIIСУ D О СІ 
JU"""""'.r.права OPCIIДO~DЦR: Р І.ІІУ, 

9 І І псревlрRТII ЦIЛ .. ове BIIKOPIICТВHНI 3см· .... 110-1 ,,' • • • .... ~Ullllкll· 
9.1.2. aoc:rpOKOBO р031рВІТlІ цеП ДОГОlір У ІllПaдkDх ' 
М' ", передба'IСІШХ 'ІІІІІІІІІМ заКОІIО.IШDСТВом та UIIM 

~Ii 3Milllml Р03Аlір орсндиоі lUIaТlI у Dlmaдкax ПС С 6 
~IIИJdJМУ порядку 603 3ГOДlI ОРЕНДАРЯ' ,р д l'IСtIIlХ 'ІІШНІІМ заКОIIО.llllllСТВОМ, D тому 'nlcni 8 

9 1.4. 111A11U'DТI1 від ОРЕНДАРЯ СВОЄЧІСНО~ BHeCClIJ1JI opellДНoi 
• • ОРЕНДАРЯ • пnаТII' 
9.tJ.DllAlвraПI ВІД ВІДШКОДУВІІІНІ CYМII opellДHoi ' 

__ .хоі мlськоі paдll про IIIUUIHНJJ В оренду З0мел"llоі AinlllKl1 до . пnаПI з 'Іасу ПРІIАJlR1Т1 ріШСНJII сесіі 
.....-т'J, Обов'ЯЗКII OPCIIДOAODUH: nlAnllcaHHI uьoгo Договору; 

9.2.1. псредаваТllзеМCnLНУ дівRИКУ по Itrry. 
9J. ПраВІ opCIIAapH: 
9З.I. cnpllМayн по ІК1У зеАI~"нr ДЇJJHHкr У KopllCТYBaHJllj 
9З.2. поно~ваТlI. ДОГОВІР ПlМR заКIНЧСНllІ С1року Аого діі в раі відсутн • 'n 11'0"0 

.'l3ань на nP0ТR31 теРМІНУ оренди. ОС11 претеll3l , - .. 
9.4.0БОВ'ПIСІI ОРСllДарн: 

9".I.НllДВllaТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnllвість здіnснюваТl1 KORТpDJI .. за ВІІКОРІІС'ПІІІJIIМ uid зсмел"ноі 
_І; 

9A.2.BIIКOPIIc:тDDYBa111 3САlе.ІІЬНУ ДЇЛНII1С)' ЗІ ціл .. ОВIIАI ПРJl3lllЧСllllQАlі 
9AJ. своєчасно сnлаЧУВОТlI орсндну ПЛОТУі 
9".4. не допускаТIІ хімічного чи 6уд .. -акого іІІШОГО забруднеНJII зеАW; 
9AJ. niдтplsмyвати іі В нuежнОАry calliтapHO"y стані; 
904.6. nlCIUI закінчонНІ терміну діі Договору оренди повеРНУТl1 земельну дімнку ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

_му С1ІНі ПО акту. 
9.4.7. орендар з060в»R311нпй В П»RТlrдеННIIR термін піcnR державноі peєcтpDЦIl uьoгo Договору 'ПІІабо 

8уа-впх дода1ХОВИХ угод. Договорів про внесонНІ змін та доповнен .. до дОГОВОРУ тощо IIІДІТlI відповідну 
- орl1ll)' державноі податковоі c:nyжбlt 31 місцем знаходженНІ зе.tельноі дімНКII. 

10. РU3ИК випадкового 3ВllщеllВ8 а60 ПОШI(оджепВD 
об'єкта оренди чп його чаCТIJПП 

10.1. РІОІІК виnвдкового 3Н1tщенНJJ або пошкоджеННІ об'єкта ореНДІІ ЧІІ Пого "aCnIHII несе ОРЕНДАР. 

.. 11. Зміни умов договору і прnппвеВВ8 його діі . 
11.1. Зr.llна умов Договору здіRСНlOIОТЬСR У Пllсьмовій формі за взаємною згодою CТOPIIL 

У раї неДОCJll1l0ННВ 3ГOдll щодо зміни умов договору спір розв'язyкm.cR У СУДОВО"іУ порlUUCY. 
11.2. ДіІ AOfOBOpy ПрllПIШПIOТloСП У разі: 
1І.2.I.закінченНІ строку, на RКИЙ ЙОГО 6уло умадено; '. 
11.2.2.npпд6DИНJJ ОРЕНДАРЕМ З0мел"ноі ділRНКl1 У вnacHI~, • ноі необхідності відповідно І!! 

; 11.2З. DpIIМ)'COBOГO вїдчужеНIUI земельноі діл111К11 3 AtOТlIB В суспш .. 
!Lюзы�M 

. LHOro кодексу YKPBtlllli. бачеНJIХ закоНОМ. 
11.2.4. Доroвір nPllПИНJJЄТLCJI також В ІНШІІХ ВIIПадКDX, перед 
11.3. ДilaofOBoPY ПрllПllllЯIОТЬСП WЛRXОАІ Аого розірваllНR 3В: 
ІІз. І. взаємною згодою сторін; у aiНlI 
llз.2. рішоНIfJIМ СУДУ відповідно ДО 'ІНІІНОГО законодавства кр у ;IIПОДJCllX, передбачеllllХ 3UOllor.1 та 

.... l1ЗЗ.ініціаТIIDОІО однієі із Сторін в односторонньоМУ пор.дку 
Aaro80POM. О eНДOДIIBUJI в односторонньо.,у порltдlCY 

~ 11.4. РОЗіР8ВННJJ Договору ореНДІІ зеr.Ulі за ініціатив.ОЮ H~B 6.418 9.4 даиоro Доroвору. • 
~ ~pai неВІІконанна ОРЕНДАРЕМ ~I~~Г пунктУ ~:=ОДАВЦЯ з MOMemy Ішбymr ЧIIIIНОCn 

.... busQ ro81P В8IDQЄТЬСВ розіРВDНl1М за IНIWIТlIDOIO Я 

І ropilDeННl r.vnv прийНllТOТО на ВI"IОI")' ОРЕНДОДАВЦ. 'шу ЮРIIдII'lIl)' або фЬ11'l1l)' особу, І тако. 
105 n . -IOV, ндар' ІІа ІН 
~ '. epcxrд права власності ІІІ маВНО оре озїрвВННІ AOroDOPY' 

8ЦIR IОРидиЧноі особи-орендар. є підстаВОЮ IIJUI р 



12. ВідповідІІльніСТЬ сторіІІ 311 ІІСВІІКОІІІІІІІІИ або 
НСI'ІІЛCЖnС ВІІКОІІІІІІІІЯ договору 

вбо IІ0напОЖlІ0 ВIІКОIIВIDlI aoroBOpy cтapOllII несуть відПовідал .. ffi...... , 
12.1. Зв 110011.,,,11811111І ·'О 8', 

31КОІl)' та цьоro доroООРУп' OnVnllUlI з060в'131101ll, звілЬJIIIЄТЬСJl від відповідальності, якщо 80,. 
12.2.СтоРОIIІ, Іка ,.~- а .!ІоВе 

ПОРУWСШІІІ C11UIOCJI ІІС 3 ti ВІІІО'. .. '" 

13. ПРІІКЇJщсві ПОЛОЖСJШR 
13.1. ЦсП доroвір niД/UlI'Dt: доржавl!іП. poc~aцii. 
13.2.ЦсП Доroвір 11861Ірає .,rrIПlОCТJ ПІСЛЯ ПIДПllсаllНЯ сторонаМl1 та Пого дсржаВllоі реєстрації. 

ЦсП договір УІШОДСІІО У 1рЬОХ nPllмlр.шК8Х, що ма,оть однакову .OPJflIl,IIJfY с.rлу 
N ·п в оргаНI' ЯК. 11' , 04111І J 311DXOlIllТЬCJl в 0PCIIДOдaDЦII, apyn' - о OPOIIДIPJl,1pCTI - ,ftl ПРОВІВ держаВIlУ реСстрацЬо. 

Невlд'ОllШl'll1 .,ICТIII.I .. II ДОГОВОРУ с: 

> КІІДІІC'lpОІIIП ІШВН з0мс;пы�оіi ділlllКI' з від06рвжеllJIIIМ обмежеllЬ (Обтяжен,,) у іТ 811_0 • 
ВСТВIIОВnСШIХ ccp8iтynB; p~ 

) ІКТ 8113111.,011HI мож зсмельноі діпІІНКIІ в натурі ( на місцевості); 

> IШDlI (схома) розташуваННІ ЗСМCJlьноі діпІІНКІІ; 
) акт ПРIIПо".у-породачі земельноі ділRНКИ; 

15. Рсквізити сторів 

ОРСПДОДІІВСЦЬ 
IiРОВlреька I'lіеЬКI РОДІ 

І особі fJlIКОНУЮ"ого 060tJ юки IaliCbKoгo 
голови 

СІІпО:НСRII Іzорл Вllе'lЛьо""r,,, 

МісцезнаходжеНIIJI ЮРlІДllЧноі особll 

ЮрrfДlІЧНІ адрес:а: 
074 ОО Кllівська обnвсть 

І 

1\1. БроааРIf, Dул.Гагаріна,JS 

Договір 31POЄC'lp08DНo У Б 

ОРСІЩОР 
Відділ капiтunьного БУдіВlІlІUТВІ 
IiровареЬКОі ",іськоі радll 

fI особі II01lQJIbIIIIKO відділу 

ЖдllllОtlсь"оzо М""ОЛ" МIL't"'ЇЛОIІ""1І 

МісцезнаходженНІ ЮРllДllЧноі особll 

ЮР'ІД.ІЧІІ. адреса: 
07400, м. Бровари, 
вул. Гиrapіна, буд.1 5, 
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АКТ 
прИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльної ДІлянки 

м. Бровари 

Ми, що підписали~я НИЖЧе: Броварська I\lіська рада, в особі 
ВІIКОнуІОЧОГО обов»JlЗКИ міського Голови - секретаря міської ради 
свпожка Ігоря Васильовича, що діє на підставі Закону України "Про 
•• ісцеве самоврядування в Украіні", з однієї сторони, та BiMiJl 

КDпіТВJJЬИОГО будівництва Броварської міської POДII в особі 

П8Ч8J1ЬИllка відділу Ждановського МIIКОJlИ МllхаііJlовича з другої 

сторони, склали цей Aк:r про наступне: 

Броварська міська рада передала, а BiMiJl JсвпітаJlЬНОГО 

будівництва Броварської міської рад" прийняв земельну ділянку 

1UI0щею О,ОО18га для розміщення ГРП в м. Бровари. Земельна ділянка 

надана рішеННJIМ сесіі від 27.08.2009 року за N!!1210-68-0S на умовах 

оренди ва 5 (П»RТЬ) років, терміном до 27.08.2014 року. 

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

договору оренди. 

.. , . I1EPEДAJIA: 

liроварс,на д,;сьнв рада 
ЮРидична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Бико .. обов»язки 

РРО1ІЬ,JI 

Call031CKO / 

ПРИЙВЯЛО: 

Відділ каnіmnлыlгоo 6удіВІІ",(mва 
Броварськоі' ",іської рад" 
Юридична адреса: 

вул. [arapiHa,IS, 
01AO,~- овари, . ~~ ,"ї' rJ.1..d 
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АІ(Т 

11 р/" ----
МІІ. ІП{)КчепіДПИСПІІі. предстпвнИІ( ТОВ "КОНСТАНТА" 

D присутності землевласників (землекористуваЧів): 

Jr.p'La PfZ'h/m,q.af.U)eO t{f?ilNvV1~ f?o~ К4>z" 
о ~&6k40" /t9j/&I' V 

пpeдctвВIIВI< виконкому .9"Vl'l' ...heA-Ко ~ #. 
діючи па підставі дозволу виконкому Н!! @ 
радп народних депутатів від 24 листопада 1992 року 
ВIDнаЧИJIИ в натурі межу земельної діляt,ки на підставі кадастрового плану 

.1,(6" lji()~IO:J/N dЦC6~;.oq.?" 

згідно рішення сесії Броварської міської ради N'l/2/()- GI-tlГвід 2z. р;, 2Pf)~. 

Межові знаки в юлькості _",,""i~ __ шт. передані в натурі 
землекористува'ЧУ, на якого і накладеllО відповідальність 'Ja їх збереження . .. _ .. -. 
Цей акт'є підставоlO для передачі земелы�оїї ді.qяюсlf~l,~IЩ~IРІНЯ' 

./1 \' ,." НІ'&-.. ." \'. ,r ~:\.~.-: :--:-~I"'+ '~:. '~ ... 
• .,; - ~ -./ J ~ t ')'" 4J І Акт складений в трьох ПРИМІРНИКах. :I;'~'2 І{ І r;шн І ";:~ 

І.,... _1.,\ r:D 
1\ ' t.'... '-у' -
'\1: - • І ~'/ і/ ,')o'~!I 

~." '< _." t' 1<,. 
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, . - ~ ." 

,.~~~~~~~~~~~~J.Д ПредСТВВllИК ТОВ "І<ОНСТАИ;Сt; • 
_----t~....f:;;:.::::!'ДN:;'V.РеНJeD ~ h. 

Представник зсмлевласника. ~ ' .. 
(землеІсористувача ). ' 

ПредставllИlС виконкоftl)' 
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З. ВідВдоГ ----
4. ВщГдоД ---------------------------------~' ~ 
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ооnР" КІІТПС"КОТ оlinаст' 
~I\CID 'р lfOI1J fIIyAIID дп' ТlIСП'11 DOC""lora РОIC)' 
JIIIII-

. ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3ЕМIUIЬНОІ ДІЛЯНКИ 

ОРЕIІДОДАВЕЦЬ: Іірооорська I'IICLКD рада 8 о 61 
І D ' со BIIICOI-О'IОro 6' . iF paдll СППО"'''ІСІІ ropn ПСІШLООІІ'ІП, ЩО діє Ііа під • 'І' О 08 ІЗЮІ IIllCItICOro ronOBl1 - сскретара 

~"'111 р03ПОРRДЖСIIIII GpOBOpCLKOi .. fcLKOiPIUUI від 24 07~~~ 311C01IY УКРІіІІІІ "Про ftliCЦCBC саМОВрІдуІІІІІlllІ • 
y·,...·~pEIIДAP: ПРІІВАТІІЕ ПIДПРllЄМСТВо «GPODAPII року N!J28 , OJUIOro боку, та 

ollllllC 3І OДPCCOIO: 07400, KIIi'BCIoКll 06лаcrn. IIIIC'tO GpoB б 'ЖІІТ ЛОБУ д .. , іДСlmIФіIClЩlП"IIП КОД 35116016 
~iJO IOPllдll'llloi особ .. ССР" АОО N! 09432 І: BIIДDIIC ACP::;III~~' ~сзanе-"'IIОc:ri, 6уд,24, (CBiдo~o ПРО ДCP-ACaBII~ 
:;:т раІІІl В.О.К)'3IIЄЦОВII", дата ПРОВСДСІІІІІ АСРЖDВllоі pctcrp ! сстратОРОМ IIIKOIIU'IOro IСОМIТС1У ВРОlllрськоі 
..-nI:II1іlD J 3551020000002393), в особі AllPcктopa ДМИТРЕlfк:~у~·07.2007 року IIOIIICP 3МІІСУ ПРО ACp-.tcDІ"'У 
:;;Р3JЗО5tвзsз,IКIIR ,врccc:rpоваШIП 3В OДPCCOIO: ЖllТDМllРСhКI об ЛАНА МИХА.ЙЛОВИЧЛ, ідеlmlФlкаціПlшR 

12. КІ. 4, та дІє ІІа пІдставі cтaтyry (1lоьа РeдDlщіR) ПП ccsnar:rh, ~CnIIЩС СМSnltЧIllIс, провуn. BOPOICItKOro, 
~11OJIOМ ВllКОIІDВЧОro КО"lітсту GpOBDpCIoKOi місысіi Р РОІ~I~ЖllТnОБУд», ,apcccтpolalloro ДСРЖUІІІІІІІ 
IJJJI05DOOI002393 .. дanl-"OPEHДAP", , другоТ сmОРО'IІІ, yкnanlll,:~oro~:~~~~O:I~~:~ 03.12.2007 РО"'>' НІ 

1. ПРедаlСТ aoroBoPY 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до ріШСlІІlІ сесії GpOBllpCIoICOi "lіС"lСоі радll КllіIС.,IСО'{ обnac:ri 8ід 10 111008 
,...., ом '28-49-05 'IU оід 30.09.1008 року .Ni 883-46-05, lІад1с, а ОРЕНДАР ПРlln",ає в строковс MDТlIC KOPII~~IUIII. 
JIWIIoII)' дlмlf",), МОЩСІО 0,~497 ra, з шах 0,0466 rB - зеА1Лі оБАlежСllоra ВЩСОрllСТІІllІID _ ІІІ''''СІІСРІІІІО КOPIIДOP 
lIIJdI "'O'lYllilcnцlB, Д1UI БУДlВlllщтаа та обслуговуваlШ. topro80-0фіСIІОro цeltтpY- ,cмni KOMCpuinlloro BIIKOP"r:rIIIIIIR 
11 ntpmllll DYJIIIЦL Ш.Anе~~еАlа та вул. rpywCBCLкora в АІісті Бровар.. КllівськоІ області. 3riAII0 , пnаllОМ 
~lDpllC1)'.aIIJlR,- що є ІІСВЩ Є"~"0!O 'ІDCТIШОІО цьоro Доroвору та Д08іДІШ 811Д11110і IЇДДЇnOM зсІІIcnы�ІІхx ресурсі8 У 
tIin IiРОlap!lX. КtIIBCLK~i ~6nru:n ВІД 02.12.20~8 року 311 Н!!04-3/13-3/1993 та 3CMCnIrII0-КIІДІІСТРО80і AOКYlllclrraцiї 
5poupcIo1Ш!'D .IICЬKO~ ~IДДUI)' ,c",eпiollllX рССУРСIВ ЦІ зсмельна AinllllCll paxyєrьcI І 'САSnIХ KOMCpuinllOro 811КОрllr:rlllШІ 
ІІІСІІХ &ро.арсько, МlськаТ РОДІІ. 

КадаСТРОВIlП I'О"'Ср 3СМCnЬІІОЇ діпlШCll32 10600000:00:022:1065, 
. 2. Об'єкr OPCIIДII 

11.8 opellД)' передаєтьСI зс.,cnьна діn.IIКІ 3DranЬІІОЮ МОЩСЮ 0,0497ra. 
12. На 3с1оlcnыlпn дітlllці будівnі та СПОРУДІІ Biдcyrlfi, 3смель"а ainlllKI передаєтьсн в ОРСІІД)' без будівель та 

ІІІІІРУА 
13. HopмmllНB rpowoBa оціllка ,смель"оі дinRНК11 ІІа період будіВlІІlllI'Ва зПд.IО в.тl')' 3 теХllіЧllоі ДОКУІІІСlrnщt1 

"'lIDpмmllfl)' I1JOWOIY оціlllСУ 3С"lcnьноі aiпallKIf Броварсысгоo IІlіського відділу 3СМCnЬІІІІХ ресурсів від 02.12.2008 
РаІУ 1604-3/13-311991 С'І'ІІІОВ'ІТЬ 48 831,00 (сорок вісіА' ТlIСIЧ вісімсот 1p'IдЦllТlo одна I1JIIB"1 ОО 1С0піАок). 

Hop18mlBlla rpoWOBa оціllка земепы�оіi aiпlllK" 3 дaтll 3дD'li об't:tn')' в сксмуатаціlО зriдtlО 81тl')' , 1СХllіЧllоі 
a,uaП1lU7 про IloplI,mlBIIY rpOWOBY оціlllСУ зсмcnьноі діnНIІКIІ Броварськоro IІlіського віддіпу 'СМCllloIШХ ресурсів від 
OL~12008 року 1& 04-3/13-3/1992 стаНОВIП'Іо 244 158,00 (двісті сорок ЧОТ1IРII ТlIСRчі r:ro П'RТдеснт вісім rpl'BCIIL ОО 

І lIIIIiIIDX) 
2.4. 3емспыfa дimtнка, Іка псредаєтьа в ОРСІЩУ, ІІС мlІЄ ТDКIIX Ilсдonікї., ЩО "IОжyrь ПСРСWКОJUmа іі СфСtmlВllОlІlУ 

IllapttcraaПIID. 
3. Строк діі AOroDOpy 

3.1. Договір yкnaдCIIO тср.,і.IО'" до 10.11.1018 року. ЛіCПR заКЇllЧСlП1І cтpo~ p.oro~opy ОРЕНДАР .ІІІЄ 
"'Іе право ПОIІОВnСIIIIІ Аоro ІІа ІІОВІІА строк. У цьому разі ОРЕНДАР П081111СІ' jfC Пl3НІШС ІІІЖ ,а 30 ~CIIДDPIIIIX 
-дІІ3І\ХІНЧClIIIR строку Дl1 доroвору повідОМІІТlI ПlIСЬ'IОВО ОРЕНДОДАВЦЯ про 111мір ПРDД~В.lтl ROГOAIIO. 

Пможеlll .. цьога Договору про псрсвашс право ОРЕНДАРЯ ІІС 3ВСТОСОВУЄТЬСІ У раl: 
~1Cra11ll1_enIolloT дlлlНКlt lІе ,а цIлЬОВII"1 ПРll3llа'IСI'II."; 
.1ІІІр)'ІІІСIIJIІ терАІіlfів cnnm. 0PCIJДlloi' nnаТlI; 
~ИІIR погіРWСШІІ СТІІІУ ,смепьноТ дїJUlIfKII. • ІІІ (BBC:ДC'IНJI об't:any в cKcMy;rraЦЇlo) ДО 

OL1120133.2, СірОК ВСТВllовnениR ДRI будівшщтва об'єкта МlстоБJ..nZ:;:Cnро BCТВIIOВnCIIIII рСЖІIМУ ВllІСОрllC'Пlllll1 та 
!150..._ року. РішеНll1 ВIIКОIІІIВ'ІОro IСОміТС1)' від 05.12.2008 року І1І 
-''''IІI_спь>>. 

41 4. ~реIJДIIВ.IIЛОТR КОАІ дО 01 грУДIІ. 1013 року 1І10СIП'LCR 
~ Оренда.. мата ,а 3с"'cnы�)' дinlllКУ ІІа П~РІОД БУДIВIIII~а4 c;lз0 1 О ('ІО11IРIl ТlIClчі вісі"lсаг BicluдCCRТ ТРІІ) 
"""" У !'РоwовіП фОР.lі в IlаціОНІШLніR BMIOТI УкраіlШ ~ суМІ овоТ O~IIICII зсмельноТ ДЇJUIIIICII, ~pClrднa. мата '~ 
1IctJ .. IO КOnlnotC ІІа рІк, ЩО CТIIIODJSТlo 10 % вІд Ilор".1І1111110. I1JОШCl а е.1 у 11J0woBln формІ ~ IIDЦIOII .... IIIA B8JIIOТI 
У"': об'єпу D ВIIОСIП1оСІ Ор ~ Р u. 80 копіАок ІІа Р'ІС, ЩО С'І1ІІIОВIIТІо 10 % 

І сумі n'WnIOДЦRТ!o/l1Jo II~Cl08 12.2008 року BIIКDHKOr.,y БроварськоТ 
~ довlДКlI Не 26 ВІД • 

lЩQq дinIIllСУ. 
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3бin yєn.c:a D 5(п· ...... ) раів D раі IIСРСВlllцеlfl'JI строку в 1 
4.1.1.РО'''lір ОРСllдllОі МIІ1'І:11J (в:е':СШIR D сксплуатаuію), ВlІзlа'I~"0ГО У П. 3.2 ItbOro ДOГOB~py.eтa..oa.l' 

б I!dDIIIIUI'1ID ов'скта містоБУдYDDI оз",їрl, псрсдбlllОIIО"ау п.4.1. ~. ЗДIПСI!ЮЄТЬСR ПО'lllllа.о,,,, :І МіС.11If, 11 "~ 
у, 4.1.2. Cnnaтa ОРСllДllоі Mml ~O~CIIOro РЛ' буді8.IІІUfDО об єкта "ш:тоБУДУDаlll'JI (РВСДСІІІІ. в &: ~ t1J'" 

",ІСІЦСМ -,ІІ'ІСІІІІІ c:rpo",),. вmDI 1Ct~ 
81t:IIIBIICIIOro У n. 3.2. Ц"Оro Дoro~opy. Ilдlloi МІПІІ 3D ЗСМCJlЬtlі дїЛRtlКIІ дсржавної або KOMytl1U1 - f1' 

4.2. ОбllllCnСlІlІ1 P03MIP~ ОРСоro npll3'II'IClIII" та косфіціСllТіD iIIДCKCa,!iї, 8I1Зllа"&:IIІІ:< ЗВИ 10"01 "'ІЬ._ 
ОШІІ"І іх ЦUI"ОВ .' о"ол __ ~ 

3ДlnClllomCl 3 yp~8 ..' yunoillll фОРМІМІІ, що заП081110lОТЬСR ПІД 'Іас YКJlaдallllR або змі,," у ._ -...... , 
_IIVtI!IIIIMII Кобllll:I'ОМ MIllIc:rp18 ".. "01 -..: 

3ІІІ1І-........ -. Аоro дії' -, 
OPOIIдIIIlII npОДОD11CСШII 'СІ ПО'lllІІо'О'1ІІ 3 ДІІЯ ПРllnl'ЯТТЯ ріllIС'IІІЯ сссії вІд 20.11.2008 РОІСУ 

4.3. OpcllДllO М&mI 8110СIт. ста шість) rpll8СНЬ 93 1С0піАКІІ ІІа псріод будіВШlІlТDа СТРОКО"І ДО 01 IIIO~ ~ 
рі81111МIІIІIІСТІСІІ:"'" D CY"111~1~:;'::~ЦIТЬ IІOnlР") rpl1811i 65 ~oninOK з даТ11 зда'lі Об'~1n'Y в cKcnпyaтaцi~~" tfJ 
POICY, 'I'D 8 СУМІ 2 034 ~Л:anСIІДВ ІІІІХ JIllia, lІаl:l'YПIlШС 3D OCТВIIIII'" КaдCIlJIapllllM ДІІСМ 3ВІТІІОГО (ПО.l1атКО80С'0) "і ~ l.al 

npcmlГOM 30 (ТPI=~M по CP~Ballllllla розрахуlllСОВIІR рахУllОК ОРСIІДОда8ЦВ Н! 33210812700005 УДК у K~~ у
ypaxyВDlll1J ПДВ з."пРо 235"'23 МФО 811018, одержува'l - БроваРСLIСС вдк. КОД КЛDСIIФіJC8uli 1:~ 
o6JIacrl .'" КlIСВІ, "'ОД ~ , -..... 

opcuдa 3tAUlL "ф .. if1, 
44 n CДDIIB ПРОдУКWЇ'I'D Ilaдalllll ПОСПУГ І рахУ"ОК ОрСIІДIІОI матаl О Ор"'ЛIЄТЬСIІ ВIAПОIIДIІІIМIІ ІІПІ\ІІІ. 
•• ср 4.5. Роз",lр OPCllДlloi маТІ' переглRдaCТLСЯ У разІ : ~ 

4.5.1. 3"lіНII У",ОI господаРIОВDlШI, псредбаЧСlІІlХ договором; • .. 
4.5.2. з",іllll розмірів 3CfIІCnЬІІОГО податку 111 ставОК ОРСIІДllоі маТІІ, З"'ІІІІІ I10рмаТ"IIIОI ТРОШО8ОЇ -'" 

пiдullЩСlІІl1 ціll таРllфів. з",іllll косфіціаlТЇВ і'lДСксаціі. Вll3llачеНIІХ 'АКОIlОдаВСТВОМ. 
У ВІІП~ віДМОВIІ ОРЕНДА~Я ЗМіll~1 OPOIIД~ мату II~ У"IОвах, 1113на'ІСЩІХ n.4.S ДO~80PY. CI'DPaq 

P03pIIВDlOТIo дoroBip ОреНДІІ. Якщо, є ВІДМО8а 81Д доБРОІШ""0ГО РОЗIРlaJШIІ ДОГОВОРУ 3в 'ГOAOIO СТОрІ", ud 8аі) 
p03plllamCI У СУДОВОМУ ПОрlДlC)'. іо 

4.5.3. D illWllX IIІПадках, передбаllОllllХ ЗВКОІІОМ; 
4.5.4. у РDЗі ІІСВІІСССІІІІ,. ОРСНДllоі Мaтll У строю .. 8113111ЧОllі ЦНМ ДОГ080РОМ, су",а 3DборroВІІIOCn 8_ 

ПOДlll'КОIІIМ боргом і CТlТУЄТЬСІ з HBpaxy8aIW'" nOlli. ЩО HapaxoBycrьcl на СУМУ подаТКОІОГО борry ( 3 ypaxyuввq 
unpaфшlХ С8l1кціП 3D іх IIВRIHocтi) Ь РОЗРaxyJDcy 120 відсотків ріЧНllХ облікової CТDDКИ HauiollDIILIIOro бllltcy У ... 
дllОчоі ІІВ JICIIL 11І1ІІІКІІІІІІІІ 'l'DKOro ПОДIn'К080ГО борІ)' або на ДOIIL Пого (Аого ЧІІСТІІНІІ) погаWОКllЯ, зanС-АСIІО Ііа 'RI1О,8 
3 ИnИlfIlН ТU1'X ПОК с білЬWОIО, за КОЖНIlП xaneндapHlln ДОКЬ npOCТPOIICHHI у Пого сматі. 11-

4.5.5. ОРСНДІ,а мата СПРUЛІЄТЬCJI також і у випадках., ІКЩО ОРЕНДАР з поважШL'( прllЧl1ІІ ТІ'МЧІСОІІІ. 
8I11СОР"СТОаує _lспы�уy дїJIJllКY за ЦІ"" дОГО80РОМ. 

S. ValOBII ВIІКОРIIСТ8III1Я зеаlМlоllоі ділЯllКlI 
5.1. 3еММLнаДЇЛllика ПСРcдaєn.cl в OpeltдY ДJUI будіВНlщтва та обcnyro8У8nННІІ торгово-офіСllОro цсиtp)' 
5.2. Ціпьово ПР'I3IIaЧelШR зсr.IСпLНОТ дітаНКlI- зомлі КО,.lорціПиоro 81IКОРIІСТ8ННIІ. 
5.3. ОРЕНДАР ІІС "Іає права без ОфОРМnОllll1 у останоanсному законодаВСТВО,.1 порllДJC)' зміllЮВlІТІ1 uiJпaI 

DplIЗRalfСIІIIJ 3смcnы�оіi дїJlJIIKII. 

_ . 6. У,ІОВІІ І .ClpОЮI передачlЗUIМlоllоі ділЯIІІОI в ОРСlfJI)' 
6 •. 1. "~a"l :I~'cJlы�оІ� ДШІНКІІ І ОРСІЩУ 3ДІRcIllОc:n.СІ :І розроБЛСIІІI""1 ПРОСI\"1')' ії відвСДСНIIІ. • 
ПIДCТll801О ро3робпСІІІІR ПРОCJПy відВСЩС1І11J ЗCfltcJ1'llоі ДШИШСЯ є ріШСШIІ БРОВlРСLкоі ".іськоі paдll КllівСЬІСОі С6ХІі 

від 2s .amll 2007 року .N! 483-28-05 "Про ПР"ПIІІIClIIIІІ права ICOPIICТYIIНIIII :І~Icnы�ІІ''1JI діЛJIllКDflll1e HIUPIIIJII в apcq 
3eIoJClJЬІПах дIЛRIIО,," IIIUIDIUIII дО3DOJ1іа ІІа вш'uтовпСlll1І ТСХІlіЧlші ДОКУМСlmщії по офорr.rЛСННIО права XOPJ1C1Y1118 
3cf1IcIJы�wII дlmШfCUlІІ ЮРlfДIIЧII!W і фі:lIlЧllllh' особам та ВII=lІІlІзr.lіll до ріWОllЬ БРО8арськоі міськоі рад.I" • 

• 2..1!lші ""O~" передаЧІ зсr.lenыlтT ДШIНКlI в ОрСIЩУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає а ОРЕНДАР ПРIIAмІС • opcRl1 
зоммьну дwllКY 8ІЛLІІУ від будt.-RКlIХ r.laJ1110Bl J І .' д (08МV 
ОРЕиnоnА.ВЕЦЬ ЧІІ OPEHn"'p ІХ про претенз n третіх ОСІб, про 1К1IХ в МОМСIП УКnlJДаИИІ D .." 

'""" w' I-V' 110 "ІОГЛІІ ЗІІВТІІ. 
6.3. Передача 30"'cnы�оіi діЛIНICJI ОРСIIДа.П • ..-

ПРllПМВШIІ- передачі. рЮ:Щ1 CIIIOЄl'loCl ПІспа державної pcєcrpaцiї ЦЬОГО Доroвору 31 

6.4. Op&:IIДDP зо6ОD'nЗОIIllП о п'ЯТІ n ... 
DlClIХ ДoдD11COOI'X УГО., Договорів lДellllll праІІІ. піcnи держаВllоі риtтpоцП ЦЬОГО Доroвору тalа6в VI'" 
ОРI"ІII1 дсрашОllоі ПОAllТКOвоі cnyж6 про ВI~ClUШ заlы� та АОПОВIIСIIIо АО ДоroВОРУ ТОЩО IIIIДDТlI вlAПОВiIUIУ --

11 30 1\1 &:цаl 31IаХОА1КеIIIIЯ 3UIMLlloi AInuIIКlI. 

7.1. Піспа ПРIIПШIОIIIІI діі дОГОВО 1. У",ОО .. ПОВСРIIСIllIЯ зеаlмы�оіi АілИllКl1 
гіршому порі8111110 3 ТlI"', У "кor.,y lill o~ ~EHДAP повортає ОРЕНДОДАВЦЕВІ ЗСМCJIЬИУ діЛIНК)' У c:naи~ ІІС 

• ОРЕНДОДАВЕЦЬ У раі погіРШCl1ІІ1 ::аl :СIIДу. , ь 
3МІІІ010 1т CТlUIY: "'~ право ІІа ВЇДШICOДУ.ІIIIIJI 3бl~I~IІІХ вп~IIОстеп ОРСlщоаDlIОЇ ЗеАlCnЬНОЇ дїJUlItIСІІ, пов оанnX 
3ГОДІ1 про P03~IIP .IД~коду.аlllll збlmci., спі • У РОЗМІрі, ВlІзнаЧОllОМУ croPOIlat.III. Якщо СТОРОІШМІІІІС ДOClI1JYl" 

7.2. З~lic:tlelll OpellДDpo,.. без згод" : ~03B I3)'f:l'ЬCI У судовому ПОPJJДку. • 
11cr.IОЖ;I~О ~tдc!кpor.'lml без заПОДЇ'Нl1ІІ шко1. ::;11І . IIIТp~1 ІІа поліПШСllНI ОРСНДОВВlIОЇ зettlenьноі 1LiJWIКIa. ііі 
зоmі ~e' п':~=11 cnuay ЗОМCn'ноі AinlllКll, про:~~~~IС ПIДIJJlгаlОТЬ відшКDДyВ8НJll0. ЕЬі 
псшіП;"СIIІІI CТВIIY зс,..'::'':;О1;!~IIІІDO. УМОВІ" обсяПI і cтpOPE~PEM за ПIlСЬ .. ОВОl0 згодою з OPBM°w.:~PI 

7 4 0pCI'nnn 10 AUUlIIКlI BI1311a1la1O'rLCl окро OКlI ІlДШlСОдуl&IIIUI орендаРІО Вlпрат за про. 
• • .......... ае право ІІа IЇДWKOn" ,,1010 УГОДОІО сторін 

псрсдбаllСНl1Х ЦІІ,.. договоро... 'VDlIIIII 3бllТкіа, ЗВnОАіаНIІХ I~. :ю60В'J33II'tt 
УllaCJllAок IIСВllКОllnНИJI opeНДOДD8ЦCM 
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8. 06аlСЖl!ІІІ1q (06nrACCIIIIJI) u 
8 І НІ ОрСllAОВВllУ 3с"'cJlыІy ділllllСУ ВС11І"ОIl1l'" (ОД б О 81IKOPIIC1'alllln зе~lелLllаТ ztInnllКlI. 

,. . . . І'n 7 .... о о "'СЖСІІ". ПЛ О 04 ,\ UlоР1 DOADпрОІIДf.о-rcaIlВn заЦI 110. "Ісрсжі в "'С-ІІСІІХ іш ощсю , 66 ra - 8 r.IСЖІІХ іlr.кСIІСРИОro 
~ -;.. r;I3DIIoC111"DIIII', зriДIІО ВІІСІІОВКУ упра~іJII" "lіСТО6у.ЖС::~'IОro КОР!ІЛОРУ ЛЕП, в "'C-dCIIX l'IЖСIІСР"Оro ICOP'lДopY 
~ 11 8.2. ПС:Рсда"D ВОРСІІДУ 3с"'cJlыlіi ділl"КIІ ІІС спід::! 11І11 Т1IIIPXIТCIC1)'PII Н!! 1627 від 08.01.2008 РО"')'. 
\ • BOIO дnll nplfnlfllClIlI1I 060 3,.lіllll 06r.IСЖСIІ" "11 Ц'О '1IІСТIІІIУ 
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~, 9. IllшlllРОnО та 060n'АЗКII ст І 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ raршlТ)'С, ЩО 3Cr.tCnLIIII діЛlІlІКІІ С По ор 11 • • 
~'OID (ВРСШТОAl), 3DcmшОl0 ІІС псрс6УВІІС І віll мвс 311K~lIIli ro ВnIlCI~oCТI, ІІІКО,.ІУ IIIUIO"Y ІІС 8іД'lу.кСIІIІ, під 
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9.I.Право ОРl!llДодавцп: 

9.1.1 ncpcDipml цілLОВС lIІКОР"CnUIІІIІ 3смcnыlіi ділll"К"· 
9.1.2. Aoc:rpOKOBO розіраDТlI ЦСП Доro8ір У IIІПад,,"ІІХ '6 

І . . r ,ПСРед В'ІСІІІІ:< '11І111І11" 3111C01I0дDBCТbOr.1 111 Qllr.. Доrоаором· 
9.IJ. 3Mllllml PO~AflP 0РС'ІДІІО nпml У BllnaдКDX, псредБIlЧСIІІ." '11І1111І1&1 3DKOIIOADDCТbO,.I. ' 

1 9.1.4. ВI"'lаnml ВІД ОРЕНДАРЯ c~oCllaclloro 8"СС:С,,". ОрСІIДІIОЇ матІІ; 
r 9.1's.BII"lal'l1Т11 вІд ОРЕНДАРЯ ВІДШКОДУ8аlllll СУМІІ ОРСІІ4110Ї nпanl 3 часу nptlnll.1ТR рі.UС.IІІЯ сс:с:іі &роаарсысіi 
мi_Paдll про 1І11Д111111. ВОРСІІДУ ЗСМCnLllоі ділllllКtI до niztnllCIIIIII. qLoro Доroвору· 

9.2.0GОU'ПЗКIІ ОРl!llДодаацп: ' 
9.2.1. псредаватl13с"'cJlыІy ДЇJUlHКY ПО акту. 

9'з, Праоо ОРСІIДDРП: 

9З.I. oтpllAlDТII по акту ЗСМCnLIІУ ділllllКУ У КОРІІСТУВВІІІІІ; 
.9З.2: ПОllОIllЮlml AoroBip піспl ЗDКЇІІЧСІІІІІ c:rpOIC)' noro діі 8 pui відcynІОсті ПРСТI:tIзіП, щодо зоб08'1І31111 .. ІІа 

opam1 тcpr.IIIIY ореШДІІ. 
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9,4.2.0IlКОРШ:ТООУООПI ЗС"ІСЛ.ІІУ дinПIІІСУ 30 ЦШЬООIІ"t "Р.1311I1ЧСШlп"l; 
9.4.3. CDОСЧОClIО СnnО'IУООПI ОРСIIДIІУ nло1)'; 

9.4.4. нс ДОПycкaТJl Xir.li'lIIoro ЧІІ 6удь-якоro iHworo ЗDБРУДlIСНIІІ зсr.ш.; 
9.4.5. nїДТPIIMyaaТlI ії 8 IIМежному СІнітаРIІО"У стані; 
9.4.6. niCJ1l закіll'IСНIIІ тepr.liнy діі ДоroВОРУ oРСllД1І П08СР"yтll ЗСr.lc:nьну дinlшсу ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

IIIIDНOMY C:nUII ПО кry. 
9.4.7. орешдар з060.'JI3I1I1110 в n'mIДCIIHllfi тepr.lill піспя ДСРЖlIDllоі реестрації QLoro ДоroВОРУ та/а60 БУДЬ-ЯКlIХ 

II.UrIo8шс yroдe Договорі. про внссеШIЯ з",іll та ztOnO.IICIIL до Доroаору тощо lIaдanl 8iдn08iAlry копію Орl'IUI)' 
• Aq\DIJIOЇ податкоІоі cnyж6ll за місцем ЗІІDXОДЖСІІІІІ ЗСr.lc:nьноі дlл_IІКIІ. , 

10. PII3I1K OIlO.AKOBoro 31111ЩСІІІІП а60 ІІОWКОДЖСІІІІП 
06'acтn OPI:lfДll 'ІІІ noro чаСТІIІ ... 

10.1. Р.I3I1К BllnnДK080ro 3t11IЩСIІIIЯ або ПОWКОДЖСНІІІІ об'скта OPClfДll 'ІІІ Поro 'laCnlllllllccC ОРЕНДАР. 

11. З"ІІІІ'І )'1\100 AOl"Ooopy І ОРIIОIІІII:IІIІП naro діі • • 
11.1. ЗміІІа У"'08 Доroвору здіfiСlІlОIOТЬCJl У nllcLAI08in фор .. і 311 8311D111010 3rDДOIO стор ... та ПОС81дчyєn.cl 

IIDrIpIIlllLIIO. 
Урпі IІСДОСlrllСIШI зroДlI ЩОДО зміНIІ у"'08 AOroBOpy спір розв'пуаОТЬСI У СУДО.ОАІУ ПОрllДlС)'. 

11,2. Діі Aorooopy oplIOllllnlO11oCO У роl: . 
11.2.I.зDкіIIЧСIІІIЯ строку, ІІа ІКlIП Поro було yкnoдcllO: '. 

І 11.2.2.ПРllДбаНIIІ ОРЕНДАРЕМ 3c"~ы�оіi дlnlllКII у IІІ~СIІІCn:~ШLllоі IlсоБХЇДfIОСТЇ 8iдnolWI0 до с:т.147 
h I.2З. npllatYC080ro вlдЧУЖС1ІІ11 ЗСАleJlLllОI ДUllIIКlI 3 "ІОТІІВІВ су 
оо;;;;; IIOro КOJJСКСУ УrmDіllЩ • пе баЧСllІІХ заКОIІОAl. 

11.2.4. Доroвір ПРIlПIlНЯЄТЬCl також В ІІІШІІХ ВIlПадКІІХ, Ред 
11,3, Діі Aorooopy ОРIІОIIІІПIО11оСП шлпхоаl Поn розlрваllllП 311: 

1103.1. 83aЄAlIIOIO зroдОIО cтo~ill: І авства Yкpaillll. 
11 І !З.2. ріШСlllllr.1 суду відПОВlДlІО ДО ЧlІІlІІОro З8КОI од орадку У .IІПадках, персдбаЧСlІlІХ 311(0110" та ЦІІ .. 
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ВnUllоВЛСllllR 110 I\псцевоеті та IIОГОn"'И 

ІІРО - еЩIН ЗОВllіш ' • 
ІІЬО. 1\1е-..... 1el\Ie.nLlloi ділlllllСl1 

'.\ "~ Op,'Ballllle "'ullр"елlСІІ'tJо DpOtJapIIJIC''''Ulo6yd'' 

" 2001р. 
м. БроваР11 

МlI. IUlжчепідписаві. преДставНllК комушulы�огоo . 
paдll "БРОВВРII-землеустрііі". директор raCВClaКllii п.в~IДПРlfсмства БРОВDРСЬКОї міської 

ВІІРucyrиоcri зer.шеВПВСIПlКЇв (земnеКОРIIC'1}'DDЧіВ): в особі ДІ 
_ПОІСТВВ "БроваРIDlситnобуд" ДмитреllКО р .М. .ректора ПРJ.lDDТ110ГО 

'11 ~liжнJlХ земnеВnВСНliків (землекористувачів): ЗСl\ші РС3СрВПIIХ ТСРlпоріli I\lіета БроваРII, 
.1е.rлї 3впlnы�огоo KOPUnYBOllllR (вуn. ГРУШСВСlaКОГО), зсмлі загалы�огоo КОрllС1)'ВDIШП 
(вуд. Ш.Anсііхеl\lО) 

DJXЩC'ПШIU1К8 Бров~рського міського відділу земельних ресурсів ГаСВСЬКllіі І.В. 
що npед'.ввиnи СВО1 ПОВНОВIDкенНJI, провели вcтanовnення на місцевості та погодження 
.1ОанЬпньоі межі земcnьної дinянlСИ ПП "БроваРll3IСІІ"UlО6уд" 
що 3Dвходиться за ВДРССОІО 1\1. БРОВОРІІІІО пеРCnlllі вул. Ш.АлеIiХСl\lа та ГРУШСВСlaКОГО 
Зазначені межі на місцевості прохоДR'I'Ь по l\lежОВIIl\1 ЗllаКDI\I ветаllОВЛСllОГО зразка 

ніяких пр~евзій при встановленні ЗОВlfіmньоі межі не заявлено. Межі погоджені і не 
ВПКJIII1(8IаІЬ спірних питань. Межові знаки, JIКИМIl закріплена земельна дїJulHKB в кількості 
8 шт. показані представникоr.1 відділу на місцевості, та передані на зберігання 
3САшеВllаснику (землекористувачу). Розміри та місцезнаходження земельної дinяНКlI 
пошані на абрисі на звороn даного ахту. 
1In0ща дimJИxи. наданої в КОРUСТ)'ВОПВn ІІа уаlовах орсnдп 

зriдво земельно-кадастрової документації скпадає 0,0497 га. 

Предстввиик кп "Бровари-землеустрій" 

ПРедставник Броварського 
Міського вЩцїлу земельних ресурсів 

. І 



АКТ 
UC'fllIIОВЛСIIIIП 118 AIЇcцeBOcтl та Iloron .... 

ІІРО -СПIIВ 30Dlliw - • 
ІІЬОІ АІС"", .. 1СІ\ІСЛLІІОЇ дїЛПllКІI 

• ~\ Irrt 
Op"flQ""'t! "'ullpIlClf'CII'(JO DроваРІІJIС'ІІІlЛо6уd" 

"./13.' II~,!J~~ __ " 200.!р. 
м. Бровар .. 

МlI ПIDкчепїДПllсані, представНllК КОМУШlJlЬ . 
paдll "SРОDI1РII-землеустрій", директор гоєDсы�l=~~в~IдпрJiсмcтDаa БроваРСLКОЇ MicLKOi 

nPUcyl1l0cтi ЗCМJIевлаСIПlКЇв (зeмnеКОРlістувачів)' в особ' 
~РПСltlCТDа "БроваРIDкитлобуд" Дмsпpeнкo р .М: І ДlIРСlrroра приваТ110ro 

11 сумiжlulХ зeмnеВnВСНIІІОВ (землеКОРИС'І)'Ввчів): зсмnі резСРDlll1Х те IПО·n· G 
• ы�оrоo КОРП"'"'ВОПIIП ( Г р РІ I\llста РОВОРІІ, 

зе~lЛlзаПUI _." вуn. РУшсвськоrо), зеl\ші зоrВЛLllОI'О КОРllC'l}'ваllllП 
(8Уn, Ш.АлеііхеАIО) 

JJJXЩC'l'DDШUCВ Броварського міського відділу земельних ресурсів госвсы�lIвu І.В. 
І •• 

що преДIDИJПI СВОІ повноваженИJI, провели ВСТВ110впеНШI на місцевості тв погодження 
JQDimньoї межі земельної дimumи ПП "БроваРll3IСІІ"UlО6уд" 
щозоаходитьсязаадреСОIО М. БРОВОРІІ вп перетllllі вуn. Ш.Anеііхеl\lП тп грушевсы1огоo 
Зазначені межі на місцевості проходять по l\IСЖОВll1\l 311ПКПl\І BCТDllOвnellOI'O ЗРD3ка 

ніпих претензій при встановленні ЗОВllіІІІНЬОЇ межі не заявлено. Межі погоД)кеlІі і Ilе 
lIJIКJDIК8IOТЬ спірних Пlпань. Межові знаки, ЯКИМІІ закріпnена земельна ділянка в кількості 
8 шт. показані представником відділу на місцевості, та передані на зберігання 
заmсвпаснику (землекористувачу). Розміри та місцезнаходжеНllЯ земельної діляню! 
поквзані на абрисі на звороті даноrо акту. 
IInoща ділянки, наданої в KopllcтyвaBВJI вп Уl\IОВах opellДll 

зriдво ЗeJ.leJIЬНО-Icвдac'l'Pовоі докумевтаціі складає 0,0497 rа. 

Представвик кп "Бровари-землеустрій" 

Представник Броварського 
Міського відділу земельНИХ ресурсів 
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ЗЕМЕльно1 ДІЛЯНКИ 
АВрйС _---------~ -------

-
'.' 

11.93 4,09 -=:': ___ ""-,---'" А 

25,96 

4.13 

10,98 

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

ОІІИСМЕЖ: 

Від А до Б 3eМJ1i резервних територій м.Бровари 
Від Б до В зеМJ1і резервних територій міста Бровар.!. 
Від В до г зеМJ1Ї заг.корист.(ВУJ1.Ш.AnеRxема) 
ВідГ да А -т ~.(ауJl.грушоаськоro) 
АБРИСВИКОВU: __ ~~~~~&k·~q~~_-______________ -



АІ(Т 

П РllііАIIІIІІIИ-ПСР"n •• 
__ 11 11 ЗСАICJlLllоі ДЇЛИІІКІІ. 

J\llаІІ SPOBBPIII'IITBCLI(oT 06лаerl. 
ADDllllдQnтarO ГPYAIIB дві Тllспчl BOCLl'tora РОIC)'. 

Оре If дод а в с Ц ь: БРОDАРСЬІ(А МІСЬКА РАДА КИіОСЬІ,оl ОБЛАСТІ 
JOPIIAII'IIIII особа за заl~ОНОДIІВCТDОJ\l УкраїНІІ, іДСlmtфікаціЙIІИЙ код за ДІ1II11МII ЄДРПОУ 2637637S: 
IOPIIДII'1111I адреса: IСиIВСLка o~., АІ~БроваРIf, ВУЛ. Гагаріна, 15, в особі ВllКОll)'lОЧОro обов'JlЗКIf 
а.іськоro ronови - сскретарв МІСЬКО' роди САПОЖКА ІГОРЯ DАСИЛЬОDИЧА, JlКIIЙ діє ІІа 
підставі ст. 42 закону УlсраїНIf "Про місцеве самоврндуваllllJl D Україllі", тв РОЗПОРЯДЖСІІНЯ 
Броварської міської ради від 24.07.2008 року Н!! 128, ПСРСДnЛD, а 

Оре н дар: ПРИВАТНЕ ПJДПРИЄМСТВО ссБРОDАРИЖJIТЛОБУ~), 
ідСlmlФікnцїnНИЙ ІСОД 3S 11 60 1 6, зареєстроване за адРССОIО: 07400, Київська область, місто 
БроваРІІ, бул. Незалежності, буд.24, (свідоцтво про дсржавну рсєстраціlО IОРИДИЧНОЇ особи ссрії 
АОО N! 094321, видане державним реестратором ВИКОllаВ'IОГО KOMirery Броварської міської роди 
В.о.кУЗИЄЦОВIIМ, дата проведення держаВIІОЇ реестрації 02,07.2007 року номер заПllСУ про 

дсржаВlty реєстраціlО 1 355 102 0000 002393), в особі директора ДМИТРЕНКА РУСЛАНА 
МИХАЙЛОВИЧА, ідентифікаціЙНIІЙ lІомер 3130518353, який заресстрований за oдpeCOIO: 
Жtпоr.tирська область, селище ЄміЛЬЧИllе, провул. BOPOBCLКOro, буд.12, кв. 4, тв діє на підставі 
Cтatyry (нова редощів) ШІ «БроваРlшситлобуд», зареєстрованого державним реєстратором 

ВIIh.'Онавчого комітету БроваРСЬІСОЇ міської Роди Київської області 03.12.2007 року N! 
13551050001002393, з другого боку ПрПЙllВВ, В платне строкове КОРШ:'lуваJllfJl земельну ділянку 
кадастрОВИЙ номер 3210600000:00:022:1065, площеlO 0,0497 га, з ПІІХ 0.0466 ra - 3еАlлі 

~'Оаlерційпого ВІІІСОРІІСТОUІІП - іпжспеРШIЙ КОРІІДОР І'IСРежі КОАlупіКlщіЙ. ДnJl будіВНllцтва тв 
06cnyroBYВnНHJI торroво-офісного цеlfТРУ на ПСРСТllПі ВУЛВЦЬ Ш.Алеїаеl'lа тв вул. 

Грушсвського в місті Бровари l(иївськоі області. _ • 
Обставин, які переШКОДЖDlОТЬ передачі земельної ділJlНКН тв ВИКОрlіCТDНIUI 11 за ЦШЬОВІІ" 

nPlt3lll1чеННJlМ не вuалено. 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР 

, , 

Мп. . , , . 
і 

", 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОІ ДІЛЯНки 

ІірВDlРl1 КllТаськоТ оСілості 
; ::IІІI1IТС1ГО катІВ даІ ТlIСА'11 дсв'нтаго раку 

оrЕIIДОДАВЕЦL: "роварська ІІІІСЬІСІІ РIlU В б' 
Іс,.."і раАЇI СапО'.каса IroPR ВаСIUlЬОВII'ln, що діс :Іа :::0 І B!IICOIIYIO'IOro оБОВ'R:lЮI MiCIoKOro roлОВl1 - CCКPl:ТllpH 

;qaТ'li"lI рОЗПОplДЖС'lll1 ІіР08арськоТ мlСlокоі рад" від 24 ~~ 3ВКOIIY УкраїШI "Про "llсцсвс CIL\lOBprдy.DlItIR В 
оРЕІІДАР: ТОВАРІІСТВО з ОGМЕЖЕIJОІD • ВІ 8 РОКУ НІ 128 J OAIIOro боку, та 

fAcJn1IФIКlцIПIIllR код 32752691, зарсшrpоаа"с за IдРССО,о: 07400, ~~~сВIДАЛLlllcr~о ссGЛ3IIС-GУДI\IОIIТАЖ., 
11,..15,7, (CBiдoI.&!'O про дсржаВllУ р~шrpаl.llа 10РIIД"'IIJоі особll СС r л~';; облаcrn., M'c:ro Bpo.apll, вул. ГРУШСВСLКОro, 
_1111'101'0 ко."ТС1)' Ііроварськоі IІlІськоі PIд'I D.О.КУ3I1СЦ08I1М Р І НІ 09211 о, BltдIU,c дсржаВlІІlМ pccnpaтopoM 

с _"СУ про ДСржІІВIlУ рссстраці,о 1 ]55 120 0000 0001l7дaТa ПРОВ~СІІІІН дсржаВllоірccc:tpацііОI.06.2004 року 
~НІНИ ЛИАТОЛІУВНИ, ідСlm'фlкаціПIШП ІІОМСР 231 08Jo І ~80СОбl гсllсрanыІro Allpctn'Opa СМIГЕЛЬСЬКОТ 
ap.&IDIDlla. &уд.l0, КВ. 387, та дlс ІІВ піДcmtві СТІІ1УТУ (lІова ' • нка зарссnpоваllll 311 aдpCCOIO: мІсто Кl,ів, 
acpa;DВIUIМ рссстратором ВIІКОllав',оro коміТС1)' Бро.аРСI к _ P~KI"'!,> ТОВ CCBDJllc-БуAftIО,mIЖ», :lapcCCТ1Jc1Ba'loro 
Lo.I3551050008000117, ДІЛі -"ОРЕНДАР", з дp)'~oi сторо,," 'у::'an~IIIСц~КпОдl Рад!1 КllіВСІокоі області 26.11.2008 року 
.111 І' оroВIР про IIIICТYnIlC: 

•• .' Прц,\lет договору 
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ 81ДПОВ'ДІІ0 до PIU'CIIIIR сс:сії Броварс"коі міськоі радll КІІЇІСЬКОЇ області від 26.032009 

JIDIIY» 1072-59-05, lІадає, а ОРЕНДАР ПРllliмає в строковс MaтllC кoplICТYBallllR :lСr.lCnІо''У ділRIІКУ МОЩСІО І 8000 nІ 
І'ІІ6удіВllllцтва JClIТJI~аоro КОJ\lМСКСУ 3 .ВБУДОВ~IІО-ПРllБудоваllll"l тopriBCnhllllt.l ссрвіСIІІI'" ItC'rrpOt.l _ :lС"ІЛі ~llТnOBoi 
.. ruДOIII по .УЛlщl В RчеСЛlІва ЧОРIІОВlла D АllстІ Бровар" К"іКlокоі обпа .... ' 3г'IД'10 -" • , Д' .. , • :І MaflOI'tl :lс"mскорш:rува'IІІR, 
11ІО с IІСІ!д CМIIOJO 'laC:nlllolo цьоro оroвору та ДОВІДК" BllдllflOЇ відділоl'tl Дсржкоl'tI:lСl'tlу У .. істі БРОВlРI:~ К"івської 
а&.~асП ВІА 02.04.2009 року за N! 04-3/13-3/630 та :lCMCnbllo-кадастровоі ДОКУl'tlсщтаціі цн :lC"ICnbfll ділRlІка рахуаьсн в 
xмnn IIIrmOBoi заБУДОВIІ в IІtсжах Ііроварської міської радІІ. 

КIІдІС1рОВIIП lІомер ЗСМCnLllоі ділRlІк,,]2 10600000:00:015:0567. 
2. Об'сtn' OPCIIAII 

2.1. В орсндУ ПСрСДОЄТLСІ ЗСМCJJLна діnНIІКІІ :llraпIoIlOIO МОЩСІО І ,8000 га. 
2.2. На 3CAICnLllln ДЇJIJI,щі будівлі та СПОРУДІІ BiAcYTfli. ЗСМCnhfll ділRIІ"а персдаа"сн в 0PCflДY без будіВCnL та 

alОРУ'" • 
23. HOPMOТIIBlla грОШ08а оцішсв зсftlcnыІїї діЛRflКIІ ІІІ псріод будіВIІІЩТВІ :lriAIIO ВІПRГУ 3 теХllі'ІІlоі ДОКУ"lс,mщіі 

DpllllopMm1811Y rpОШ08У оціllКУ зеМCnLllоі дinRІІКIІ віддіnу ДСРЖКОМ:lСМУ у .. істі Броварах КlІївс"коі області від 
02.04.2009 року ке 04-3/13-3/628 cтaнOlllTL 989 482,00 (ДI:В'нтсот Bici .. дccRТ дсв'нть ТlIСRЧ "OТIlP"CТII аісі"IДССП дві 
"'!ІНі оо копіRок). 

HopumllHa грОШ08а оціfflса 3СМСЛЬІІОЇ діЛRflКIІ :І даТ" здачі об'ЄІ\-ГУ в сксмуатаціJO згїДflО ІІІТІІ'}' :І ТСХI,і'IІІОТ 
аумСlmщіі про IIОРМIІТІ181І)' грошову ouillКY ЗСftlCnLflоі ділRIІІ" відділу ДеРЖКОМ:lСМУ у "Іісті БРОВІРах КІІТВСЬКОТ 
a6.'IICri від 02.04.2009 року N! 04-3/13-]/629 cmtllOB'lТL І 978 964,00 (ОДIl" .. ілIoПОIl ДСВ'НТСОТ ci.IДccRТ вісі., ТІ'СRЧ 
.. 'morwіcrДСClТЧOТlIРIІ rpll8Hi ОО KoninoK) 

2.4. 3CMCnLlla дїJlIIIКn, JlКn ПСРCДl1ЄТLСR І ОРІНДУ, ІІе .. ас таКІІ" "І:дonіків, ЩО ",ожyr" ПСРСШКОДlm, іТ сфСtmIВІІО"'У 
IIIIDpllmниJO. 

3. Строк діі ДОГОВОРУ 
3.1. Доrolір yкnuдcHo 1'Op",iIIOIlI до 26.03.2014 року. ПICnR 3ІІкіIlЧІIІIІR npo~ Дoro~opy ОРЕНДАР .. ає 
~ право nOII08JICHHJI Поro ІІа ІІОВІІ" строк. У цr.oMY разі ОРЕНДАР ПОІІІІ'С'І "~ Пl3l1lшс шж 3D 30 ~C'IдaPIIIIX 
-до _11'11:.1111 строку діі доroвору nOBЇДOM,ml ПIІСIоМОВО ОРЕНДОДАВЦЯ про 'Іам'р продо .. ""ml поro ДІІО. 

ПапОЖСlІІ1JI цr.oro Доroвору про ПСрСВВЖIІС праlО ОРЕНДАРЯ ІІІ 31c:rocoaycrIocR У разІ: 
~"mIUli ж.Icnы�оіi дїJlJlllКlI 110 311 цїJIЬOBIIM ПР"3111"СІІІІR"I; 
:I1DpyшСIUІІ тepftlilliB CIUJIlТI. OPCllДHoi матІІ; 
ADIIyщСIІIІI погі -' 11 ршеlllll cтallY 3СМCJlЬІІ01 ДIЛJlІІК • БVДОВІ'IО-ПРllБУДОВDIIІІ"1 торгіаcnьш, .. 

• 3.2. СІрок ВcmtllОВЛОllllП ДnJl буДЇПШIЦТUI1 Ж'lТлоаоro коММIКСУ з а J. 

араіClUIМ ЦС'l1ро", (ВВСДСШIJI об'ЄК'І)' 8 ОКl:fsnуmщіlО) ДО 30.12.2009 року. 
4. ОРСІІДІІІ мата 0011. 

41 О' б' вв СТРОІСОА' дО 30 грУД'IВ 2 7 року ВllоtlтСI 
o-~:-реIIДlIІ IUJ~ 30 3С"'CnЬНУ діJlа,!ку '111 "~pioд _ УДlВIІШt'!' 98948,20 (дСІ'IIІОСТО аісі", ТIІClЧ ДСІ'ІТСОТ СОРОК 
~I У rpOWOBln формі D IlоціОIlOnLШП ВOn'ОТ' ~KPI'"II в CYM~ шовоТ oцillKII :lC"ICnIolloT ділRIІКlІ, ОРС'lДІ,а МI1111 
,_ IІІClIЬ .20 копіПок), 110 рік що стаllОВllТІо І О "B'!I'IOpftlaтtIB'IOO ~~IДOPC.I у rpow08in формі в lIoцiOllanLllin B:unoтi 
YtIht. fJU.lJy AJnlllКY З дaТll ЗДDчі об'єкту 8 сксмуатаЦl'О 8110СIIТЬСІ Р 9'- копіПОК) ІІа рік що С11І'IОВIт. 0,1 % від 
..... 11І1 8 СУМ' 1 978 " СClТ вісі .. rpJlBIllL U , В -~ І .96 (OДlla ТlIСJl'11І дев ІТСОТ СІ"'!, 1ё 188 їд 03.04.2009 року B'IКOIIKor.IY роаарсько, 
~ нот rpow080T OQillKl1 зс.,cnьноі дlлIIlКIІ, 3ПДІІО ~OBIДKII D 

pa,qq про ВІІЗllаЧСlІІ1JI opellДНoi МI1Т11 ЗD ~C"CnЬHY ДІЛ,.ІІ"')'. 



і 
і 

,І 

5' pa:s18 в pa:si ПСРСDІІЩСІІІІІ строку, D~IІОРЛСIlОГО пп. 
4 І І Розмlр ОРС.IДlIОТ nпml збinьw)'mcI а ~ ..... ) 11.1 ТОРМВCnЬtIIlМ ссроіСІІ"М ttClrrpOr., (ВПСЛСІ"'І 8 

б)'дI81111~ • ЖlmlОDОro КDМlUIсксу :І 16)'ДОIІIIО-ПРII удоваll . 
CКC"nVD11lQIIO' 8113111'ICIIOro), П. 3.2 ЦLDro ДоroIОРУ, 6 4 J 1 .. ninCIIIOtтLCI ПО'lІІlІаIО'1ІІ з r.flClltI, lІаС1}'ПНОro 

'М'І ,. ІрІ псред І'ІСІІОМ), п. • • ..-
4.1.2. CMDТD OPCllДlloT nпml)' РОЗ'" б іВШlцnа ЖllТЛОВОro коммсксу з вБУДОDаIlО-ПРllБУДОВIІНIІМ 

311 .Ііс.цсм :lвкіll'IСШUl строку, 8c:r111Dвnclloro дп. )'fю) ВIDllаЧСIfОro У п. 3.2. цього Договору 
торгіlСІІLlIІІМ ССР8IС"""1 ЦСIIТрОМ (ВІСДСІІІІ.І CКCnn),D11I:a 3~MCnIotli дln'IfКIІ дсржаDllоі або KOMYIIВnIoIlOЇ ВnDCllOcri 

4.2. Об'IІІС11СIIII' pO:SMlp)' ОРСIIДIIОТ Mml коефіltіСlniD illДCKcallii, DIІЗllа'I&:IІІIХ заКОІІОдDВCПlОМ, • 
здlПСІІІОcrLCJI :І урах)'IDlIІІ'М іх uinLOIOro ПРIDtlIЧСШI. та 3ІІПОDIІІОІОТЬСІ піл 'ІВС yкnaдallll. або змі"'l умов AOl'080PY 
ЗD11lСРДЖСII1lМIІ ICa6I .. cmJM Міllістрlв УкраТІІІІ фОРМlUtlll, що 
ОРСІІДІІ 'ІІІ ПРОДОВЖСІІІ •• Doro діі; РllПшптп pl'IICIIIIR сссіі olд 26.03.2009 року щомlс:ачио 

4.3. ОРСІІДІІІ мата 1II0CII1'LCJI ПО"ІІІІПІО'~" ~ ;:'::п''''' гpllRCIfL 68 копіПок) ІІа псріол будіОlllщrва &:ТрОКОМ 
рІВІІІІ"'" 'ІІСТКВМІІІ СУ"ІІ 8 245,68 (вІсІм 11IСІ'1 ~B СТІ Р ."IIOlli 91 lСопіПка) з дат" зда'lі об'сtny в СКСМУIІ1'ІЩЇID 
до 30 rp)'дllП 2009 року, та в сумІ )164,91 (сто W:fвСС:=II:::~ за Oc:rllflliM KВnCllдDp"'IM ДІІ&:М ЗRіТlІОГО (ПОдDТXОІОго) 
~OMIc:a:"o ПРDТlI,:::.~~;=~,,::;::а:;~:IIfIIf~ розрахУIІКОВllП раху"оlС ОРСllдодааlІI Н! 33210812700005 УДК У 
:~~~:ЬK:>;:'=cтI " •. КІІСОП, КОД ЗКПО 23571923, МФО 821018, одерЖ)'оп"- Ііроопрськс УДК, код клаСllфlиацtt 
13050200 орещua ]&:аШ'. • • 

4.4. ПерСДВ1lа прадукшїта ІІІІДІІШІІ пocnуг в рахУllОК ОРСIfДllоі маТIІ ОФОРМЛIСТІ.с~ ІІДІІОВІДІІІІМІІ аК1Ur.Ш. ".5. РОІ".lр opellДl.oi nлаТlI переглnдастьсп У раЗІ: 
4.5.1. З"'lіllll ),"101 rocподаРIОВDlllll, псрсдба'IСIIIIХ договором; • "_ • 
4.5.2. ]"'Ііlll' раЗ"lірів :lCr.tCIILIIOro податку та c:rIBOK OPCllДlfoi платll, ЗМІІІІІ IІ0рмаТІІВІІ01 ГРОШ0801 OЦlHКlI, 

пlДlIІЩСШІI ціl', таРllфll, з".1111І КDсфlцlаrriв illДClCcвцii, ВJІЗНІЧСІІІІХ ЗIІКОIlОдавством. 
У BllnaдIC)' 8іДІІІ011І ОРЕНДАРЯ змішml ОРСІІДІІУ мl11)' ІІа умовах, ВJlзна"&:IІІIХ п.4.5 ДOГ~BOPY, CТOPOНlI 

pa]PIIIDlOТlt AOl'08ip OPCIIДII. Якщо, Є відмова 8ід добравілLllОГО розірваllfll договору за ЗГОДОЮ сторш, цсП догоаlр 
Po]plllICI'ЬCI У С),ДОВО"'ІУ ПОРІДК)'. 

4.5.3. в ІІIWІІХ ВIIПадках, псредбаЧСIШХ 3ІІКОflОМ; 
4.5.4.у раі IICBHeceHНJI ОРС1'дllоі МВТlI у строКІІ, Вllзнач&:ні ЦlI"" Договором, сума заборговаllОсті ВВIIЖIf:n.CI 

податкОВІІМ борl'ОМ і C'I1II)'Є11tCI ] lІар8Х)'ВnlIНJI.1 ПСllі, що Ilпраховуєn.СI ІІа cyr..y податкового боргу ( з УРВХУ8DИИІ., 
unpaфllllХ С8шщlR 38 іх Н"Вllості) І] РОJРВХУШСУ 120 відсотків ріЧНJIХ обліковоі ставКIІ НвціОНВnЬJIОГО баtlку УкраіН11, 
ді.очот ІІа AClIIt ВtlШIКIfСlllUI такого ПОдDТКО801'O борІ)' вбо ІІа дснь noro (Пого чаСТIІН.I) ПОГВWСШ'І, :ШnСЖIІО 8ід 1'ОГО,IІІІ 
3 ICllIІЧШI ТDК1IX c:raвOK Є більщою, зв КОЖIIllП кanCllдapHI.n ДСН" пpoc:rpО'IСIІНЯ у Аого сматі. 

4.5.5. ОРСIIДІII1 MDТD спpaanlєn.са також і У ВIIПВдКах, ЯКЩО ОРЕНДАР з поважНIІХ ПР"ЧJІН ТІІмчаСО80 не 
811корtlстовує зсмenы�у дinRlIКY 3В QIIII. Договором. 

S. УІІІООІІ ВIІІСОР"CТnII1lП зс"Icnыlіi дInПI.КIІ 
• 5.]. ЦinЬOB~ ПрIDIШ"СflНI 3СIІІСІІ"ноі AWIIIOI-МІ будіВНJщтва ЖІІТЛОВОГО коммсксу З вбудоваНО-ПРllб)'доаlНlllІ 

ТОРП8С11L1I11М сеР81СШІМ ЦС'пpDМ. 

Категорll 3С"IСІІ" - зс"ші Ж'lТJIовоі заб)'дОВlI. 
5.2.0РЕНДАР не ."'Іає права без ОфОРІІlЛеllНJI у BCТlUIOвпCllOMY законодаВСТВОІІІ ПОРIДКУ зміНЮВВТlI цШЬОlе 

ПР.DIІI1ЧСIIНJI 3СМСІІьноТ ДIЛIНІОI. 

6. У"ІОО" і &:ТрОIOI псредачі зе"Iмыlіi дlnИ11К11 в opellД)' 
6.~. Псредача :lCМСІІьноі ДЇnIIIКlI в о,Рсн.цу здіRСНIОЄІ1оСI З розробnС1IНIМ npoetny П 8iдacдellНJI. 
~~СТВІОЮ рo:sробnСlll1І проскry ВlдведСНll1 ЗСIІІCn.,llоі ДЇnIIIКII є ріШСНIUI Броварськоі міс .. коТ рlUЩ Кllівськоі 

області 81Д26 6epe31U1.2009 року N! 1072-S9-0S ~Про ПРIІПИIfСIIНJI права КОРШ:ТУВВНlIJlзеМCnЬНIIIІШ дinlнка"'Ш,IIIІДІІНIIІІ 
ОрСIЩУ 3СМCn .. IІIІХ дuuшок, ИІІДІІНІUI ДОЗВОЛІВ на BllroтoвпCI.IUI ТОХllіЧI'ОТ AOКYllleнтnqii по офор",шенню права .~ 
КОРІІСТУ8DИІІІ :lеIllСІІЬ.IІІМII дlлlнкамll ЮРІІДІІЧІІІІМ і фі311"НИМ о .... бам та 81'есе • • Б ". t' 
РОДІІ". .... ИИІІ ЗМІН до РІшень р08арсько. ІІІІС'ІСО. 

6.2.ІlІшl 1"10111 передачі 3смсІІы�оіi ДЇnIIlКlI ВОРСІІД)'· ОРЕН "О " А. ВЕЦЬ 
:lсмenы�у дIJUШК)' віЛ"IIУ від б)'ДЬ-.КlIХ мaibl0811Х пав· '"' ~ • передає, а ОРЕНДАР ПРI.ПМає в ореиду 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРВНДАР ІІС моrЛI131.ВТlI. р І претеlDlЯ тpmx ОСІб. про 1К1IХ В момснт )'КnaдllJШI ДоralOJI)' 

6.3. Псрсдвча 3СI\ІCn"llоі діл111К11 ОРСНДlРIО 3ДlПСIІІОєn.cя • 
nplln"'IIIIIU1- псредачl. ПIМІ дсржавlfоі реєСТРlціі ЦIeOro Доroвору :11 uroll 

6.4. OpC.fДDp ]о60в'mПIIІІВ о П'яnrдСIIIIIIВ теР"1111 пі 
ЯIOІХ ДОДВПСООІІХ УГОД, AoгoooplB про ОIlСССIІIIО 3АІІІІ та cnи ДСР-ArПВllоі рсєстрпціі Ц"ОГО Догооору та/аliо будь
opnlllY дсржаОllоі ПОДD11СОооі cn)'Ж6l1за "lіСЦ&:а13"ПХQ- дОПОВllе .... до AoroBOPY ТОЩО IlaдaТlI oiдnOOЇДlCY корІао 

_ .. IІІIН зеАICJllоlІоі ділОlllO'. 
• 7. УАІОВІІ пооеРllСllllП і • 

7.1. ПICIIJI ПРIIПI,нен,,, ДІЇ ДОI'OВОР), ОРЕНДАР ЗСА'елIoIIО ДШИІІІСІІ 
riршо.'У поріВllІlІО 3111.1, УІІКО"), lін одсржав 11 В ОРСІЩУ П08Сртас ОРЕНДОДАВЦЕВІ зе .. enьну дinlllКУ )' С'І1ІІlі, не 

ОРВНДОДАВЕЦЬ )' раі поriршсНИІ KOPIICIIIIX ~DCТ1 
з .. іНОIО іТ c:rII')" має право ІІа IЇЛWКОДУВDlIIUI збllТКlв • • IBOCn:n ОРС.lдоваllоі земелыlіi дinllНК11 nOB'OIlIIIX Ь 
31'OAll про роз".ір віДШКОДУВDИlІ1 збllТків спір PO:SB'.:S: po:sr.'IPI, ВllЗllачсному СТОРОЩIftIll. Якщо CТOPOII~lllle ДОСІmytO 

7.2. ЗдіПСllСllі opClIДapCМ без :I~II ОРС11Д m.ca у СУДОІО"І), порRДКy. 
і б oдaвЦl ІІ""'В'ПІ на n І • 

IІСr.lOЖnlllО В ДОКРСІІ .. тl с3 3DIIoдl.HIII ШКОДІІ ціП дinallці І;~"П. ол nWСllllІ ОрСНДОDпноі :lcмenыlіi дinlllКII, ... 
7.3. ПonlПWС'111І CТDII)' ЗСММ"ІІОТ ділl"КlI ' • IД/lllnUcm. DiдwKoдyВalllllO 

зсмnl І е підn.1'IIIOТr. • • проведсш ОРЕНДАРЕМ' .,с1А 
.' • 81ДW~О~8аНIIЮ. У.10811, оБСIlПI і • за nllC.,MOBOIO зrОДОIО 3 ОРВНДОДА8Ц"''' 

ПOnIПШСIІІUI CТDI'Y 3ClllenItIIOI диlІlІІКIІ 8113начакrn.ca СТРОК11 ВІДШКОдуванн. opellДВp едені НІ" 
7.4. 0pClfДlP ".ає право ІІа B·lДWкo,.. OКPCMOIO уroДОIО сторін Ю Витрат 311 пров 

б 'І: ",/ВІІІІІІІ :lбltткiв .' :10 08 ІЗВlI", пср.:д"I1ЧСНИХ ЦlI". AOro80pO.. • 31UJOAIIHlfX У Hвcnl .... ".lІeJ1 
• док НСІИКОНВJfНIІ 0pCIJДv-
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u 
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3&rrКll1I11• aaZnКnIcm.en: 
1.5. фIh'11ll1l1l атра111, .КІ'Х ОРЕНДАР 3131... , 
7J.I· ЕНдОДЛВЦЕМ а таКОЖ а,1ТрІІТІ1, .кі ОРКУ 3. ПIСу 3 IIfDllrcOllDlII .... D6 

....d/ ОР НдАР :rдinCIIJII .1:_ а IICllIUlQUIII" lIIКOIIIIIII.AI VAIOI 
1''''-~:. .........: - nOlllllfll 3АіАс І • , ,.IOJU " .. -;,-;;.. .кі ОРЕНДАР Allr 611 ""Міо І Iml дп. ІІДІІОIUIІШІІ. CDOro 

7J.2. ДОІ-' r- 110 0'Тp1l"1rr11 а раl І 
• IIUIa=tшоro ІIlКОIІIIІІ" ОРЕНДОДАВЦЕМ .. 01 
~ - .... Ір фlКТll"IIIIХ DIПРат OPCIfДllp. 1113111"--". 1I Ід • У ,/1'''-' 8 06 -"'- • n C'l'all да"" • • IІlеже.,IlП (oOТJr.кerllln) щодо ВIІКо ","СIП'DnLIID nlдnlcpaClIIlX ДllIllХо 

• .1. 06АІ""'" оfmlжl:llllІ .!а 3CМ':'lLIIY дш.IІІСУ aїДcyrIlI. PllmtllllA JСА'СЛLrrоl дIдAIII"'. 
IJ. Зr1AlfО а"СIІОІКУ YnpaмlIlII. MICТ06YДYIIIIII" та .pxi~ 

81fc1116YJIIII11 06мс:аа:llІІ. та 06таЖСII!1І 3&аfЛl:kOРlfCl)'Оlllll" зм'::" БРОВlРСЬКОі А';ськоі Рlд" Н! 124 lід 18.01.1009 
f"I .UIIII8I111X КП .,&РОІ.РІІ Зl:llfЛсуcrpIR": КIUU1ctpODOro nпl'I)' та D;ДПОlfДIІО до pOJpaxyllrciD 
~ .'" 3ОІстоНОТ дІтIІІКI'. • 

• ~lIbulllЦl'llО ДО3ІOnl:1І0 В AlСЖах 31:мcnыfіi дlЛlШIСІІ • 

9. ІІІШ' права та аОаn'ПJlfll аарІІІ 
ОРЕНдОДАВЕЦЬ nРDИТ)'с, ЩО 31:МCnЬJlІ Дin'IІКІ С 1 Паro " 
~ (арештом). 31CТ1aOl0 ІІІ: Пl:рс:бувас і аі.. АІІІС 311m'",i ПО 8JlІСIlОСП, "'КОМУ іllЩОАІ1 ІІС DЇД''Y'.tfCIII, пІд 
~hlШl npаа .. 011311a'ICIII ЦlIIІI AoroaopOM. DІІОDІЖСІІІІJI ncpcдDBml фо дім"'СУ D 0PC:'fд)', 

,.'.Прааа opIIlAoдnaцn: 

9.1.1. псрсаіРКТІI цinЬОІС ІIIКОРIIC1UIfШI 3СММLlІОЇ Д;nJlшm: 
9.1.2. Д~OKoao р?зіРlаТlI цсп Доroаір У аІIПадках. псред6D'ІСШІХ '11І111І"" 3lUC01I0дDDc:r80AI та ЦlIАI Доroво О ... 
9.IЗ.3 .. llІІml Р03АllР ОРСllДllоі MaТlI У ІIIПIЩКІ1Х, псрсд61ЧСІІІІХ ЧШllfllМ заКОIІОдDDстаОА • р , 
9.1.4. lllAlaratll B~ ОРЕНДАРЯ CIoe"acllOro В"ССС"''' OPC'rдI.oi МІ11I: І, 
9.1.5. ІIІМaratlІ ІІД ОРЕНДАРЯ аіДШКОДУВПJIІІІ СУ"" ОРСlІдноі Maтs. 3 Ч8СУ np"R"JIТI'II ріШСН"JI сссіі &рооарс:ысїї -JIIIUI про III1д1UIIII В орен.цу зсмeJlыlіi AinвtlKJI до підПJlСІ"''' QLOro ДоroВОРУ; 
9Зо 060в'IІ3КIІ ореlIAОдАDЦП: 

9.2.1. nCPeдDIIllТl13CIoleJILHY дin"I'ІСУ по цry. 
9,3. Права operraapn: 
9J.I. 01p11М1IТI1 по aкry 3CIoICJ1ЬHY дinlllICY У КОРІІС:ТУІПJІІІJI; 
9J.2. nOllOВnIODlIТI1 Aoroaip піcтr закіll"СIІIІJI строку fioro діі в pDJi lіДСУТIІОсті ПРCТCJl3іП, ЩОДО з060l'ІІ3811L 1111 

.... 1'qIuiнy Opc:lfД1I. 
'.4. 060в'тЮI ореlЩnрП: 
9.4.1JtaA\1111П1I0РЕНДОДАВЦIО МОХCJlJlвість здіRСIІJОlml KOlnPOnL З8 IIIICOpIICТDJfII.AI ціСЇЗСМCnLllоі дinlIIКJI; 
'.4.2. BllкopucroBYBllТlr зеа.enьrry AlnnllКY ЗD цlлЬОВlllІ1 ПРІIJІІІЧІШІІRІЩ 
'.4J. QоtчаeJlО eIUlOI.YDom ОРCllдl1У мату; 
9.404. не ДОnYСКІІТІI хімічноro ЧІІ будr.-.коro іншоro З86РУДІІСІІІІІ зсмлі; 
9.4.5. niдтp11MYВ1IТI1 іТ в IIIUIСЖНОlof)' С81.ЇТОРНОAlУ стані; 
9.4.6.піcnr ЗDКЇН"СННR тepIoliasy діі Доrовору ОРСllдl1 ПОIСР"УІ1I JCAlcnltllY діл.нку ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

lIaRaМY СІ1Іlі по акту; 
904.7. орСIЩІІр зоБОI'JI:JlUШП а п'mfДСIІІIІІD тер",і" niCJUI деРЖUllоі РСЄСТРIWI'Т цьоro ДоrolОРУ тalабо 6У."КJlХ 

...... ІІХ yruдe ДОl'Oооріl про ВНСССІІН. зміll та ДОПОIIlСНЬ ДО ДоrolОру ТОЩО 111Iдm1 BIдnOBiдllY копllO орraиy 
,--rпoдlnCOВОі cnyжбll за Micцelol знахОДЖСIШІ зсAlмыlіi ДЇJUIIIКJI. , 

10. РІОІ'К DllПадковоl'O 3111Iu,еlll.П а60 ПОWRO.А"''СІІІІR 00 'єкта ОрСIIДІ' ЧІІ noro Ilamlllll. 
10.1. PIIJIIK BllnDДKoBoro 311J1ЩСIIII" або ПОWКОДЖС:IІІ11 об'ЄJm1 ОРСIIдІ' ЧІ! Поro 'lаст'НIІIІССС ОРЕНДАР. 

11 Заll.1ІІ Уlllоа AOI'OBOpy J ПР"ПІlllеIllIЯ i1oro діі І' 
~~. ЗміІІІ УМОІ Доro~ору здіПСНIОIOТloСІ у ПIІСLмовlR фОРАlі ЗІ B31EAIII010 зroдОIО crop 11 та ПОСВIДЧУcn.С8 

у раі lIeдoc:anICНlI" зroДl' ЩОДО 31о,іllll УМОІ OДOroDOpy спір РD30'IЗ)'lDТЬCIІ У СУДОООМУ ПОрllДlC)'. 
11.2. ДІІ oдal'OBopy Dplln.ll.n.011oen У разl: 
11.2.1_"'1"'111" crpoкy на JlКИП noro було yкnueНOi 
~~.2.2.nPllДб"lІІ. ОРЕНДАРЕМ 3Clo'CnLlloi Д~IIK" У ВnDCllic:r;;; спlлыlіi llеобхідаlОСТЇ IЇДnOIЇДlIO да ст.141 

-.J.З. DpllMYCOBOro ІlдчужеlIН" зсмeJlы�оіi ДlЛIlIIIfIl 3 МОТІІІ оу 
11 !!!Ает Yкgailll.i 61"CIIIL'( ЗDКОІІОА' • 

.2.4. ДОl'Oвір ПРIIПIІІI.єrьсн ТllКО)К а і11Ш11Х ВIШIlдКI.'(, псред 
11.3. ДІІ АОгоаору ПРІІПІІІІRІОТЬ&:R wnПХОIІ' noro розlраDШIR за: 
ІІЗ .•• .... -.110 • • 11 ......... 10 31'ОДОІ0 СТОРІН, Украіllll 

3.2. рlШСllІІRМ суду DiдnoBWIO дО ЧШIІІОI'O 31KOIIOДIIICТIB • І"Падках, псред6а'IСIІІIХ 3DКOIIOAI та ЦlI" 
1 І33. illil,imlDOIO однієі із Croptll D OДlIOCТOPOIIIIIoO"'Y IIOPJIдIC)' У 

~11101""., О НДОДІІ8Ц1 В OДIIOCТOPOlJlILOМY ПОрІдІСУ 
3В uliцllТlIDO!O ре. G 4 та 9 4 ДOIIOro ДОI'OВОР1· 

Ф.еJf.JП~'~:~~:іАIIОI ПУНктУ 4, ПIДП)'"КТlВ. • 
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Доrouір ..... CТLCI розірва''''.1 :наlllіцIІІТІ'IОIO ОРЕНДОДАВЦЯ 3 МОМСlnY lІабyrтя '''flfIlOI:1 і 8і.'ПО8і ~ 
ріWСIШІ суду, npllnlurroro ІІІ .'1.'01')' ОРЕНДОДАВЦЯ. ..' : 

11.5. Псрехlд праlа вnac"ocтllla .Іan •• о OPC!IДDPI, Р0311lШ08аlfС ІІа opCIIJtOlnlllfi зсмc.n .. щп діЛЯllці ІІІ .' 
IОРIIдII'ШУ або фі311"1&), особу, С n'JtC1'llIOIO Дnl РО31РВІІІІІІ JtOrDIOpy. ~ . 

J2. DlдnoalдanIoII'c:n. СТОР'" за IIcallКOllallllR або IІсllоле-.... llс BII~O.IIII.lIIn ДОГовору 
12.1. 3а ІІСІІІКО'ПІІІІІІ або .ICI.DllCICIIC lllКОlllІШI ДOIVIOpy CТOPOIIII IIcCyrr. аIЛПОА'Дw, .. "іС11. вїлnовlдно . 

зaк011)' та QLoro JtOrDlopy. • ••. ІІІ 
12.2.CтopOIIDe Іка nOPYWIUla з0601'l3аlll .. , 31inIoIIIEТЬCl 81Д ВIДПОllдал"IІОСТI, ІКЩО АО". ДОВСД 

ПОРУWСШІІ cтanОClIІІ: зП 111І11І. е. Ща lIt 
13. Пршсllщеаl ПОЛО.СIIIIП 

13.I,цсlІ JtOl'Ollp nJдn11"DC JtCpacaDllln реестрації. 
13.2.Цсп ДОl'OІір IІа61lpас '",lIIlom пісп nlдnllCDllll1 cтopOlla.", та Аого дсржаlll/ОЇ рсестрації 

ЦсlІ дol'08ip YКnQ4Cllo У 'IOnlpLOX ПРIІ •• іРlfllКІІХ, ЩО allllOTL ОДllакову 10JЩДII''''У СІШУ' "'" 
і . '-111З_ 

3IIIXOДI~CI І ІІОТІІР уса. ДРУПІ" а OPCIIдOДD8QR, тpc:r111 - І ОРСІІДІРІ, 'ICТDCpтlIA - n оргаllі, ІКІІА провів --
PC:CCТPDQIIO. д~ 

Ilca1д'011ll11l111 'IRmIllRIIIII Jtoroaopy є: 
~ 1CIUVICn'P01111I ппо" зсІІIсІІыlтT JtinIIIKII. 
~ акт про ІCТDІІОDIIСІІІ" ІІа Mfcqcaoc:ri та ПОГОДЖСІІІІІ 301Ililllll .. O; межі зсмcJlыlіi дinя 

псреда .. і IІlежОВIІХ 3"lкіl ІІІ з6срll'DllІІl; І'"" 11 
~ акт ПРIIПому-псредачl3СIlICllЬfIоі діЛIIІКII; 

15. Pcкablml та пlдПIllШ аорlll 
OpellдOДDacQIo 

вроаарсыcD IІllсыcD pllДll 

• особі """ОlIJ'ЮЧQlO 06,. ~JI"' JI'/С'КОІО гал,." 
Саnо~юrа 110/»1 ВаClIЛ60.u .. а 

МIСЦС3IIDXОДЖОIIIIlIOРIIДII .. ИОТ осо611 

ОРСllдар 

ТОВ ccGa31Ic-GУДI\IОIП1lilO) 
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КАДАСТРОВИй ПJIAВ 

3210600000:00:015:0567 

А 

г 

15.75 4 

ОПИСМВЖ 

ВіААдоБ 
ВщБдоВ 
ВіаВдог 
ВідГдоА 

землі заг.корнет.(аул. В.Чорновола) 
землі заг.КОРllет.(аул. СоБОРJlа) 
землі резерВIШХ тepllТOpin .1. БроваРl1 
ПРlшатнс підпрJIЄМСТВО "Делавер" 

ПаощадiJuппcи СТ8ВОВИТЬ -1.8000 га . 

............ 
Шк :tanm.и CiniOIC ...... CIJ8nI18X1111i 

lCPaaqgf IIIII:IIaI:d.III фр 81U101111 ОІ'СІСІІІІА 
pu :lCll1IIIt, ВCIOrO lJICIOIIi 1IIIIId, UICIdm а&а 
ма n yrU. ~DII 

JllDllIІ 

РіІІІІа • 

s 

~t=.=:=;:~~.U. IlачалЬDПка відАiny 

CUIa 

3_ 

t.О.JlЗе.~1У у 1\1. Бровари 

~~КJI1~IIIr.:o1 обл. 

800rD 
cinaur ІІІСОІІІ 

І DII 

ТОВ «Бвзис-БУДМОбll'l'llЖ» І торгівельним сервіСНIВI центром 
- буді б овано-при удовlІІПВ 81111цrвa ЖИТловоro комплексу 3 в УД Бровари, вул. В.Чорновола 

Київська область, Аркуш Аркушів Мірипо 
ДОIІУМ1нrвц!я Ь 1 1.2000 

:lIIIII8Yc:7POIO ЩОДО 1 • 
ClllllдIHНR 

документів. що кп IІБроваРIl-3еAlлеус;тріА" 
nос:аlдЧУIОТЬ "ревО 2009 р. 
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АКТ 
ВІІ:JШ'&ІСІІІІR l\IШ.С ЗСI\ICJlLII оо • 

01 AUlIIIIh.'1 D • 
ІІаТУРІ (ІІа I\lісцсвостї) 

.. и' t:tt'ї k .Il... 2~09 р. - . 
ТОВ "БаЗllс-БУД&IОllта2К" 

м. БроваРІ! 

МІІ, IШ)l(чепідписаltі, предстаВflltк КОМVllаль . 
~. ного ПІДПРИЄМСТВО Броварської міської 

""ПІІ "БроваРII-землеустрій", ДІІректор ГаСПСЬКll1і П В . 
r""" • ., В npllcynlOCТ1 землеКОРllстувача 

"r уо, О " • ТОВ ulDllC-оУАI\I ПТIUК та СУМІЖНИХ зeмnСВnDCШlків (землекористувачів): 

II 1'''11'''''' ІІіыl ІІЄЛ'Сllltlо 11 елаВІ!" з .... rл'· 
,. І' .... , заг.ко "ст. в 'Л. В. Чо "овма 31!J1rл; 

"z.ItОРІІСІІІ.(вVЛ. Собор""). зелrлї резеРВIIlIХ ІІІеР"ІІІ0РЇ,Ї АІ. Бровар", 

ЩО пред'ЯВИЛИ свої повноваже1lНЯ, провешt ВІ1311аченнJt зовнішнїх меж земелы�оїї ділJtШG' в 

натурі (на місцевості) згідно кадастрового плану ТОВ "Базш:-БУДl\IОIПnЖ", що 

знахоДU1'ЬСЯ за вдреСОІО &1. БроваРl1 ВУJI. В'П&IСCJIава ЧОРllовоnа. 

Звз~чені &Іежі на місцевості проходять по І\ІСЖОВІІІ\І ЗllаКUI BaallODJIelloro ЗРnЗК8. 

Ніяких претензій при визначенні зовнішньої межі Не ЗaJtвпено. Межі погоджеl.і і не 

ВJIКJDIКDЮТЬ спірних питань. Межові знаки, В1GIМИ закріплена земельна дinRнка в кількості 

5 ШТ. показані представником відділу на місцевості, та передані в натурі представНІІІСУ 

землекористувача, на JlКoгo і накладено відповідальність за іх зберігання. 

Розміри та місцезнаходжеllНЯ земельної ділянки показані на аБРІІсі ІІа ЗВОРоті 

A8Нoro акту. 

ПП • е ду згідно земenьНО-квдac'lPоаоі документаціі оща Д1ЛSIВКИ, надава в ор н 

CJOI8ДаЄ 1,8000 га. 
Цей акт є підставОІО для прИЙНJtТI'Я рішення по фamІЧНО"1У кориcryванmо з 

UICТyImим оформлеНВJJМ докумектів, що посвідчуІОТЬ право власноСТЇ або КОРИСТУВання 

3eмJ1elo. Ап складений в 2-х примірниках. 

Представник землекористувача 

ТОВ ССБазис-Будмонтuс" 

Представник 
"'" &ІВ :"" ~1 ровари-зеа!Пеустр~ 



-

r 

АБРИС И 
.~ ~Bol ДІJIЯIIК 

ЗЕ1Уu:на-

15.75 4 

ОПИС МЕЖ 

ВinАдо D 
Від D .110 В 
Від В .110 Г 
Віn Г по А 

Виконавець: 

землі заг.кор"ст.(вул. В.Чорновола) 
землі заг.корист.(вуп. Соборна) 
землі резеРВНІІХ тер"торіn М. Бровар" 
Пр"ватне підпр"с"ство "Делавар" 

~. Письмеииа О.В. 

Б 

-



АКТ 

ПРllііАIОIIIIП_ПСР • 
eдOII. 3сАІcnы�отT ділПIIКII. 

МіСТО БРОВОРІ. KIITBcы�oTT області. 

UI,ст"nДl.птоrо квіТlIП дві ТІІСПІІ' дев'отого року. 

Оре I1 дод а в с Ц ь: БРОВАРСЬІ(А МІСЬКА РАДА IСИіВСLкоl ОБЛАСТІ 
IОРllдlfЧ.lа особа за за~ОllодавCТDОМ УкраїIІИ, ідеJmlфікоціfiш.Я код за даШ''''.' ЄДРПОУ 26376375: 

IДllЧllа адреса: ·І(швська обл. м Бровар Г. . 
ШРІ .' ••. 11, вул. агаршD, lS, в осоБІ ВІІКОНYlОЧОro оБОВ'ЯЗКIІ 
~Ijcькoгo ronОВl1 - сскрcтuря МІСЬКОІ раДIІ САПОЖКЛ ІГОРЯ ВАСИJILОВИЧА, ЯК.ІП діє 110 

підcmші ст. 42 закоllУ УкраїlJ1J "Про "Іісцеве свмоврядуваШIЯ в УкраіlJі" та РОЗПОРJlДЖCНIШ 
Броворської АІіської рад .. від 24.07.2008 року Н! 128, передала, а ' 

Оре I1 дар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕ"СЕНОІО BIДIIOBIДAJlЬHICТlO ссБАЗИС
SYДМОНТAZ), ідеllтифіlсаціЙlшfi код 32752691, зареєстроване за aдpeCOIO: 07400, КlІївська 
область, місто Бровари, вул. rpYUJeBcbKoro, буд.15,7, (свідоцтво про держаВIlУ реєстрацію 
ЮРIIдIfЧНОЇ особи серії АОО Н!! 09211 О, Вllдоне державннм ресстраТОРО,.1 ВIІКОlJавчого коr.rfnпy 
Броворської міської роди В.О.КУЗІІСЦОВІІМ, дата проведення державної реєстрації О 1.06.2004 року 
Ilомер ЗОПlIСУ про державну реєстраціlО 1 355 120 0000 000117), в особі ГеlJеральноro директора 
СМІГЕЛЬськоІ АНТОНІНИ АНАТОЛІїВНИ, ідентифікаційниЯ lІомер 2310800148, якв 
зареєстрована за ОДРССОІО: місто Київ, пр. Бажана. буд.lО, кв. 387, та діє на підставі Cтaтyry (нова 
peдaкцЇJr) ТОВ «Базис - БудмоlfJ'UЖ»), зареєстроваllОГО державним реєстратором В.IКОflnВЧОro 

КО&Іітету Броварської міської Ради Київської області 29.11.2006 року N!! 13551050005000117, 3 

дрyroго боку ПРВnIМnО, в nnаТIІС строкове КОРИС1}'вання зеltlCnЬНУ ділЯНКУ кадастровиП ,.омер 

32 10600000:00:015:0567, nnОЩСIО 1,8000 гn, ДnЯ будіВНllцтва Ж.lТлового КОltlпnексу з вбудовано
ПРllбудованим торгівcnьним сервіСIІИМ цеllТРОМ во ВУnlщі В'пчеCnRВn Чор,.овіла в I\lіеті 

Бровари lCuівськоі оБJlасті. • 
Обставин, які персwкоджаlОТЬ передачі земcnьної ділянки та BltкopllcтaHНI її за ЦШЬОВІlltl 

Dpll3наченНJIltI не випвлено. 

ОРЕНДАР 

ТОВ «SD3IIc-Sуда.ОIIТDЯО) 

СІ ос06і Г""РIlЛ",,ого дире«mора 
CA,lzen6c6Kor А"",о"I"" АІІаlllм/1,,,,,. 

е...=_-

.' 



ДОГОВІР 
ОРЕНДІі 3ЕМЕЛLlІОІ ДIJUlИIСI{ 

IiРОlаРl1 l'IIТаськоТ оСілІстІ 
==IІІЦl'fOro rpynllR двІ 'ПICn"11 DOCLMOro РОIC)' 

0I'ЕIIДОДАВЄЦЬ: Вроварська IIllcькn рада І б' 
IСІоIiDТ plUUl СаПОЖICD Iropn BaCIUlLODIIIID, ЩО дІє ~Ia :~ І В~IIСОII)'Ю"Оro обо.' _ЗIСIf atie,acoro roлО11l - CCICpCТllPII 

;.р:аТ!Iі" ТІ РОЗПОРRдЖСIІІIJI БРОDDрськоі IІllс,коі Рlдll .ід 24 Oj~8 ЗакоllУ Украі"'l "Про .,Іецсас са,ООРRдуоаIШR І 
0I'ЕIIДА': ПРІІВАТІІЄ ПlДПРIIЄМСГВО "G'ОDЛРJ року К!! 128 З OIIIIOГO боку, та 

~OBBIIC 31 aдpecOIO: 07400, КIІЇІська облаcn. •• істо Бро ~ЖJJТ ЛОGУ Д», іДСlm'фіка"іRIIІІR код ЗS 1160 16, 
вцІJO IOPllдlllllloi особll сер1Т АОО Н!' 094321 І OIIДDIIC дс aaplI. ул. IIc1lJlC"II(1I0c:ri. буд.24. (евідоllПlО про ДСР"IІСа8IIУ 

:::і plUUl B.O.KY31ICU0111", дата ПРОО~СІІІІ_ ~CP"1ICD8110i 1"'11(181111., !ссстратором allkOllla'loro комітс1у Брооарськоі 
~IO І 355 102 0000 002393), о особі дllРСКТОРI дмит:'~IIЩ 02.07.2007 року 1І0МСр ЗOnIlСУ про дсржаОIlУ 
IID"СР 3130518353, IKlln зарссстрооаlШП 30 ІІДРССОІО: Жlrror.tIlРСLка А ::СЛАНЛ МИХЛ.АлОDИЧЛ. іДСlmlФIЮlllіПШIR 

12. кв 4 та дІє ІІа піДC1'Dві cтaтyry (11001 РСдаКці ) П о ВСТІо, СCnIlЩС Cr.tlJlb'IIIIIC, провул. DopoocLKOro. 
~' OIIКOIIIO"IOro КОМЇТС1у БрооІрсы�оіi .'іС:' _ ПрССБроаIРI~ЖIПЛОБУд). зарсєстрооаllОГО дсржа81111.' 
r-'~r':-":':~A" 93 • "ОРЕНДАР" • ко. ад" Кш.е,коі області 03 12 "007 ро НІ 135510500010023 "дDIIl - • з dpJ'i!Or старо"" YICJIDnIlI'cR Дого • ..- "'У! 

1 п' • в,р про "ОСТУ'ІІІС: 
• РедАlСТ noroRoPY 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ liдnOIЇДIIO до ріШСllІІR сссії Броварськоі міськоі Plд" Кllівс,коі 06лac:ri і 20 11 2008 
~ ХІ '18-49-05 та Від 30.09.2008 pOIC)' ом 813-46-05 І ОРЕНДАР в 11 • • РОК, , "pIIRr.tac в строкоос MDТlIC КОРlfстуваlfllІ зсfolcnыІy 

,pnllllcy МОЩСІО 0.041.8ro. 3 ШІХ 0,0400 rll - ЗСl\lЛі 061\1C"II(CIIOrO DIIKOPIICТDIIIIR _ 111Ж&шеРШIR КOPIIДOP IІIСРежІ 
.,,\І)'І.lквцlR. ДІІІ БУДIDllllltrDа та обc:nyroвуваЩ'R торгово-офіСIlОro ЦСІІТРУ- землі 1C0folepuiRlloro BIIKOp"mtIlIlR ІІа 
ntpe111111 lуЛIЩL ш.АлСПХСI\I~ тв вул. ГРУЩСDСЬh.-оrо D 1\,lсті GpODlp11 Кllівськоі оСілlln,l. ЗriДIІО 3 МОІ'ОМ 
JC\lllса.'ОРllctyВIIIIIII ЩО є IIСllд ЄМНОЮ ЧІІСТІІНОЮ цього Договору та довіДКIІ BllдDlIOЇ віддinО.1 зс"'cnы�ІІхx ресурсі О У 
_ Вро.арах. КlliBCЬK~i ~бдlсті від 02.12.20~8 року за К! 04-3/13-3/1990 та зсr.tCnLllо-кадастроооі IIOКYfo.cllТUuii 
&poIIpCWCoro 1ollCItKOro DIДДШу 3CMenLIIIIX ресурСІВ І" зсмcnыla діЛRIІКD ра."УСТЬСІ в 3C.IJIRX lСомсрцlАIІОГО .ІІКОРІІCТDШІІ 
,кr.ax &роварськоі міськоі pllДII. 

Kaдacтpollln IІ0loll:р 31:мепьної діЛ_IІКIІ32 10600000:00:022:1066. 
2. 06'оn, ОрСІІДl1 

2.1. ВОРСІІДУ псредаЄТLса 31:1\1eJ1LIIII діЛІ ІІа заranыІюю МОЩСЮ 0,0418ra. 
2.2. НІ 3CftlenьиіП діЛllщі будівnі ТІ СПОРУДІІ оідсутні. зсмenыІ� дinаа.ка псрсдаєrЬСI І OPCIIД)' без будівcnь та 

СІІІІрУА 

23. 1l0PMDТlIIIII грОШОВІ оціІІка 3cMcJlыІїї діл_",,,, ІІа ш:ріод будіВlllluтва згlдllО nllТ_1)' 3 тcxt.illllOЇ ДOКYfolcaaтauii про 
IІІІрІІІПIDIІУ ГРОШОlУ ouillКY 3CloICnLlloi дin_IІКIІ Броварського "Ііського ьіддіnу ЗСfolCnLlІІlХ рссурсів Від 02.12.2008 року Не 04-
3/U·З/19ВВ CnU'ODIIТL 41 070.00 (сорок OIIlla ТlIСІ"IО cifolДI:CIТ rpllbctlL ОО копіПок). 

Hop.,mlBlla f1JOWOII oUЇllКA 3CftlCnLlfOЇ діЛlllfКIІ :І дата. здачі об'any в еКCnnУlrl'lщіlО зr!дJIО ВIIТlІ)' 3 'ІСХllі'lІІоі 
D7UClI1IIIIi про IIОРМD'ПIRllу ГРОШОIУ оціlfКУ 3CfolCnblloi aiJUllflCl1 Броварського r.ticLKOro оідділу зсаlCnLIШХ ресурсів lід 
az.1UOOB РО"'У не 04-3/13-3/1989 CТВI.OBIIТL 205 348.00 (д8іc:ri п'lІТІо ТlIСIЧ ТPIlc:ra сорок вісl"l rpllDCIIL оо кonfRolt) 

2.4. 3C.lenLlla дідlНив. Іка Пl:редаЄТЬСІ В ОРСІІД)'. ІІІ: loIає таКІІХ Ilсдonіків. ЩО АІОЖУТЬ ПСРСШКОДlт. її Сфl:mlВІІОlolУ 
1IIIDpнc:тar'1II0. 

3. CrpOK дlТ noroDoPY 
3.1. Договір YКJIaдl:110 терміНО"1 ДО 20.11.2018 РОКУ. nic:nR 3АкіНЧl:ІІНІ cтpo~ p.oro~opy ОРЕНДАР ІІІІЄ 

~C праlО ПОІІОDJIСІІІІІ Поro 1111 ІІОВІІА строк. У ЦЬОlolу разі ОРЕНДАР П081.НI:IІ II~ Пl3111ШІ: lІІіК 31 3О ~І:ІIДDРІШХ 
.до :taJdНЧСIfIIIJ строку діі доroвору повіДОАIIП" ПІІСЬ .. ОВО ОРЕНДОДАВЦЯ про ІІІМІр ПРОД~l1КІтl noro ДІЮ. 

ПOnОЖСIІIIІ ЦЬОro ДоrolОРУ про ПСРI:DDЖlII: право ОРЕНДАР.я ІІС ЗDСТОСОІУЄТЬСІ У ро. 
il!lapIlCnUllli 3CftIeJ1LHoi дідlШClI ІІІ: 311 QiдЬOllllol ПР"311I1ЧСIIНJlМ; 
'IІІІрушСIІІIІ тep.lilliB ClUlml 0Pl:lfДllOi MaТlI; 
'1IODyщea1ll1 noripWClfll1 СТІІIІ)' 3l:мепЬ'lоі дідll.КІI. б ( "n"llllI оБІ.",,", І I:КСnnVlmЩіlО) до 3.2 r- б • б'ЄIm1 .Іісто )'ДУВ"'ІІІ вв __ .. ....., ._., 
01.12.2013 ..... l'pO~ OCТIIllODJICHlln ДПJI Y~III~II~IOSOI2 2008 року Ко 616 «Про вcmпlОDJIСIІll1 рCЖlI.ty llІкор"СПlШIІ та 
11І1о.- року. IШClIIII IIIKOllaB"IOro КОМІТСТ)' ІІД • • -
-'дuII13СМenL>>. 

4. ОрСllДllА пдата 

41 О • б і І а CТPOICO,.I ДО 01 rpyДlIR 2013 року IIIOCIIТLCR 
~ PClIДIII1 мата 311 3l:мепы�)' дlдlllКY 1111 псрlОД УД ВІІІІ ~ 107 ОО (чота,РIІ ТlIСІ'lі сто Clr.II1'1I0CHL ОО капlПОК) 1111 
rir, IIID рем У грошовіП формі о IIBQiOllllJlLllin BВnloтf УКРlіИIІ В ~lOI! 1101' OPCIIдIlI МD'ПI 31 3С1о1Cn'11)' nlmrlfl)' 3 ДОТІІ 3дD'I1 
~ CI1UtОDIIп. 10" від IIOPlol8ТIIDIIOi rpOWOBot OUlllКll3CftlCnlollO Д~I ;,"іА вaпкni YxpDilll1 в сумі 20 S34,80(дo;uuum, 
~ І СIi\:IUI}':lТ1ЩI.о IІІ0ClПЬCl 0PI:IIдDPCftI У rpowoliR фор.,1 D IllUlOllfo % lід Ilop.lmlllloT ІРОШО80і ouilllCll 3CftlCnlollOT 
1i ..... _B·~ тр ІВІ.І 80 к пlй ) :I!~ рІк, ШО CТDIIОІ.П1о і .llс,коі рМIІ про ІІІЗІІІЧСШ'. ОРСIIдlIОТ nnИІI 3D 
~. 3r(дI.O 08 12 .. О - OIIXOlol)' &РОІІРСЬКО 
.....-..q1_11~ •• оо 

-- . 
• ·1 .. /. .. 



в S(n'lIТЬ) разів в разі ПСрСВIІЩСІIІІЯ CТPOl\")'. BC'ТaII08J1rIlOto 
• СІІДІІОЇ мaтll збinЬWУCI'ЬCJI а'І1Іцію) ВI131Iа'IСІIОГО У П. З.2 11ЬОГО Договору, ~'" 

4.1.1.РОЗ·'бlf....! .lіc:raБVАУВІIІІIІ (ввсдСШIІ В СКБСМIСУIIО"'У П:' І 1 3діПСІIІОєrься ПО'IІIІІі110'111 'І міСЯ11І ttal"nl 
бvдlВllllцrDl о ....... l' Ilрі псред І' .. "". ( • -,,,Пllol'o 
~, 4 1.2 CMDТII OPCIIдIIOI Мaтll У роз., бvдівtIIlцтва об'єкта МlстоБУДУВі1I1t1Я RBCACIItIR R с:КСllnу ...... 11 

• • вС'ПІІIОDIIСIIОГО ДІІІ ", -, .1Ii1Q~ 
.. ІСЯЦС.І 38Kill'ICIIIII c:rpoкy. ." 
В113111"СIIОГО У П. 3.2. цього Договору. 10Ї МІТІІ 31 3с .. cnы�іi дтlllКIІ дсржаltlОI і1бо КОМУllilЛLttої L,IC 

4.2. Об"IICnСIIII. роз .. lру ОРСIIдІ 13111'IСIІІIІ та косфіціЄlІтів іtlДСКСі1Ції, ВI13I1а'IСIIІІХ Зі1КОIІОда8с=та ltaCJi 
3AlncllloaLCII 3 урllX)'вІIIII .... ЇХ ц!'tЬ;IО::'II~~ор .. ааlll, що 3DПОВIfIОIОТЬСЯ під 'Іас укладаllllЯ або зміllll умов 40~"" 11 
3DТ11сРДЖСIIІІ.1ІІ КlбіIlСТО.' MIllIc:rpIB кр IOPJ 
ОРСІІДІІ'ІІІ ПРОДОВJКCІІІІІ noгo діі: 11010'111 3 ДІІЯ ПРІІПІІЯТТR рlПIСIШЯ сесії від 20.11.2008 року що •• 'lr_ 

DТII BIIOCIIТLCI ПО'ІІІ .., " -'ІІІІ 
4.З. ОРСІІДІІІ IIJ! к двІ) ГPIIOlli 2S КОПІПОК ІІа ПСРІОД БУДIОlІІщтоа CТPOKOI\' ДО 01 rpY41111111J 

р1111llМ11 "1С'1'КР111 в су"l 342 (~II~ COP~IIII1ДЦIIТIo) ГPIIOCII. 2З копіПКI' З Aaтll зда'lі об'СІ\1)' в с"сnnуаТnllію ЩОlolіClllнa 
року, та о сумІ 1 711(OAlla ТlIСЯЧI СІМСОТ ~ 111c:ryПIIIIХ за OCТDlflliM КIІЛСllдаРllllМ ДІІСМ зоіТIІОГО (податкового) Mitllll6r) 

ПрDТIгом зо (ТPIIдQIТII) КDIIСltДDРIІІ':.:~~:1 розрахуllКОDI'П paxyllOK ОРСtlдодавця Н!! 33210812 700005 УДК У KlliBn.1I 
УРIІХ)'IDlIII. ПДВ Wn.ХО·зIIП'ПСРОСР~;1'23 МФО 821018, одержувач - Броварське ВДК, КОД клаСllфікаllli 13050_ 
оlJnаеІі 1\'. ((11І:00, lсад , 

opellдO 3:·:-~e едІ'll продукціі та IIIIДDIIIII поСІІУГ В paxyllOK ОРСllдllОЇ плати оФормлясться lіДПОlіДtIIIМIIIІІ'-ПWIІ. 
•• Р 4.5. Р031\1Ір opelfДl'o1' МОТІІ переГnRДОCТLСЯ у розl : 

4.5.1. 3Millll У"ОI господаРIОВDIIIIІ, псредбlЧСllІІХ договоро .. ; " • .. 
4.5.2. n,illll розмірів 3с .. cnы�ого податку та ставок opeHAllOI плат", ЗМІІІІІ IlopMaТlIBllOI грошовоі оці ..... 

підвlllЦСІІІІЯ цill, таРllфів, з .. іllll коефіцієнтів індексації, ВllЗllачеllllХ 3DKOIIOAaoCТIIO ... 
У ВllПадку віда'ОВII ОРЕНДАРЯ 3.liHlml ОРІШДНУ nЛl1)' ІІа Y"OBa.~, ВlІзнаЧСНIІХ n.4.S Договору, cropoнa 

РОЗJJIIВDlDТЬ договір OpCIfДlI. Якщо, Є відаlооа від добровільного розірваНIІЯ договору за згодою сторін, цсli 4ОІ'аІір 
РОЗРlllаЄl'loCJl У СУдОВО"У порядку. 

4.5З. в illWllX IIIПадках, персдбl'IСIІІIХ 3IKOIIOM; 
4.5.4. У разі невнеССllНЯ ОРСНДlIОЇ MDТlI У СТРОКІІ, Вll3начсні ЦlIМ Договоро .. , сума заБОРГОВlllоcrі ввaжama 

податкоВІІ" БОРГО.І і CТlГУЄl10СЯ 3 IlарахуваНlllі' ПСllі, що НlРаховується ІІа СУМУ податкового боргу ( з урахуВIІІІІІІІІ 
unpафНІІХ CDllкціП за ЇХ нввності) із розрахунку 120 відсотків ріЧНIІХ облікової ставКIІ Національного БВНI\')' Украіні. 
дiIO"OЇ ІІІ ДІШЬ ВllllllКllСtIIlЯ такого податкового боргу або ІІВ ДСНЬ Вого (ііого '!ІСТИНІІ) погаlUСННЯ, ЗIІЛСіКllО від тora,lD 
3 ВМІ"'ІІІІ таКllХ CNШОК Є бinЬWОIО, 31 КОЖlIllП квnellдOplllln день ПРОСТРОЧСННЯ у Аого сrшаті. 

4.5.5. OpellAHI мата СПРUnЯЄl10СЯ також і У внпадках, ІКЩО ОРЕНДАР з поважНИХ ПРІІЧІІН ТlIМЧatOво не 
BIIKOPIIC:1'DBYI: 3с .. мы�уy діnalllСУ 30 ЦІІ" ДОГОВОРО.І. 

5. УІ\ІОВІІ BIllCOPIIC'I'DIIIIR 3Cl\ICnLlloi ділЯ111С11 
S. t. З~ММЬНІ AinlllКD ПСРСДІІЄТЬСІІ В opelaдy ДІІІ будівницrВІ та обcпyroвуванНI торгово-офіСllОГО ЦСlnPУ 
5.2. Цтьове ПРИ3НІ"еНIIR зе"мьної дinяНКIІ- землі комерціПного BIIKOPIICТDНIIJI. 
5З. ОРЕНДАР II~ .'ІЄ права без офор.шеllНl у ВСТІІІlооденому законодавством ПОРІДКУ з .. іНЮIШТІI _ас 

nPll3НlчеllllJl земмы�оїї ДІЛЯНКІІ. 

_ . 6. УІ\ІОВІІІ етрО1Cl1 псрсдочl3lmlcnы�оіi дinЯllКlI в оренду 
6. t. ПСРСДВ"І 3QICnLlloI ДlnЯllКl1 в ОpclЩУ здіПСlllОЄl'ЬСЯ 3 розроблСIІІWI про іі' 
ПlдcrввОIО розробnСlІІlЯ прос в' • eкry І ВІДВСДСІІІIR. • 

від 29 nllcronaдa 2007 року НІ! 540-~-О:Вri'СIІІIR зcr.IСnLIIОЇ ДUlRIIKII Є ріШС1ІІ1R Бровврської міської радll K .. iВCLtcoi o&яam 
:1с:мcnыІх дln.IІОк, ІІQДDIІІIR ДОЗlon'IВ ІІІ" ВРI~~tПIІІIСIIIIR ПрDDІ 10PlteтyBBIIIUI 3СМCnЬНlt~ш діляtlКІМ", 1l1IADI1І1І • opctl.17 

....... ВnСІIIIR ТСХІІІЧІІОЇ Д '- Ф -ІІІ :н:ммыІІ''1І діМllКlUellt 10plfДIl'lIlI"1 і фіЗIІ"III"1 ОCDбar. • 0КYMCIIТDЦII по О ормлеtlНIО правІ КОРІІ ... ,,-
6.2.lllші У"ОВІІ псрсдвчі зс .. enы�оїї діпаНКlI ~ -: ~ІССС~ІIUI 3МІІІ дО рlшень Броварської .Ііської радІІ" • 

земмьну ділянку вілы�уy від БУДL-ЯКIIХ .. аАIIОВIIХ n .::. !1дУ. OPE!iдO~E~ передає, а ОРЕНДАР ПРllnМає • opr1Ul1 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ "11 ОРЕНДАР НС Morml 3НІТlI. Р І nPСТСllЗlП ТPCТIX ОСІб, про JlКИХ В MOMel1Т УКnDдВlПIІ доralDP1 

6З. Передача 3СМCnЬІІОЇ ділЯllКlI opellДD 10 'П 
ПРllllallllll1R - персдв"і. р ЗДІ СIІІОєn,ся піспа дсржаlНО! реєстраціі ЦЬОГО Договору 311 -

6.4. OpellДBp зо600'Я3ВIIIIП в п'ПnЩСIllIllП те І 
АІСІІХ AoдaТICOOllX YI'DA, Договорів про Вllе&:еllllЯ з.,f:" 11 nl&:JIR держаВllоі реєстраЦІЇ цього Договору тalІІ6а 61--
0pnl!)' дер-аВIIОЇ податковоі &:JIужбll 30 .Іі&:цс та AOnOBllCllL до Договору ТОЩО НІДВТlI вlдповlдІlУ .'0011 

.1 3110ХодзсеllllЯ 311\ICnLlloi ділЯIIIСІI. 

• 7. t. "!іщ ПРIIПlIІІСIІІII дії договор,' o:~~BII повеРllеllllЯ 3C1\ICnLlloi дinЯ11К11 • 
"РШОМУ noplBllIllO 3 ТlIМ, У ЯКО"У Bill одер_аа іТ І ДАР ПОlертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земcnьну дїJIIIHКY У _І, ас 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі поп ШСІІІIR ОРСIIдУ. 
змІІІОЮ іТ СТВІІУ. МІЄ право ІІІ • Р КОРІІСІІІІХ ВдВCТllаостеli ' аРІ" Ь 
3ГOДlI про Р03.lір BiДWKOД ВIДWБКОДУВІІІШ!l361ІТКів У Р03"llрі ІІІ OPCllДOBallOЇ 3СМCnЬІІОЇ AЇJIIIIIКlI, пов.3 rJI)1O 

7.2 3 'П • УВІІІІІІЯ 3 IlТКlв, СПІР РОз8·R'lVЄn'.... ' 3111ЧСІІОМУ cтopOllaм}l. Якщо cтapOllaall1 не доСІ 
• ДІ СІІСШ ореtщарс .. без зro -" - у СУДОВОМУ ПО 

11l!aIDЖJIIIВО віДОКРl!aIIIТlI6ез 3DП' ДІІ opellAOдaвЦl Вlrrpии І .рндку. JJЇ 
7 З. ПonіпwеllllЯ СТВІІУ з:=I~::їW~ОДlI ціП дітlllці, Ilе ПIдnн:.:.:naПідшеIlНJJ орендоааної зе.Icnы�оїї дlnlНК8fa 

зе.шl. НС піД/ІІ1'lllOТЬ віДШКОДУВІlll1 AIдlIIКlI, проведСllі ОРВНДАР І ШКодуванню. цеl 
пonіnшеllllЯ CТВIIY 3CMCnLIIOЇ AiпaIIКlI I:; Y"IOIII. оБСЯnl І CТPOКlI відш ЕМ за ПIIСЬМОВОIО згодоlO 3 OPBНДO~ IІІрІ 

I3ІIІ"IІІОТЬCl 0КPC"IOIO yro,", KOДYIВlIНJJ орендарю Вlпрат 3D пров!ЩС1 
~010 сторІн. 



OpCIUlDP мас пра80 Ш! aUuuKD.ЦYBDJIIIJI 36lmdB • ~ 
1.~· UIIM дorooopo"" . ' 3аПОAlІIІІIХ YIIllCllfдoK ІІClІІ" о 

~. _............ :JGp1ItIIlIlIJ DDDЖІІIО1ЬeJI: . 01111І11І. °PCIIДOlIDIQC'" 30600'131111І" 
... , 1.501 фDh"11IЧllі вtpm., llО'Х ОРЕНДАР 31131188 У 3 ' • 

• ь.. 1JОРЕНДОДАВЦЕМ D також 8lnpml, _кі OPEHM~3КY ,3 ІІСlllkDllаЩIІ" або 1ІС:llan 
~~ ~ рllІІі 3д nСЩlа або n0111l , &:"""11І" DllkDllallll."1 )'11101 
ІІА. ~~", ,.'f)1JlCfIO~ ~OXOJlII lкі ОРЕНДАР .. ir 611 рcanыІo ІСІІ 3д nClllml дnl IfдllOIUlClIIl1 C80ro 
... 1J .... ,. , O'I)JII"'lnl І роі 

.... 1fifIJ 1I1U11!X(JfOro ІІІІСОІІІІІІІІІ ОРЕНД0 n А ВЦЕ . "r-:,,'~ і J'O»lip ФІКnIЧIIІІХ аll1plТ 0pC'fДDPI 1113111Чlm.са • ,..,.. м УМОІ 
) Іь.:.... • ІІІ ПIДCТaI' ДОКУАІС. 'JIJ~ rranІоtlо пlд1'1lСРlDICClІl1Х дallllx, 
) .." 8. 06,.,rACc.llln (06 
~ 1'RЖеIШП) 11І0лО DIIICOPllntllllln 

)1ІіО.... діл зеlllМLllоr дln.11CJ 

~:;"'1" 11 НІ opClfДOIIII!)' 3СAlCnIo .. У _І'КУ 8C'ПUIОВnСIІ0 обм-", І І • • ,'n - І ..... еіll'. ПnОЩСIО О 0400 
1111:..: ~Ї/ІІІО-dllan ЗОЦІ 1101 мереж, в межах ІШКСIІСРtlоro /(0P'flloPY ЛЕП) • • ra - D M&:"dCIIX іlr.кСflСРflОro ICDPlfllopy 
-.;q ...ohdn'P,,1& 1546 lід 19.12.2007 року. ,3nnllO ІІІС:ІІОІКУ управпlШbl Alicтo6ynyвalllll та 

.,...-а.2. псрс:дАЧІ в ОРСІІД)' 3CMCnIolloi діпltlКIІ ІІС С підстаоОI 
1It ~IIIII О дп. npllnllllCIIII. або 3АІІ'ІІІ оБАIСЖСIІL ІІа ЦІО 'Іиmшу 

9. IlІші ПРаВІ та 0600' 

., --. .... 
111 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ I'Dpa,nyЄo ЩО земcnыІ� nїnlllКA с Roro RЗICJІ CТO~III • • 
J6apDllII\O (арештом), заCТDВОIО "е псреБУВDС і lіll має ,aK~IIII' DJlacllOCn, ІІІКОАІУ IIIWOMY І'С Dїдчу.кСIІI, під 
.-аРІ 'Іаші прllDllo ВII3I1В'IСllі ЦlI"1 доrolОрОМо І ПОIIlОIIlЖС'Ш. пеРСДИlml ЦlО nіn_ .. ку І ОРСIIДу, 

'.I.nP.JBD 0p"lДoдDBЦn: 
9.1.1. переаіР_ТlI ціпьовс В"КОР"CТDI'Ш' 3cMcnыoii діn_I'К'" 
9.1.2. дострокооо розіРВВТIІ цсП Доrolір У IIІПадках, ПС:РС~баЧСIІIIХ "ІІІ І 
9.IЗ. , .. ішml розмір ореllдНО! МAТlI У 811Падках, псредбlЧСJIIIХ ЧIІIІIІIІ~.I~~:'::~=о:ОМ та ЦlIМ Доroвором; 
9.1.4. 111r.11U'lm1 від ОРЕНДАРЯ CDосчаСIІОro B'ICCCIIIII ОРСНДllоі пnаТlI' 
9.1J. BIIMarDnl від ОРЕНДАРЯ lідШКОДУlаШl1 СУМІІ ОРСIЩllоі пnm. ~ 'Іасу ПРlln'l- • - G 

..1.0"": """'І І - " ... , .. PIWCtlllI ссе'l РОlорськоі _ рІІІІІl про 11_ ШІ І оре rдy 3СІІІМЬІІ01 дал_IІКII до nlnnllcalf.l. qLoro Доro80РУ' 
9.2.060D1ШIСІI oРellДoдDВЦЯ: • 

9.2.1. ncpeдllDml3Cl\IMIoHY діпІ'IКУ ПО ІІКТ)'. 
9,з. Права opellДllpn: 

93.1. DТpllAcml по акту земcnыІy дimallКУ У KOpIIC'l)'ВDlIIII; 
9З.2: ПОll08ll'ОВатІl доrolір nicrur закіllЧСIІНI строку nого діі в раї Bїдcyrllom npcтcll3Їn, ЩОДО 30601'І3ІІІ1 .. на 

lPIII'IJi терМІНУ opCIIдII. 
9.4. ОБОD1ШКI' ОрellДllрП: 
9.4.1.1І1IДIUШТI1 ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJШlіcrь здіDСlflовml КОarrpоль 311 ВllkDрщmUlІlІМ цfєi земмыІ!! 

Dнar, 
'.4.2. ВIІІФРllcrОDуваnl зе&leJlы�уy д1nЯIІКУ 3В цlnЬ08111\1 ПРll3l1ачеIIIIВ,..; 
9.4J. С80Є'18С110 сnлачуваn. opellДll)' nло1У; 
9.4.4. ІІС ДОПУСКDТII хімічноro ЧІ' 6УДІо-JlКОro iHWOro 3116РУДIІСI'1ІІ 3САIЛJI; 

$і 9.4J. ПЇДТРllмуваТlI П в нможному санітаРIІОАIУ СТ8Іlі; 
" 9.4.6.піC:nIl :saкіIlЧСIІІIІ ТСР"lіну ДІЇ ДоrolОРУ ореНДІІ повср"ynl 3САICn .. НУ дlл_НКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 
" .,IІ_ому!:I'І"" по DК1)'; 

9.4.7. OpClrдap зо6оl'Jl3811110 в П'JТИДСlflШО термін піС/ІІ ДСРЖUllоі рсєстраціі цьoro Доro80~У '1'111060 6YAL-JlIОIХ 
• .....ІІХ yro,a. ДОГОlоріа про ВIIСССШI8 3111111 та доповнеll.. ДО ДоrolОру ТОЩО ІІQДII'ПІ BlдnOBlдI'y копі,о °Pf81!)' 
~ IJIIaIIIDi ROДaткoloi c:nyж6ll за місцем 31IDXОДЖСНІІІ зе"ICJ1Lllоі дїJIIHIOI. 

10. РІОІ'К DI.naдК080ro 31111щеllllЯ вбо поwJCOдЖlllІlЯ 
оБІєкта OpellДll ЧІІ Roro '18mllll. 

10.1. PlallK ВllПадковоro 3НlіЩСІІІІІ або ПОWКОДЖСІІНІІ об'сlП'В opellДll 'ІІІ Doro 'ІаСТІIIІІI нссе ОРЕНДАР. 

11 ЗІ\ІІІІІІ Уl\І08 доra80ру І ПРIIПШIСIIIIП Rora PJf . ' 
...... 1._ І 1.1. ЗміІІа УМОВ Доroоо~у здіОСIUОIОТЬCl У Пllс .... о.іп формі за 83І1ОІНОІО 3fOДоlO СТОJПН та ПОСВIД'І)'ЄІ'ІоCl 
-·"І'ІІІІІ.ІІО. 
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11.2.1.закіНЧСНIIJI строку, ІІа ,1010 noro буnо yкnaдCIIO, 'т' 

11 l1.2.2.ПРlщбаIlНI ОРЕНДАРЕМ зсr.tспьноі ДWI(КlI У ~III c~inы�oii иеобxiдllOC"d відпОlідно ДО cr.147 
.2.3. npll"'YCOBoro вїД'IУЖСIIIII зсr.tС:ПЬ'lоі дinlHKI' 3 1\І0000ІВ В су 
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. Р f Двору OpC'fДll :sc.шl 3D illiuimlao.o ОРСІІДОДІІWI D ОДНОСТОРОІІІІЬОМУ Пор 
11.4. O~ pIDlI'" ОМ ЕНДАРЕМ B"Mor ПУllln)' 4, піДnYlІІ,,"а 6.4 та 9.4 ДIU'oгo Договору. .~ 

ДОnYСКlc:тLC1І у. ра. ІІСВІІКОІІІІІІ~ ОР •••• А ..... IlIiqiDТI'BOIO ОРЕНДОДАВЦЯ 3 .IОМС'11')' lІобymr ЧШ'Ності вілnов,' 
ДОМВ'Р ІDШКIC'I1oСІІ роз,рва р.... 411oro 

ріШСIІІ'І суду npllnllnora ІІІ 111 •• 01'1 ОРЕНДОДАВЦЯ. '. . 
11 

" 
n І.. РР ВIIICI.om'lI м'nНО 0PC'fДllPI, P03ТDIиOBO"C но ОРС'lдовашП зсмслыfI" ДlЛlllltlі І/а,' •• Срех". n І. IІIІІу 

ЮР,IДІ,llІІуа60 фЬ1111l1)' особу. С пJдc:тaваю ДІІІ РОЗ'РВI1ІI1І1 ДОГОІОРУ. 
12. вlдnоаlдaлы�lc:n. c:roplll за I'CBlllro'IBIIIIR а60 ІІСІІRЛСЖІІС Вlr!'ОIID~ШП до.говору 

12.J. За JJClIlКOI.al.l .. або IIС'ШnCЖJ'С 81.KOIII1lII .. договору СТОРОJII' JfCcyn. ВIДПОВIДanь",CТL ВіДПОВідllО.qo 
:ШКОІI)' 'п1 qьora Aora80py. • •• • 

12.2.CroРОIlа. Іка ПОРУW'ШІ 30608'131І11І11, 31inIoI .. єn.CII ВІД BIДn08,дanIolfOCТJ, ІКЩО ВОIfО ДОВсле, що це 
ПОРУШСІІІІІ cтanOCJIIIC 3 11 11111І •• 

13. ПРllкllщсаl ПОЛОЖСІІІІН 

І З.I,цсп AOl'Oafp niдn.rac ДСРЖllllin реестрації. 
IЗ.2,цсп ДОl'OІір lІаб •• pDС І'ІІІІІІОСТЇ пім. піДПllсаШ.1 cтopOllaMII та Пого держаВIІОЇ реєстрації. 

ЦсП дal'Olip YКnDдcllo У "О11lрІоОХ nPlf.lіРIІІ'КDX, ЩО МІІОТЬ ОДШІКОІУ .ОРIfДffЧIІУ С'ІЛУ, ОЛШ. ] '"І''' 
3I.IXOДIIТЬCJI В opellДoДDIЦI, Дpyn," - 8 opCllДDplI, третіП - в opralfi, IІКIlП прові8 деРЖВlIfУ реєстрацію. 

IlсаlA'ОI •• II.111 ЧDmlllваl1l догоаору 1:: 

~ кадастрОlllП МI1І. ~CMCnIoHOЇ дiлJlІКlI 3 від06ражСIIІІIІ.' обмежо"ь (обт.жень) у ії IIfXOPllmIJlНi 
ICТIIIIOIUICl.,IX CCPDI1YfIB; '11 

~ ІКІ' nP~ ICТUloвneKIUI. ІІа .lіСЦСIОСТЇ 'п1 погоджеНІ" З0вкіШІІЬОЇ межі 3СМСЛЬflОЇ діn''',"1 
nc:редаЧ' .IСЖО8.1Х 311IКJB НІ з6сріl'ВНКІ; '11 

~ ІJП' пр •• Аому-псреда,.і зсмenы�оїї дinlllfКlI; 

15. Pcкablml та nlAnllCII сторІІІ 
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АКТ 
О оc:raIIОВЛСППВ 118 Ilісцсвоеті та ПОГОn ... ~ 

ІІР _nellllD :lОВllіШI - • . ILOI 1\І&:"т"1 :le.\lenLlloi дinПIIIСI_ 
0.\ ,,~ 

OpllflR"",e ,"ullp"ЄAfCnlSO DpO(JapllJlc''',uro6yd'' 

.. Іі"" tI " 200.2р. 
--- М. БроваРIІ 
МІІ. 1lllжчепідписвні. представНlfК IcoM)'1Iвnы10гг . 

paдll "БроваРII-земnеустрій", ДНреlСТОР racвeLКllii п~в~IДПРНЄМСТВв БроваРСLКОЇ міської 

npllcyI110cri зcмnевnасПl1КЇв (зсмлеКОРlfстуовчів)· D особ· 
:wч,IIDlства "Броварихоrrnобуд" Дмитренко Р .М: І дИректора ПРlІввmоro 

11Іс:уr.tiжНtlХ:se~шеВnВСНlfків (зеМІІ~корнc:ryDВЧіD): :lеl\_nі резеРВІІІIХ теРllТорііі I\lіста Б ова І_ 
ВАТ БРОDарськпіі З)8ВОД 6УД1ВeJlLПІІХ КОllttpукцііі, 3СІ\Іnі 3BrВnLI_oro KOPI_~Ba:l_'n 
(вул. fрушсвсы�огоo 

преДc:raввикa БРОD~РСЬІСОГО міського відділу ЗСМeJILНJIХ ресурсів raєaCLКllii І.В. 
що пред'ппnи СВО1 повноваженИJI, провели встаиОВJIення на місцевості та погоджеlШЯ 
зовнішньої межі земельної дimmки ПП "БРОIІОРll3IСІІ"lЛо6,д" 
що ЗRDXОДIiТЬCJlза адресою М. БроваРl1 па пеРСТllпі вул. Ш.АлсііХСI\IВ тв Грушсвського 
3Irmaчеві межі ва місцевості проходить по І\ІСЖОВІІІ\І 311BКDI\I ВСТВllовлеllОГО :lpD3KB 

ніпих претензій при встановленві зовніШНLоі межі не ЗВЯВJIево. Межі погоджені і не 
ВШCIDІК8ЮТЬ спірних питань. Межові знаки, якими закріплена зеМeJILна дinвuкa в кi.nЬKOCТЇ 
9 шт. показані представником відділу ва місцевості, та передані на зберігання 
зешевпаснику (землекористувачу). РозміРІ! та місцезнаходхсення земелLНОЇ ділЯIІКИ 
показані ва абрисі на звороті даного акту. 
Ппощадbuuпcи, наданоі в корпстування па уаlОВП ОрСllДl1 

3liдво земспьво-кадаcrpовоі документації cкnвдaє 0,0418 га. 

Цей акт є підставOlО ДJШ ПРRЙИJlття рішення по факти~ому КОРИСТУВВИИlо з наступним 
офоршеJПUJМ документів, що посвідчуІОТЬ право ВJIасноCl1 або КОрИC1')'В8llJUl ЗеАШею. Ап 
CЮl8Дений в 2-х примірниках. 

Предствввик землевласника 

(зer.шеКОРИC'l')'Вача) 

ПредСТ8ВНИІС кп "Бровари-землеустріЙ" 

Предствввик Броварського 
Міського відділу земельних ресурсів 

~~~f.:\,y~l~lТD~eHKo Р .М. 

~Е~гаєвс~ький І.В. 
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1VIEJIЬBOi ДІЛЯНКИ 
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ОІ1ИСМВ)К: 

ВідАдоБ 

Від Б доВ 

Від В доГ 
ВідГ доД 

Від Ддо А 

Абрис cкnaв: 

землі резервних територііі міста Бровари 
ВАТ Броварський завод будівельних 
конструкцій 

землі резервних територііі міста Бровари 
зеt.ші резервних територій міста БроварИ 
Землі ЗlU1Шьного користуванип (вул. 
Грушевського) 

(JJl:: ~';d// .,,_ 



АІСТ 

ПРIIЇlАIОIIIIН-llоредОIIЇ 3 .. • 
OAICnLIIO. AlnHIIICI •• 

allnO SpDDDpl1 1(IITBCLKolo6nam. 
ДВDIІІUIЦПТОГО rpУДllП двІ Тllсп .. 1 ВОСЬМОГО року. 

О Р с I1 дод В В С Ц Іа: ВРОВАРСЬІ(А МІСЬКА РАДА киівськоl ОБЛАСТІ 
11'11111 особв ЗI1 ЗDКОНОДDВСТВОМ УКРI1ЇIІИ . .. . • ' ЮРІ!Д • оо ' IДСlml'IJlКI1ЦIАlllіЙ код зв даlШМIІ ЄДРПОУ 26376375, 

JDРIIДІIЧIII1 адресв. КШВСЬКВ обл., м.БроваРIi, вvл Гвгаріllа, 15 в о б' б ' 
• оо .І' • ,СО І ВIІКОllуао'lОГО о ОВ ЯЗКІІ 

місьь'Оro ronОВIі - секретаря МІСЬКОІ РВДІІ САПОЖКА ІГОРЯ ВАСИЛЬОВИ1.IА оо. 
у оо , ККІШ ДІЄ на 

підставі с:І'. 42 звкону КРВIНIІ "Про місцеве самоврядуваНIІЯ R Україні", та РОЗПОРЯДЖСIIJІЯ 
Броварської міської радИ від 24.07.2008 року N!! 128, псредмв, а 

Оре 11 Д В р: ПРИВАТНЕ шдприємство ссБровАРИЖИТЛОSУД», 
ідеlmlфіквціПllиit код 35116016, заресстрованс за aдpeCOIO: 07400, КIІЇВСЬка область, місто 
БроваРII, буп. Незвnежності, БУДо24, (свідоцтво про державну реєстраціlО 10РИДII'lIlОЇ особll ссрії 
АОО N! 094321, ВИДВllе державним реєстратором ВIІКОllавчого комітету Броварської міської радll 
в.о.КУЗIIЄЦОВИМ, двта проведення деРХШВIІОЇ реєстрації 02.07.2007 року lІомер запису про 

Дер'АСІІВII)' реєстраціІО 1 355 102 0000 002393), в особі дирскrора ДМИТРЕНКА РУСЛАНА 
МИХАЙЛОВИЧА, ідентифіlшціАниА номер 3130518353, який зареЄС1рований за адресою: 
Жlrroашрськв обпасть, селище Ємinьчине, провул. Воровського, буд.l2, кв. 4, тв діє ІІа підставі 
Cm1YlY (нова редакція) ID1 ссБроварижитлобуд», зареєстрованоro держаВIІИМ ресстраторо .. 
ВllКонuчоro комітету Бровврської &.іської Ради Київської області 03.12.2007 року N! 
135510S0001002393, З другого боку ПрIIUIIПВ, в платне строкове КОР.lстуваНIІJI земcnьну дmянку 
DДaCТpOIIIA НОАІер 3210600000:00:022:1066, площеlО 0,0418 га, :І IIUХ 0,0400 nІ - 3СІ'ші 
ЕО'lерціuuоro ВUКОрПСтавпи - іllЖСllСрllDU КОРПДОР АIСРсжі КОАlупікацііі, ДJIЯ будіВJlицтва 'IU 

06cnyroByвaННJI торroво-офісного центру па ПСРСТllJlі вулпць Ш.АлСUХСАID та вуn. 

ГрушеВtькоrо в ІІісті Броварп Київської 06nас:ті. _ о 
Обставини, JlКЇ переWКОДЖ8lОТЬ передачі земельної дmянки 'IU використання 11 30 ЦШЬОВИ&І 

~ Dpll3начешuм не виявлено. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Ііровара.ка Аlісь 
8 ОСОбі -ОI9'Ю'lOZ 
lrUOIIН:llrpelllQpR 

м.n. 
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ДОГОВІР 
ОРЕІІДІІ 3EMEJJLIIOI 

І(ІІТПС"КП аблпсть, "llста GpaDnpl1 
ДІЛЯІІІЩ 

Дпl Т1ІІ:П'11 део'птого ра.су, березllП "llснцп 
,ЛDІlIЦnТЬ CLo~lara 'ШCnI. 

------...... _ ... _--

OI'EIIДOДABEЦ~: GpOUIPC:LKn "IIсы�пn рnaп Кllіоськот 
&рааар.', Dул.ГаraРIllа.1 " Iдс.m,ФlкnцIПIll.п КОД 2637637S обnаnJ, 'ОРlІlIlІ'lІІа IШрсса: КllїаСЬ"lІ область, ,,1. 
ccкpc:rap. Аllс •• коі Рід" СяПОИlКО Iropn 8ПС'IЛLОD' , а осоБІ aIlKolI),IO'loro оБО8'ІІЗКІІ АІ;СЬКОГО roл0811 _ 
&раааРIІ, DУЛIІЦl MU"ODCLKOro, 6УД'lІІак Н! S~, 'n~l~apc:cc:rpoaalllln 10 .ІШРССОІО: KIIЇDCI,KO обnоc:rь, IІІlсто 
CDIIlaapRДYDI'IIIR І YKplilll" РОЗПОРRДЖСIfIIR ВРОІОРСЬКОї "Іі lIlс ..'10 "ln~nl ЗОКОІІ)' YKpOїl1II "Про lІІісщсас 
111 -- : _ СІ,КОІ PIUIII Вln 24.07.2008 ро .. ")' Н!!128 1 OnllOГO бо",")" 
ОI'ЕIIДАР: TounplICТDo з об"ll:'dCСШОlа ВIaIlОhln~---------- ,_О _._--

К!.Т8СЬКIІ область, м. БРОDаРIІ, 8УЛ. ЧС:РIІRхIЬСLКОro бу' "10 ;ДсlСІІ - IlIa~n}f, IОР"nl'1ІІ0 IШРСса: 07400, 
34702401 (Сllдоцтво про дсржаDIlУ pc:cc:rpaullo ~ І:':::ОК .. !! 19 - Л, KnOPТllpa Но.! 56, illellTIII~iKouinlllln КОП 
&рааарськоТ ".іськоі Рlдll КllіІськоі 06nnc:ri під ')0 І r ')~o~"OI осоБІІ, 1арссстроnаllС ВІІКОІІОВ'ІІІІІІ коміт"'ТОІ\1 
БDПІУТ Pa"lnlll СеРrlПОВII'IП, 30PCCCТPODOlllln ~O .~ cc~~:y H~. IЗS~ 102 _0000 002~091 R особі .11l1рс",.,.ора 
Чср.IІ"IDСLКОГО БУД.1ІІ0К Н! 19 - о KDnPТllpo К .. 56 '.:. . ~lIInCI,~a uолаСТl" ІІІІСТО IiРОВllРlІ, nуmща 

"" DIIKOIIOD'I:'''' комітетом Вро'ОПРСЬКОї 11' - .:. а"" ЛІС I~ ПIЛCТnПI Claтyry Japeccтponolloro 20.11.2006 
ра .. " IІСh"ОI РМІІ KIIIIICI,KOЇ (Іпласті 11 - . 
3 ОІ'lІІкіп ТОВ с«Дско - IIIDCCn» Ка І 8ід 28 11 ')006 • ротокол), 10ranl,lIlI'C 10Clpln 
аСIІ • 08 <еД І - ."~ РО"'")' та rIРОТО"ОЛУ 1arnпhllllX 1боріu Jarмhllll'C ]борів 

ЗDСІІОІІІІ'К'І Т ско - IIDCCn» Н! 2 ПІД 26032009 РО"" папі "ОРЕ"ДЛР" А' 
• ." "І - , 1І0ПСРСЛIІІ.0 0111а О~'ЛСІІІ 1 

BIIM~~III 11111.ЛЬНОГО ЗОКОІІОДОDСТІD ЩОДО IІСЛIПСllості npnno'lIIlIiR. IІср&:буваlО'1ІІ "Р" здороnом), Р01УІ\lі, aClfin 
natol nІ та дl,о'l" доБРОDIЛLIІО 6С] 6удь - RKOI'O "Р"МУШС""Н, ак фі11111110ro так і морапlollОГО. 06i111alli 1 
заranLIІІ.ftlll 8l1Moraftlll, !!ОДС~ЖDІІІІR HK~IX • r IІс~б~іllIIllМ мн '1ІІllІІо"і праВО'IІ"')" 1гіДІІО J віЛ".'."1 
ВOnСDIІRвnеlШRМ котрс .ІI~ПОІ'дDЄ ~lfYТPIWllln ВОЛІ Y'laClfllKin .. "ОГО npnBo'llIIlY, lІІаlО'1ІІ ІІа ~Ieтi рсап"'IС 
1ІІІСТІІllllП праІОВІІХ IIOCnllIКlI з дРУГОI CТOPOIIII, уклапll цсп Догопір про lІаСТУШIС: ______ ,_ .• _. __ _ 

І. Прrl1\1СТnОГОППРУ' __ _ 
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДIІО до ріlllСlІlІН сссї .. Броварської міСh"ОЇ РІШІІ КІІЇВСЬКОЇ області від 10 
Лllс:таппдп 2008 POKY.N! 928 - 49 - 05 та під 29 сі'IІІП 2009 POICY Н! 1023 - 5S - OS IІlШас, а ОРЕІІДАР 
ПРІІПМDЄ І строкове матис КОРIІІ:1УІПIlIfII 3Сlllепl.IІУ діЛlІlІКУ ПЛОЩСІО О, 0499 Пl, 1 "'ІХ 0,0122 r:a 1C\UII 

06)IІ:ЖСllаго DIІІСОрllСТRlІІlЯ - ІІІЖ,Ш~РІІІІІІ КОР"lIОр "IСРС',к КО:\IУllіКПI(1n дпll будіПlllщтва та 
06CnУГОВУВОlllІl кофе cxilIlIOЇ КУХllі - ЗСlllлі 1\0Mcpuinlloro nllKop"CТnlllla по UУЛllці КlІївськіП В panOlli 
ра3"lіЩСIIIIR овто raрОЖllОГО KooflcpaтllBY С(ЗОРНIllIП" \licтn БРОRаРlІ, КIІЇАСhКОЇ області. ---------
ЗПдIlО довіДКIІ BlllIDlloi відділом 1емелЬІІІІХ рс:сурсі8 у місті Броварах Кllівської облості 8ід 18 ЛІUТOГО 2009 
раку зо Н! 04 - З/ІЗ- З/442 про те, ЩО згіДIІО CТnТIICТII11I10Ї 1BiTt10"i (фОРІІІа 6 - зеlll) зсмсл,,"а діЛlltlКn 
мощеlO 0,0499 111 по IУЛlщі КllіВСlокіП В pOnOlli АГК С(ЗОРRIllIП)) в місті Броварах КIІЇВСIoКОЇ області - зеlllлі 
камсрціПного В"КОР"СТО'ШR. -----------------:------.---:----------
Каапс:траВIlП 'Іомер зе"Icnыlіi дinПIІІClI: 3210600000:00:001 :0003 ------------

OnllC меж: від А до Б - зсмлі РСЗСРПIIllХ TcplITopin м. БроваРІІ; --------,-----
від Б ДО В - землі заranloного Kop"cтynolfHR (ВУЛlща КlІївська); 

від В до Г - землі рсзеР81111Х TcplITopin 1\1. БроваРІІ; -----------------
від Г ДО А - землі автоraрlІЖНОГО KooncpaтllBY ССЗОРIlIfIlП)>>. ---,--------

2. ОО'скт аРСllлrr 
2.I.В ореllду пеРСДIІЄТЬСІ зсftlелlollа дїnIIIKII загмыІІо nЛОЩС:1О 0,0499 (Іrул .. цlлllХ ЧОТ'IРШ:rn lIсв'ЯIIОСТО 
lIСВ'ЯТЬ деС:ПТIІТIІСН'IІІIIХ) га. -------------- • ." 
2.2.НllзеМCJlLніП діЛllщі BїдcyrHi об'Є"'Т11 lІерухоftlОГО AlllnllO а таКОЖ ІІІШ' об ЄПІ' IIІФРВ':Ру .. -ryРIІ. • • 
2.3.НОРМIІТІ'ІНВ грошово oцillКn зеftlеЛlolІОЇ дїnIIIKII згіДIІО 811Т1І1)' 3 тсхніЧIfОЇ lIOКYMeIIТDQ~BI:';~~ ;;:~лоtol 
ЗС"CnLIIІІХ ресурсів У місті Бровора:~ КІІЇ8СloКОЇ області від 18 nlОТОГО :!009 рlоку 111!! ) - 101R

0 
6 'ЯТЬ пrСН'1 П'НТ~ОТ W с:тдссят ОДІІУ rpllBIIIO псріод 6удіВІІІІЦТОП CТn.IOOIIТ .. : 355 І (трIfДuПТ,Ь:._П ________________ --:_ 

копinа.с - • І)' з ТCXIII,.t.oї lIOКYfolCIIТDUiї 811ДDIIOГO 8ідаіЛО"1 
HOPMIlТl.IIIB грошова оиі!IКIІ зсмелLНОЇ ~j)JRHKII з~":"~I: 18 лlОТОГО 2009 року 1В N!! 04-3/13-3/441 

зеМCnL.IІІХ ресурсІв У А,іСТІ Броваро." КlIІВСIоКОЇ о О 11) 111111 ОО капlПоlС _ з дDТ11 затверджеНIІR 
craIlОD.IТЬ: 177804 (сто сімдес:пт сі"l ПІСП'І Blcll\l~.OT 'IO~:'~CIIO~ будlВIІІЩТDR об'єК'l)', згідllО відоfolОСТСВ 
Attтy ДСРЖIІВllоі ,сомісіі про np'lnll~1ТJI 8 eKCMY~Ц~O зак,~ 0811PCIoКOIO "lісько'О pnaOIO• 
BlIlCIIDДcllIIX D ДОlідці Х! 180, 811lIllllln 26 березt.. _ОО IІ:О:є ~KIIX IІсдолікІ8, що можyrь ПС:РСШІСОДІІТІІ іі 
2.4. 3CftlCJILIIB дїnIIIКn. aкn передаЄТIoСІ в ореJlДУ, _,--------
Сф.е""IВIІОМУ ІIІІСОР"СТО'IIIIО. - --:-4 .:. 11/10 _ 3/51 а.IдІІIІОro БР0811~СIоК~foI M!CLKllfol BЇlI!lЇnOfol 
ЗП.QIІО ВІ.СІІОВИУ від 18 л.отого 2009 року Н!. О ноТ дїnRtlКIІ ПО 8УЛlЩ' КІІІ8СloКІП І РОПОІІІ АГК 

'IKOp"cm1II11R ЗСfoICnIo І 060D'Rзків ЗСМCnLIIІІХ ресурсів «Про обмежеНllR 110 D • ка ПОВIltIllО DIIKoplIC1ODYDIIТlICL з ДОТР""IВtlll.~ 
сс30РRIІІ'П» ТОВ ссДеко -llІlсm>> - зсftlCnLIІО ДІЛ.Н 1111 ЗСtolЛ'О Bcm11100nCtIllX У СТ.ст. 96,103,111, 
ЗСftlЛеКОРIІC'l)'IО'lв, змІсту добросусідства та Об .. С?,Кеl'~;::80ХОРОIІУ ЗСIІ.CnIo»», 3DKOlfOДl8CТ8В про OXOPOIIY 
3eA'CnLIlOro кодексу Укроіlll' •• ст З5. 311KOllY Укра'НIІ :: 

'IDDKOnIlWIILOГO npl,pOДllor~ IC~P:I~::~~ЬO;OГO ПР'IЗIІIІ'lеНIІR. IIlIlI'IIIY підповідМIо'llстlo зrіДIlО заКОIІУ. 
жеННІ.\:.:-. - с .nnICТIB В'lllllі особllllСcyrь .ор 
мen~IIОnrзaкоко~' 

і.. .!I~t-. .! 

<1~~~~~I~'Г-
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:гr: ~.o.<' 
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..... 
ел"IІОIО діJIЯlІl\ОЮ RIIJI:tIlOH' 1(, .'ІUІЩ() 

~жсНIIІ Kop"C1)'BaII IlR ]СІІІ І ~ ., s ЗrlДllО IIICIIOOh")' про 06аlс;Ш:IIІІІ 'd OUI" XiTCh"1')'pll ПОГОЛ)І\)'С О( 'OP\IJICIIIIII "'OP"\:'~ 11:11І11-
2009 POh")' 'І Н! 110 УпраDJIIІШІМ r.llc:roбудуваlll191 ;: ~~. будіВI:IІUТRа та оБСI,)"'ОIlУ"UIІІIIІ І\:tф~ ~\i.111"'· 'UllIIКOIO моШС, О, 049 ------------------------------------•• 
ВIIШСВICIDІІIIОIO ,смелыlоIоo .11 _------------------ • 
""),Хllі: _. - • -ІС- ІІОГО КОР"ЛОР), KoalYllil\allifi МСР&:Ж, ---------------•••• -•• 

• ШСІО О О І"" ra в r.lе-,квх ІІІЖСІ р ------------------------------• 3C .. CnI.111I ЛIЛІllка МО • -- • І 'А КllіВСЬІ(()Ї' --.-•• --.-.-.---•••• -.- " --_о 
_ 'САІCnЬІ18 nlnlllКII І .. СЖІІХ 'ICPBOIIIIX Л ІІІ ВУЛ. '''nalllll 1І0ВІІХ pCI\OIl&: ГРУ'Щ" ru С"\:ІІ.IУI!l:щі, 

• І ого not:r'lnY до прокn... .. • 
• cтaoplml та ,вБС3ПСЧlml У"ОВІІ 8U1L І жах ЗR3l1а'IСllоїТСРllrUРIІ. --------------------------•• 
iCllYIOllllX ІШІССІІСРІІІІХ .. срсжта спорУда шо ]llахоДНТЬСІ В"С; б 'гас 'mJIIliCТb .--.-------------------------------. 
2 сі ПРІІ'АІІІІІ (рсорrallі'IІЦП) ОРЕНДАР'я Договір ОРСІІДІІІІС з СР' _.~-•• -.---.-----------------------
. . 3 Строк діі догорору • . ' 

• . 17 БСРСJIІ" 2014 I'ОКУ' 111СJІЯ ЩІ\ІІІ"СІІІІІІ cr(1ul\Y 
3.1. Доroьір YКnllдcllo ІІа 5 (п'ять) років. ТCPr.lItIOr.~ Д: ІІа 1І0Вllп строк У ІІ"ОМУ pllJi np&:IIДЗJ1I1UIIIIIICII ІІС 
norouopy oРСllДОР .. ас псрсВ~IIС право nOIIOВnCII~.~1 ог по У nOBinor.tIITII· rIllCI.MOIIO ОРСllnПlllllЩIІ про lIa\lip 
IlіЗlllшс Ilінс 311 1 ",Іспцl ДО ,вкІІІІІСІІІІН строку ДІІ ДO~ І Р ІІ •• КІІ ІІС за Illm.OnllM IIJJllIІIІ1'IСIІIІ$l\1 nJJfll.lllp 
ПРОДОО)lСIIТlI noro DiIO. Пр .. DllKopllcтallll1 ,СІ\ICn""О д Л __ •• ______________________________________________ _ 

, аЖllС право ІІа 1І0110DЛСІІІІП DOГODOI'Y opCIlJIIl• --- . 
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11.2. ДП догооору nplllillllnlOTLCII У рпз': КnDдCIIO' _,-------------
t 1.2.1.:шкінчеЩIR СТРОКУ. ІІІ RКІІП Поro бул,? ~ '11 :.ласНіСТЬ; • 
11 22 ПРI'nбаIllIR ОРЕНДАРЕМ зсмcn .. IІО' дanЯНК у • суспinыlіi IlсобхіДIІОсті BianODf./IffO 4!! 
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".147 ЗС"'СЛIoIIОГD JCOДІ!ІССУ YKpnnlll; • ""ках передбаЧСlІІlХ 38KOIl0,,1. 

• т;tКОЖ в ШWІІ~""П_. _-----------
І t .2.4. Доro8.р ПРIlПШflЄТЬСI ,С~~~х~01\~I~П~0~ГРР~О:3~IР:В:n:'IІ~IIІ~з:I:::=__:=========; 11.3. Діі JIoroooPY IlpllnllllnlOTIo~11 ШЛІІ 
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• розумісмо ПРІ!РОДУ ЦЬОГО ПРООО'ІІІІІУ, сооі ПРОІО та O~OO 13"~~:'y l~inc'JТllin БУ~': _ ""ІІі! оіі\НlIf 'ІІІ і,щ,с 

І ц го догооору та YКJ1OДCIIII' nОГО " 
• ПРІ! узгоджс,ш '1"'01 100 б свіломо ІІРIІХО"lІl1і IfIIIІІІI. І!\ Y'lt"III'''II\III IfР'IІІО'ІІ"'У; 
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• ,,11І 110 11І311Вllі lІедіСЗДI1Т1I11&11t 'ІІІ 06&1011(0110 діСЗДRТIІIІМІІ; ------------------------;----------------------------------
• укладОІІІ" ДОГОІОРУ оіДПОlідв[ ІІОШІІ&І illТepCCOM; -----------------::---~-------.--------------------------------------
• IOnСllІlап0.1ІІ1 Є вілыІІмM і усвідомnеШl&l і відповідnс llllU,in BII'JТpillllllfi "0.'11; -----------------------------------
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Цоп договір yкnoдclCo у ЧOТlIРЬОХ ПРIlr.rіРIШКIІХ. Іио маlОТа. ОДІІІІКООУ ІОІ'"Д"'ІІІУ СІІЛУ. ОДІІИ ] JlКШС 
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'ICТВCpТI.п І Ifотаріуса БРОlарського місы�'ого lІотаріалыІгоo ОКРУГУ Пllсаного В,Г. за DI1I'ССОIО: КlІївська 
обnость, місто Бровор", ВУЛlЩІ rorapillllo б. І О кв. 30. -----------------------------------------------------------

IICDla'OIIIII"111 ЧDСТШІІІ"ІІ' договору с: ------------

ПРl18DТІІІ 

)о кaдaCТPOBlln мо" земenыІїї дїnlllКIІЗ відоБРВ1І(еtllllМ оБМС1l(СІІЬ (ODTlihellh) У ЇЇ BIIKoplICТnHHi та 
ВCТllffоanСШIХ ССРlітутів; ----------------------------------------------------------------------

). акт про BCТIII.oвneli.CJl 1111 місцевості та ПОГОДЖСІІІІІ зовнішньої можі земсльно'l' діЛІIІКIІ: ---------
). акт прIlПому-переда'lі земельної ділтfКII. ------------------------------------------------------

15. РеквіЗІІТIІ сторі .. 
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р" 

~ Jlf11Iry: •• 
р13 811_ЧI• 
BpТRT JJDJ10U: 

І(аІІІІІIО 110 зDlIJIТ: 

Ko~ep праВОЧJIlfУ: 

ВІІТЯГ З ДеР,ІсаВIIОГО р 
e~CTPY праВОЧllllів 

7139214 
27.03.2009 14:13 
П~иватний нотаріус П 
М~СЬкий исании В.Г., Броварський 
запит про надання в . итягу З 
праВОЧИН~8 від 27.03.2008 , 
ППРDJЩ~ТРJІ З1ШІІТУ 

3383783 

Державного реєстру 
~ б/н, Писаний в.г. 

'·вsaзаl"I)'J! параметрuш ЗnПІ'ТУ о Державному реестрі праООі(·.I.IО Л 
~ о' 10 зна Ідена: 

Ко1lер правоЧJШУ: 

lfаіlМСІlуваННJI 

вpaDDЧlIНУ: 

Тип дoX)')reIITa: 

ВlІІомості про 
~(eRТ: 

ПptA\fСТ право чину: 

о 

Opщqодавець: 

3ППІІС 1 

3383783 
до%'оаір оренди 

раноаиий ДОІСуНеиш npавО'ІИку 
Дата н~таріал~ного Посв~дчення: 27.03.2009, Номер у 
pe~CTp1 нотаР1альних Д1И: 896, Документ посвідчено: 
КИІвська обл., Приватний нотаріус Писаний В.Г., 
Бланки: ВМС 441689, ВМС 441690, ВМС 441691, ВМС 
441692, ВМС 441693, ВМС 441694 

земельна ділянка, кадастровий номер: 
3210600000:00:001:0003, площа: О, 0499 га, з них 
0,0122 га землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій для 
будівництва та обслуговування кафе східно! кухні -
землі комерційного використання по вулиці КИІвській 
в районі розміщення aBToгapa~HOГO кооперативу 

«зоряний» міста Бров~ри, КИ!вськоl області 

Броварська міська рада КИІвськоl обпасті, ЄДРПОУ: 
26376375, юридична особа, Адреса: КИІвська область, 
~. Бровари, Byn.гaгapiHa~15 о 
Товариство з обмеженою В1ДПОВ1даnьністю Дека -
Інвест, ЄДРПОУ: 34702401, юридична особа, .Адреса: 
киtвська область, М. Бровари, вул. ЧеРНЯХ1ВСЬКОГО, 
будинок ~ 19 - А, квартира ,. 56 

о. 

стор. 1 з 2 

: .. ' 
, о 

о о 

ОО 

ОО 

оо 

І І . 
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КАДАСТРовий ПЛдН 
З210600000-00-0n1 

- - u : 0093 

ОПИС МЕЖ 

ІІА А Аа & -31Мn І 
ІІА & Аа В -31Мn' 
ІІА В Аа Г -3lмп' 
11. Г Аа А -ЗІМП' 

Рlзервних теритарlR м.Бравари. 
звг.каРИСТ.СВУJ1.КИТВСЬКВ). 
резврвних теритарlН м.Бровври. • 
ввтагврвмного коаПIРВТИВУ ·Зорянин . 

11 
".двК8-IНВIСТ • 

аВ8ри,ВУJ1.киrвськв 

Б 

земеJ1ЬНИМ 

Шакvн 

,І 

і 
І 

І 
І 

І , І 

! 



• АКТ 
ПРО астаНО8яеваи ва Illецевоnі, noron -

• -СВЩО та 
30ВНlШu.оі I\lеіКЇ 3саlе,в ... переда'l)' ва зберіr.,ппп 

ТОВ « ДЕкА .ВОl АШ:11l1CU 
___ -lНВЕСТ" 

D межах ОА'. Бровари КJ!ЇBCLaroЇ області 

2009 р. 

МІІ що нижче підпнсanиси, преДCТUВIIиt( тов Е 
, " Кспертнn-Jo:ОНСУЛЬтацїйиий центр" 

.IWlII1Ш підставі ліцензії на ВИJCОШUПIJI робіт ........ . ,... .. - ............................. .. ,,,ж. Й .. а,юк С.В. 
npllc.mrocri представника земnсплаСИJIIС'а ( землекористу . "''08 • '1·- • ПІ!ча ,. 11 « ДЕКА-ІНВЕС'Т» 

~пстааипка міськоі ради: ......................... Л д "r-r- •...•..••.•.............. ............ ........ ор ;а",о т.В. 

-
aptдCТU11Пd Bjддiny зеr.leJJЬНИХ ресурсів у м. БрсIВарах ........................... ШОl.-УН J"L/l. • 

.. 
cyмiJmИX зеМJIeDласmudв ( земле1tористува~ів ):авmогОРa:JIі:ІІuи 1\ооrШf}аmив « 10DЯНІІІЇ » 

що пред'явили свої повноваження по встанов.1СННJО на \Іісцевості та погодженню 
зоавішвьоі межі земельної дimlнxи .:..1і.:::'O;.:::'/J:":«:.!:Д!4:'Е:!:.'К.-=·!,.;:I-цlR~'В~t.~~С::.:Т~»~ _______ _ 
щозuxодиrься за адресою: :.ву.~1!=.-=К.:::u:::;fI:::.:(lс:;.:ь:.:.:к::аOL..' ...:А::.:.r...:Б~р~с.::.=1(1:=:аpu~ __________ _ 
Зазначені межі ва місцевості проходять по 'JаrжаllV. VA'lh,J~H:.:Jiuc..-~лд,іН:.:;іі!..-____ _ 
НiJUmX претензій при встановленні зовнішньої межі не 3c1JlВлеlЮ. Межі поrоджеllї і не 

ВШJJПWOТЬ сniрвих питань. Розміри та місцезнnxодженнп ~Іежсвих знаків '3e~deJlЬBOi 
дinlвхи пожазаві на абрисі на звороті даного aK~·. 
Пnoща дjтппcи, наданої тов «дЕКА-/НВЕСТ» 
3l'ЇдIIo зеИeJIЬио-хадастровоі документації cкnaдnє 0.0499 га. 
Цей акт є підставою ДШІ прийюrml рimенвя по фаІcntчноl'lУ КQРИСТУВ~1)ЩС~ 

офориnеlUUlМ документів, що посвідчують право !! корисz;~;~~" 
А1аC1CJlвдений в 2-х прnriрвиках. ~[' r~ :·:~c\ 

.~ '-:'~...I\ ~1',' ,_ \ .... с;., ,\ •• 1 

I\~ ~~~""\" і:' 
' __ І::_'-" ..• П ~';. ~~~ .: ... .:.\1~1 

Представвих земnевласииха 
(земпехористувача) 

ПредставllИК ТОВ" Експертно-
lОВсynьтаційвий uешр" 

Предetaвип міської ради 

Пре.цставвихв суміжних 
3tNJJeвnасВИIdв (землекористува1JЇВ ) 

1fa1llnьиn відціпу земелыпlx 
ресуРсів у м. Броварах 

rbiI:NnJi\vfjji&t» 
'~~~'І)'-Ч 
.'~~~' 

\ "01~DC1j~K С.В. 

т.в. 

. . .... 



• 

• 

в 

... КІ:' 1ІьНОІ ДІ.,1ЯНКIІ 
АБРИС 3El"~~ 

0,049'] 

, ' ОПИС"'lезк: 

І.Від А до Б зе ... mi резервних територій м.. Бровари 

2. Від Б до В землі зar: корнет. (вул. Київська) 
, . 

3. Від В до Г земni резервних територій м. Бровари 

-----

-- -

4. Від Г до А землі автогаражиоro кооперативу « Зорmiий ); 
'.' 

" , 

.4' : ., 

АБPИn~: ..•. ~~ ....... rEJ..У:~ф.~ ... ;.. . 'H~'~' Q~nCl0L' (~ В •••••••••• • "'ЧV. • .. ,. А.... . . 

-



ПОГОДЖЕНО: 
В'о.аачаЛьниха відцілу 
JIeCYPCiВ У М. Броварах 

ВВКОВіlOваВllВ 
3 просxry дeтanьвоro 1lJIaВ)' забудови 

ЛІ. Вровари, вул. КIІІвська 
ТОВ « lПLКА - ІВВЕСТ » 

ОJDlСЮК 

~ м.А.Шокyu 

6 



АІСТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІЗЕМEJIЬНОІ ДlЛЯНIСИ ПЛОЩЕІО 
0,0499 га, 

м. БроваРll, 1(llївськоі області 27 березня 2009 року 

Брорпрсы�аa аlісы�аa рада кllївсы�оіi 06nаеті, дoni "ОРЕНДОДАВЕЦЬ". Передanа, а 

ТорпРIl&:ТВО 3 оБJ\lС)КСI!ОIО BlдnOBlдnnlallїeтlO ссДСIСП - IIIDCC'n), дanі "ОРЕНДАР" 
ПРJJЙІ1JlD - зсмелы�уy ДІЛЯІІКУ . 

оЩСIО О, 0499 ro, • 3 ~IIIX 0,012~ га зем~і обмеженого ВIIКОР.IІСТОШIJl - інженеРШlіі 
:gPIIAOP мереж КОМУИllсаЦIЙ для БУД1ВШЩТDа та обслуговуваllllЯ кафе східної кухні - землі 
омерЦlfillОГО DИКОРllста~IIЯ по вулиці КIІЇВСЬКin в раііоні розміщення авто гаражного 
~DПСРDТIІВУ «ЗОР~ІІІІЙ)) МІСта Бровари, КІІЇВСЬ1СОЇ області. 

ОРСІІДОДОВСЦЬ 

Брорпрсы�аa I\lісы�пn рада , 
особі DІІКОНУІОЧОГО обов Я3К11 міського 

В • " 
ronОВII- секретар мIсы�оl1 рОДIІ 

Cn"o~,c"a Ігоря ВаСIUlЬО'1I111а 

IОРIIДП'IIIП адрссп: 

074 ОО Київська область, 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 15 

~ ... 
jдеитифіквці ~o '26376375 '\ 

~ . (J/" . о: ',\",~ 
"''''М ,- ........ \ 

n.в.СаllЬ:;'; I~ --''''''';W1FЬi6Ь''{t::'' ..; ql 
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ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНої ДІЛЯІІІ(И " 

1( •• іО&:IоI(П а6лПСТL •. Мlсто GРОDПРІІ : 
ДвІ Тllсп,.і ДI!D'птоrо" роКУ; ICDmlQ І" ' 

.1 епцп, АDОАцпть 'IС:ТВСртого 'IІІCnn. 
ОРЄІІДОДАDЕЦL: GpoaapCLICQ .,Icькn К 

.1. Gроаар", аул, rarapllla, J 5, IАС'lТllфікаціП'lІІП 1(0:n;:37~~;CЬКOT 06~ПСТI , lОРIІ.ІІIІ''''n а.орсса: Кllїаська облаc:rь, 
секретаРІ .Ііськоі РIAIІ СППQЖJСО lгорn DПСІІЛLОnll'lП ]а 5 а ОсоБІ RIIKOIIYIO'loro 01500'.]1(11 ~llcLKOro ronOBII • 
&pOBIlPJl, ВУЛІІІІІ МаlКОВСЬКОro, БУАlІІlОk К .. 59 ЩО' ' .РссстрооаIllIП]п МРССОІО: Кllівська область, місто 

І G • , ДІІ: ІІа ПІдстав; 30KOII" у. ·"П . 
в Украі .... РОЗПОР·_СШІR рооарськоі ",ісlol(ОЇ РМІІ п' "4 О І КРП"'" ро 'ІIСIIСПС СПlllопр.луааllflll 

ОРЕIfДАР: ТООnР'IСТВО 3 nО",еКСIIП'П B~.11 - 'І 7.2008 РОКУ Н!!128 1 ОIlIlОГО боку, та - ___ _ 
08300, М, &ОРIIСПinь, ВУЛ. РоБОllО, БУАІІІІОК Кп l~nB nПЛLlllст,о ((AДE~T • M.EД~, IOpllllll'IIIO аврсса: 
(calAoцТDO про ACP)КDBIIY ресстраці,о IOPII~" , .. КRПРТIlРО Х!! 14, IдеllТlІФIКВUlПllllП код 30697173 
&ОРllспfnьськоі міської Радll КlIЇnСа.кої оБJ1асті ~і~'~'7.00еабll. 10peCCТPOllallC ПIlКОlfав'щlI.f КО"іТС:Тп,! 
[1шсpanЬJlОro ДIlРСКТОРО ДПIlICnПIІО Сс:ргllІ МІІІ n 2,2000 року Н!! 1354 105 OOOJ 000788) в осоБІ 

"ІСТО &ОРllспіпь ВУЛІІЦІ P060l'O б\lАlІlІОК N! ПI9ЛUnll'IU, 1преССТРОlпщ,R 1п MpeCOIO: КllіПСlol(а оБJ1ПСТh, 
~ , , .т !!. кнпрrttра Н! 74 я,щП Д;С • • с ТОВ 
.АДЕПТ.МЕ~) (ІІОВІІ реАlІкція) ЗОРСССТРОВВІІОГО 1603 '009 ' ІІа .ПlлстаВI тaтyry 
• ,,-оТ РВАІІ Кllівськоі області ПРОТОКОЛ\l ' ,~ ,POI\'Y B"K~"aBIIIIM КОІІ"ТСТОМ БОРllспiJ1IоСhКОЇ 

.ІІСЬ 'J ]O~"lollll'( 1БОРІВ У'ІПСНІІКІВ ТОВ «ЛДЕПТ.МЕД •• Н!! 180 вів 
17.04.2009 року та ~РОТОКОЛУ 3ОГDJ1IоIЩ'( збоРІВ У'IПСlfIlкія ТОВ ((ЛДЕПТ.МЕД .. ХІ! 17 віл 16 бере111' "009 
РО"'У, IІIІКIІ3У N!! І ВІД О І :~2.200~ РОКУ, д~i ·"ОРЕНДЛР", lІопсреВlІІ,О 01"пПОlllЛСllі ] ВІІМО"","І IIIIBinb~lnro 
38КO'104DaCТВB ШОАО 11041 CtloCТI праВО'IІІIІІВ. псребуваlО'''1 ІІР" 1J1PPOBO\lY ро]умі АСllіА пn",'RТ; та .1ilO'lI1 
",o6poallla.IIO без БVАЬ • 'КОГО ПР"~'у,uеН"1І ІІК .ІJІ·]І'ЧІ'О" , • , '. 
.. І'. ' • Ч • о таК І \/ораль"ого, 06']11011І ] ]агал .. J ... "," BIIMoralllll. 
Аодсржан!,. I"I~X є IІСОБХ!дtllIМ JJЛR '1IItIltОСТІ прпво''''"у, ]rinIIO ] В;ЛІ.ЩІ'" ВОЛСВІІІІМСІІНІІ'" котре в;лпоnілас 
виyrplwНlП ВOJ1I УЧІСНІІК~В цього ПРОВО'ІІІ"У, МЩОЧІІ ІІа "'СТ; РСnЛhне I.BCТntfllll IІраВООIІХ tlаспівків ] nругої 
c:roPOllII, yкnan'i цеП ДоroВIР про IІВС'І)'ПІІе: _____ -оо ___ _ 

І. ПРСД"'СТ JJorOBOl'Y 
1.1, ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДtlо до piulctlHR сесії Броварської ",іської РМІІ КІ,ївської oбnасті від 

26 лютого 2009 pOIC)'.N!! І Об8 - 5б - 05 "nвпс, в ОРЕНДЛР ПРllіімас в строковс MOТIIC КОРlІстуваlШ. 3C1t'CnLHY 
дinІIlКУ МОЩС'О 0,0041 (ІІУЛIa цlЛIІХ COI'OK ОДIfО lІеСПnIТШ:П'IІШ'l> ЛІ, мп peKollc:тpyкuli J РО1ШllРСІШПАІ 
КDDpnlpll ХІ 81 (вlсl"IДССПТ ОДШІ) пів ППТС"'" ] o.'lnwTYnnllllnA' окрсаlОГО ВІОЛУ 8 6агаТDlшаРТIIРIfО~I)' 
1ІІ'ТЛОDО"'У 6УАІІІІІС)' - зсаІлІ КО"'СРЦШІІОГО ВIІКОР"СТIlIItfI1 по пуnaщl КороnеllКIІ ~Ї! 68 (шlстдl!СИТ вІсІ".), 
/lIIСІ Sp08npl., кllівсысіi області. -------------------------

3rШІІ0 АОlіАКIІ IlIlIOIIO'{ віміло", зсмелЬНIІ" рссурсів у М;СТ; Броварах Кllіаської оБJ1аст; вів 13.03.2009 
року 3І1Н! 04 - З/JЗ- З/542 про те, ЩО згідно c:тaTIICТII'ItIOЇ ]віТIІОсті (форма 6 - ХМ) ]CII.eJ1ltlla ділl111КВ nnОШС'О 
0,0041 ra по вулиці Королснка. 68 (шіСТДССIІТ вісім) в місті Броварах КІІЇВСЬКОЇ област;, .дll1І РСКО"СТРУI(ЦіТ 3 
РD1ШIIРСIIІIJI/l1 квартир" Х!81 під anТCl\')' 3 вnаштуваJII'." О"l'СМОГО входу 8 баraтoкваРТ"Р'IОІІ'У ;КlГГЛ0ВОМУ 
БУДIІІІКУ -ЗeAuJЇ комсрціПного aIlKop"CТnlitfll. ----------------------

llItJ"D З KatJacnrpO.'IA'lUIa"DJI' НlltJпеIllРО"UI; ІІ0.\,ер зе.\lШІ"ІІul dvlЛ"'''': 31/0600000:00:019:0013 " 
OnllC меж: nіА А Ао А - зсмл; багаТОКВОРТIlРIfОЇ Ж'ІТЛОВОЇ ]аБУВОВ'I. ------------

2, Об'скт орещш 
2.І.8 оренду псредаєтt.C. зсмcnыla діЛI1 ... ,а 1аranыfюю f1JIОЩС'О 0,0041 ("),ЛL uln.." сорок ОВ'ІІ 

АКІІ11ml&:ПЧIIІІХ) ro -. ., • 
2.2.На ЗCloICnLніП Аілl1нці відсутні об'ЄКТIІ IICPYXOIIIOro IІІпnна а таКОЖ ІНШІ об I:К:n' l~фрастрУКТУРIІ. 
2.3,Hop"'Вn'B'fD грошовп oui'fKO зсмельної діЛRIfIC1f ~ri~lfo 8,mгy 3 тех .... IНО! ДOKY~IC~ЦiТ про 

ІІОРМІТІІІНУ ГРОШОВУ оціllКУ зсмcnьноі' діЛJ1НКIІ, BllARlfOfO 81М1J10ll' зсІІIспыfl" реСУРСІВ У ІІ .. СТІ Броварах 
Кllівса.коі 06nасті рід 1 З .02.2009 року 30 Х! 04 • 3/13 - 3/541 CТO'108l1ТL: 

_ 24256 (даRАЦПТЬ "DТllpll ТІІСП'ІІ двІстІ п'ЯТАСC:nТ шІсть) rPllBCIIL ~~ копlОок, П 
2.4. 3еМCnЬІІІІ діл.нкв. Іка переаастьCl в 0PCНJ1y, нс мас таКІІ" IICДOnIKII, ЩО можуть ПСРСШКОВIГГ'1 І 

еф ----еlП1lВНОМУ BIIKOPIIC'I'DI'HIO. 04 11/10 3147 BIUIIU'Oro вїuілОIll зсмcnа.НІІХ ресурсів 
Згfaно 811СІІОВКУ В'l.даноro 13.02.2009 року Н! - .- ілIlН',," ПО В :n.щl KOPOIICIIКD, 68» зсмельна 

У •• ,Іс:ті &РОlарах (СПРО оБМСЖСIІН. 110 IIIKop"CТOlltlR ]CM~b~~~~ ~С"'J1СКОРIІ~~ачв. змісту добросусідствп та 
A\JUIHКD ПОВ'fНlІ1І IllKOPllCТOIYBllТltCb 3 lIOтpllll'lHtllM ;:~~; ІІІ заКОt,04lвства про OXOPO~'Y IIalKOnIlWtlltOro 
06мсже'fЬ првв ІІа земn,о ВCТlноanеНIІХ У СТ. ст. СТ. • , , 
npllpOMOro середовltщо, __ ------------

Правові обмеженн.: 1.1. зміtlВ цільово~ ВIІК~РII~~Шllа ';'РI.дllчtlУ вf4ПовIАМь"lc:rь зrШtlО 38КOIIY· --
З. ПОРУШСНІІІ земcnа.ноro звко.,о.давСТВІ ІІІННІ OC~ 1111. :e'fJIl1l1e :sбсріraє ЧIIНllіCТL. ________ _ 

2.5, ПР'lзміні (реорганіЗllціі) ОРЕНДАРЯ ~roBIPAii АОГОВОРУ 
3, рок 24 іТllП 2014 раку. ПіспR закіll'IСllttll строку 

3 1 Доroвір УКlllAе.IО НІІ 5 (11'ПТIо) років, тер".IІІО/l1 АО КВП строк у Qbor.IY раї opcllJlJtp ПОВІІІІСІІ не 
• • Нllа пого 118 ІІОВІІ' про 'Іамір ~roBOpy оренаар має псрсважш: првво ПОll08ЛС _ повlдоаllm' ПIlСЬМОВО oPClfJI04DBUR 

Rl3l1lwe нІж ЗІ 2 "llспці ДО строку АІІ договору ІІС 38 цInЬООII"1 ПРIІ]118'lе'lltЯIІI ОРС'ШПР 
BaIKoib~II~I.11I зеl\leJlЬПОТ дInПIIIItК:II~~~=:..-__ .:....-:-----=-

Пр.. ОРУ opetfJIII. - '. ____ _ 
1.I\!~L'Ol!lJIell~'" AoroD НДАР.я ІІС застосовуmса У ра" 

пеfllеВlІlІСlІС првво ОРЕ 
mUro:lїol~YI[lPo ПРII3110'II!ІІІІIМ; , 

P.':-В .... МЕ·· .. 1.N2)~~:'?f:::t·%:-;r.11-mJі 
.J _ .~ ~"iJ:J:, ... __ . :~;;~'L\.! 

C'I1Iн;t~:t~.lqJl!otlOI діЛ.'fКIІ, І .. :." ~ ... ; ; ;o:'.;~. :JI..~ .. І ...... ·ш 
.- . 
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Iz~- • 
• ' .11\ І,:' , -. 
u, ІІі; .:; , .. OpC'IJIIIA МАта ~,,!f~ . .1: • аТ ",оооі oulllKII, ЩО 111І 13.02.2001} ("3111111' 
\:~ ... ,', 111 С11ІI'ОВ'11'Ь 10 ~ af4 "op:="ГP~:I'Ь оо копіАОК, і (:КJ'Я~;І[: -:-- -___ ~.,. 
~ ",.. 4.1 '1'1111 ОРСІІІІІІО ПЛІ 'ПIС"ІlllІаl", n nTaec:sn' 'ПТ .. ) ГPIIOCII.. 60 К'оtllАОI', nlдllntll/III.. т • • 1flhi~ 
" 2 .. 256 (IIOoдull1'Ь IIOТlIP::1 ІIОПIРIIСТІІ даАдUПТЬ nlliaCbKOT оБЛАсті Хе 101 ol~,15. 04. 2009 11fI1\} , . ' 11 .. 
• І _ 2425 (Аа' ТІ'СП Jj ооорс:ькоі I'llс!'коі радІ' ~(зсмenыli діл.tlК1' дсржаВІ!~' або KO\l)'lIaJ'h"n. А:'Іа;;' 

OllКOllABlloro КОI'.lте11 :'.сірУ ОРСIІІІІ'ОI мапІ з ефіцієнтіD illBCl\caQtl. 1111]11&1'1&:11І1\ 13IiLIІІОЩIIІ~ І 
, 4.2. Об"IICnСIIII' :'1 ... іх uiIIьo10ro ПРI13~ОЧСф'tlll тa:.~ що ЗВПОВІІІОIОТhС. під '.ас у КJt:I:ti" 11. 11 ilОо ;~Oll І 

311lnCIIIOtтЬCI з урах)'11 .... іІІіс:ТР1о YKPOII'" ОРМІІ) • 11'11' 
III~III 1Ca6111c:ro" ІУ' -. -' ----__ о ---

311 ЗlТlсРА*1 О сШЩ 1111 пpoJlОІЖСlІІlR nоro ДІІ, ІlпСТКПl'lІ1 ПI)ОТНГОМ 30 ~lІле"ЛІ' Р''''' JJlli .. , 'щr І") """~ 
умовД::;'сі)' I~I"'A плm OllOCll1'ЬCn pIOIIII"111 о) "ІІСЯІІЯ ШЛI11О'" rtСI'СI'П1У""I1I1$1 111І PII\)IID~ ) 11\ I:t 

" . ІІ' P;lllIap;IЇII'IBI'CIII зоlТlIОro (nOllnТКOB;;S71913 p/p 3321 ОК І 1700005 - БРОIШI'СI.lіе 1111\' 1\ ) 
" • ~~~;~::::~naiCтI " •• КI'СВn МФО 821018 KOl1 • оо __ .. ____ ~J 

Dеllфікаuli 13050200 - opelllln ЗСlllnl. D pa.~yJlOK ОРСIІЛJlО' П1l"ТІІ офIJР\'.'ІJlГ' м:н 8':1ІІ0О;.1I11' 
кп 4.4. ПсрсдО"1 продукuіі та ІІ_'ІІІА .послуг \ІІІ 

• IIJ(I'IINII. • еглядnстьеп у разІ: 
4.5. Роз".lр ОРeJfДllОТПЛАТlI пер б договором' -- . _.- - -... ----

, oдaplO8D.IIIR перед ОIlС"ШС • . -4.5.1. змlllІІ )'МОІ rocn 'ку піДВ'IЩСIIІІЯ ні". тар"фіU, J~IIIIII hоефіllігlll іІІ і ".1СІІС:аиі, 
4.5.2. З~lіlll' poJI\.lpil 3eAIcnы�oro ~O::tI~ ставоК та змі,.., нормаТІІВlloj ГРОl1lnllО' Llllill"" 1&:\lС.11о \І' 

, ІIDIШllеНllХ 38КOHOДD8CnO", З~~:;;~ змішml оренд")' плп1)'. дого"ір opell .. 1I 3CMI:!'M'U' і,і.IМIІI\IІ \'O"'t :: :;':~~:~~ip~I::~~':;:':~~:~ мІською pDJIOIO в ОДІІОСТОРОШІЬОМУ пор"вку." . -.--. _.- ----
1(:: '. ' 4.5.3 D інщшс IlіпlllllCІХ, псрс:дБОIlСIШХ законом; -- -- - - ----- . - . - . - ---
.... .' , 4.5 4' У і -СІІІІІ орc:tшноі МІТlI " СТРОКІІ. 8I1"'I'lсmі QII\f ДОГОIlОРОМ. r'СІІИ 'ЩI'''~ОЬУt's.c. НІ 

•• pD3 IІС81,.... ~ і" ') . 1'0 ' 
б pry (DIСІІIОЧDlО'1ІІ суму ШТРDфншс спнкц n за .х lІаЯВIІОСТI .3 \)о]раЧ'IІI\У - R'ЗСОТ'йl 

СУІІІУ noД8ТlCOBOro о .. ' .. -рlЧНllХ 06nlковоі CТDBKII Hau!o;I8IIЬ.,oro банку УКРПІН", ДІЮ'ІОІ .. а вень В'ІІІІ'К"С'ІІІJI ТnKOГO rюдаГ",?8ОГО 001'1} 

.' вбо ІІІ ДСІІЬ noro (Roro lIaCТIIII.I) поrвwСIІНЯ, ЗDlIІ:ЖІІО lів того, 111\3 ] BCJJII''''" т.tlmх С1іІВО" r о.лt.wпю, 13 

~Hlfn ICIIJIс:НдаРlllln ДСІІЬ npOCТPOlleHllR у ііого сплаті. - -- . • -- -. - -- _. _. -
0'.',\ . І, 5.5.5. ОРСІШІІО rya~ cnpaВn'ЄТЬCI також і У 81IП;ЩКilХ. якщо ОРЕНдАР] поважнщс "lш,.IIt' ТlI\.',асоIО 
• .'" не ІІІКОРІІСТОІІ)'Є зеАlеІІы�)' ДІЛІІ.ІКУ за QIIM ДОГО80РОМ, - --- - .. --_... .. -- ----
І І У і' • "": ,; 5. ".001.81IКОРIIСТІІIIIIП Je".elIIoI.O ВІЛЯНКІІ 
і:/: ї ' • S.I. зсмcnыІB ДЇJI.Hкa перс:даmСR І оренду діі' реконструкції з РО]ШllреIlНRМ I\Raprlp" К! 81 
\'\'.,' (Blci.cдccRТ OДIIH)'~ia 'аптеку 3 ВnIШ1Y8DННJlIІІ окремого ахову в багатокваРТllРНОМУ ж,rrnовоr.JУ БУЛІ1І11І) -
;':: .зc:мni KOMcpuiRHOI'O ІIIКОРIICnUШR по ІУЛlщі Короленка Н! 68 (шістдеСIІТ вісім). міста Бровпр". Кllікl&ОЇ 
~; , 06nвСІ'Ї. • --
~,' ' , S.2. ЦlлЬО8С ПРIt3НВЧc:t.". 3СМеІІьноі дїЛІНХI'- зсмлі комерціпного B"Kop"cтallllll, --._-----
" S.3. OPEH~P нс має П~ІВІ без ОфОРМnСННR У встановленому законодавством nopllD"Y ]~lі .. юaanJ 

цільове ПР"ЗІІІЧСННR зеМeJ1ьноі aUUlIIKII. ______________ _ 
'" 6. ~"1081' і арОКl1 nepfJUI'II земелы�оіi вїЛИIIIСI. о opellBY --

{ " 6 •• 1. r:'Cpc:дa1l03CMeJ1ЬHOi l1IЛlllКlІ1 OPCItA)' 3l1іПСНІОnЬСІ' розроблСlіІlRМ ПрОС"їУ її відоевеНIІН, - -
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lop"JII'lHa адреса: 08300, м. 60РІІСПlЛІІ, оуп РОбоча. 
БУДllІІОК Н!! 19, кваРТІІра N!! 74. 

код.єдр:у: 30697173 С 

'і'':::::.'" 'Го" .{ ( 
I'~ ~._~. of • 

// .1" 

І С.М.ДlшlrЛJJJJ І ----~~~~Fr------~~ 

''1-1'' Ittl/nUIR 

"ІЇСЬКого ItoRlnplOllblttRo rжр~у. , 

ДогDtJір nldm"'Qllo у 1І101,і nРIIС)'IІІ"ОСtnl, 

Особу lpfJ.щtdilll, Лltі "/д""са."" iJoгOtJip, t1сmnltОШll1ll0, Іт дlrJdnlllllіСlllЬ, о "'''''fJ.ж' "I
Jo

tJOJ()(lIIl11it'mb ти tIIadtnтt"... Gpo .. pa."~A'J~t!\""P, КІІі ..... ! обп.стІ та ТОВВР""тв. 3 06""'0"0'0 ВЇ/lповідал.1l1m> «АДЕПТ - М ЕД»" 1I000IJfJtI0J9ii;1R 'fz';IJIt~d~'I!Qa"U"III, nl!реаіреllО • 
• • .. :·"o,I{.J' ., '. '., • \:, • і ..• , •. І,І.,. . 

І,'. " " '-,.. і\ _. 
Зарес:СТРОDаflО~КрёісТрl 3D ЗV!! 1272;~~::~,\ . 
Cnrn'yro nnar§~;. У. ІіДПОlідl'Оcтl 3 BIIMapм.~,cт. 3 J Зако"у УкраТШI «Про нотарів,"). І . ,t . • 'С .-" 

• -Ао •• , 

Пjlll8aТllІ'П H~ic ';" " . ~ -- 1П._"п В.Г J 
\ ..... • •• .')0 '-!І ,

+ ., '. " • '-, •• '~ ' •• "... ~ •• І' 
, • - • '1l ." 

\, ' •• 1.. ~' (. ",'" ' .. . '.~',~ ,. . . .., 
'~,' /, ""ііі 11o,\)" .. !. :_" 

.,~ І,.,., r\1I,\"''':;:)Y 
т::,<.і·::'1 О.;. ,\",.W 
-~~ 

Договір :lаРССС1'рО88ІIО У КIІТаськin periolflUJbllfn ф' '" д 01'0 
ЗСМCnЬНого Кадастру ПРI! Дсржаl"ОIltУ КОМітеті У. " ІЛІ' еРИСВВllОro підПРIІСAlСТВП "Це.IТРУ держив" 
'""' І - .1'''."''0 .!PJП" ІЇ/І • .:ЖUІІІ~ ПО зе ..... ~ .. J!i'CYpcвAl" про що у ~IIOII' Х! ·/,!)!'/63()t)O~r - - -~Рбrн_р 20 О .:11І .. : . . .:;.' " 
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f1 . , 

~. 



ВІІТЯГ З ДеРХ(8ВIIОГО рсєс 
о тру праВОЧllllів 

7223197 
24.04.2009 11:58 
п~иватний нотаріус Писаний В Г 
м~ський : ., Броварсь~ий 
запит про на~ання Витягу з 
правочинів B~д 24.04.2009 Державного реєстру 

, ~ б/н, Писаний В.г. 
раРПI\lСТРl1 ЗППlIТУ 

ОЧI11IУ: 3417261 
~.'Pnpaв о 
__ !lIIII~111 napaMeтpDlfIJI запиту D ДержаВІІОМУ реестрі праВОЧІ І ' іі )ра-_ І 118 зна ІДеІІа: 

JII ДO~'Plellтa: 
hJ,\IOCТЇ про 

11)1Іент: 

qшtеІ' ПРВВОЧJіНУ: 

IJВОППАlець: 

~p: 

3ППІІС 1 

3417261 
ДОZlовір оренди 

основний ДOKyНeH~ праsочину 

Дата нотаріального посвідчен~я: 24.04.2009, Номер у 
реєс7рі нотаР1альних·діЙ: 1272, Документ 
посв~дчено: Київська обл., Приватний нотаріус 

Писаний В.Г., Бланки: ВМЕ 145111, ВМЕ 145114, ВМЕ 
145109, ВМЕ 145113, ВМЕ 145110, ВМЕ 1451~2 
• 
земельна ділянка, 0,0041га, для реконструкції з 
розширенням квартири ~ 81 (вісімдесят один) під 
аптеку з влаwтуванням окремого входу в 

багатоквартирному житловому будинку - землі 
комерційного використання, Кадастровий номер: 32 
10600000:00:029:0013 , Адреса: КИївська обл., мо 
Бровари, вулиця Короленка, земельна ділянка 68 

Броварська міська рада КИївської області, єдрпоу: 
26376375, юридична особа, Адреса: КИївська область, 
мо Бровари, вул. гaгapiH~, 15, ' 
Товариство з обмеженою В1ДПОВ1даЛЬН1СТЮ АДЕПТ -
МЕД, єдрпоу: 30697173, юридинна особа, Aдp~ca: 
08300, мо Бориспіль, '-вул~ Робоча, будинок N 19, 

квартира Н' 74 

стор. 1 з 2 
ОО 

ОО 



ОПИС МЕЖ 

КАДАСТРОВИй lIJIAи 

3210600000:00:029:0013 

5.2) 

6 

А 

s 

ВіаАдоА Зeмni бaraтокваpтsspної МІТлової забудов" 

IІаощадiтmки становить - 0.0041 ra. 

ш" 
фр 

рад 

ка 

в 
58 

на 

2 
0.0041 

BCIoOrD 

3 

C~ ~ __ -r __ ~3~'rU~~--Г---1 

саді. 

8 11 12 34 
0.0000 0.0000 0.0000 o.lJII.Il 

у "'Wlї 

3cмni.
l'UlllP'lC'I'Dlyкmc 
• І IrOAICpцiJbalX 

цfмx 

41 
0.0041 

обcлyrовуваивя ani~lQЛlІЧrи 
~ lCиївська область, Бров ~!_~~~~~т.fm;;~~~;ТмМііір~WI~О~ 
~ ___ ~~n:..:а=ЄВ::С::Ь~КИ::Й~П::.~."'?ІЕ;zgI~~ 1:500 
~ nИl'l1r.. ... .rсuuа ~ ій" "'_~A ,ао ЦІ кп "Бровари-землеустр 

2009р. 



ПJIAII (СХЕМА) 
РО31\lіЩСIIIIJJ 3С1\lспЬllоі діпІІllІСІI 

&ar8TOnDalpXDI ЗІм",1 01 за&УАОІИ. 

... 



АКТ 
В113110'IСIIIIП l\IC~I( зсмелы�оіi . 

ДlnЯlIКl1 8 І • 
InТУРI (ІІа І\ІЇСЦСDОСТЇ) 

ТОВ «АДЕПТ-МЕД» 

М. БРООIl(111 

МlI, IIЮlсчепіДПllсвні, представник кп "Б 
30flJеВnDСІПDCa (землекориctyВnчn) ровnри-землеустріА", D ПРШ:Уrноcni 

ТОВ «АДЕПТ -МЕД» 

представн~а BII~OHKOМY Гудu,,\lеllКО л.J'J. 
діюЧlI нп ПІДставІ дозволу ВИКОНКОМУ Н!! 273 ради HapOДlIIIX депута . 
від 24 пвстопада 1992 року пв 
впзваЧИШI в ватурі межі на підставі аБРІІСУ земельної дїJutНIGI 

ТОВ «АДЕПТ-МЕД» 

щозваходитьCJI за адресоІО: АІ. БРОВQри gwl. КоролеІІка. 68 
3liдно рішеННJI міськвиконкому Н!! ~()6",P- .г6-t'tГвід r6: O?r 

Межові знаки в Ісinькості 6 ШТ. визначені в натурі, в исутності преДCТnВНllКа 
замОВIІИКІІ, ва JlКoro і накладено відповідальність за їх збереженНJI. 

3113вачеві межі на місцевості проходить по І\ІСЖОВІОІ ЗllаКUI BCТDUOВJICHOrO зразкn. 
Розміри та місцезнаходженНJI земельної дiзuппal показані ва аБРІІсі нп ЗВОРоті 

AIКoro акту. 

Площа дimппcи, надана в оренду згідно зCltleJlЬВО-кадастрової ДOKYMeнтaцtї 
СІІІ8ДаЄ 0,0041 га. 

Цей акт є підставою ДJIJI прИЙНJlТrJl рішення по фвктичвоt.~ КОРИСТУВnННIО з 
l8tIyпвпм оформленням документів, що посвідчуІоть право власноСТ1 ..J.БО KOPIICТYВВlIIUl 
3аШею. An складений В 2-х примірншсвх. ,\ 11. (/ 

Предстввних землеІСОРИстувача 

ТОВ «АДЕПТ-МЕД)) 

Представвик 

кп "Бровари-землеустрій" 

Пре.цставвц виковкому 

~" То_. + '" . ~. СО ... ,. '11 ... _ 

.н ~f. а 
tI 

r.! .. ' ,,~ .. t. ~ 

~~ *~' .;L"a'V~ ~t .. o ~ ., 
"o~t"i . . ~ .... 

-
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BНIroнaaeць:~ ____ _ 

ОПИС МEJI< -



АІ\Т 

ПРИЙОМУ-DЕРIЩAЧІ ЗЕМ1!JIьНОІ ДIJIJIНки ПJlОЩЕІО 
0,0041 га 

r nnpll КIІівсько1' області )І.uро.... , 
с(24) коіТlІЯ 2009 року 

Рська I\lіСЬІса рада ІсІIївсы�оїї Області, о особі ОIIКОIIVlОЧОГО оБОВ'ОЮI міського ІірОDJI '" ~ l ~. 
ronОВ11 - секретар МІСЬКО1 PDДII '-nllО:lltl\n ZOPR ВnСlиІІ'О'JIIlln дanі "ОРЕНДОДАВЕЦЬ", 
Перcдonа.а 

О ДII'lllа ос06а: Товарш:тво з обl\lС"lКсrrОIО віДllопідпnr.rlіСТIО ссАДЕПТ _ МЕД)), І : ..... одр .... : 08300, м. Бориспіль, вуn. Ро60ча, буД!шок НІ 19, квартира 16 74, 
ІОР ЄДРПОУ: 30697173 в особі Є.С.ДОJlістlJJ, дanі "ОРЕНДАР"; ЛРИЯllRла _ земельну 1\ОД 
діmшКУ ПЛОЩСІО: 

О 0041 (1IУnЬ QIJJlIX сорок ОДIIП деСЯТIIТIIСЯ'IІІIIХ) m, для peKOIIcтpYKQii 1 

3ШII~СІIІIПI\I Konpnlpll ом! 81 (вісіl\lДССЯт ОДІІІІ) Ilіll anтcкy 1 ВЛПIU1УВRIIПЯІ\1 OKpC)IOrO ро "V О БПГПТОIСВПРТllРllОl\lУ iКllТЛОВОl\lУ 6УДIIІІК)' - 1СJ\tлі KOAICpqliilloro ВПКОРIIC1'DIIІІН по ВХО"" Vo68( • ").' Б к- - 6 • ОУnllЦЇ I(ОРОЛ&ШICn оІ1! ІUІСТДССЯТ ВІСІМ ,І\ІІСТО РОВnРII, ІІІВСЬКОІ о ЛRСТІ. 

ПІДПИСИ: 

Ореllдодпвець: 

Броварська I\lісы�аa рада КІІЇОСЬКОЇ 

області , 
особі ВIIКОН)'10ЧОro обов язки міського 

D • " 
J'OJlODtI- секретар МІСЬКО! ради 

CanQ~Clla Ігоря ВnСІUl60nllЧn 

Місцезнаходження ІОРИДИЧІfоі особи: 

ОРСІІДПР: 
ТооаРllСТОО 3 обl\lСЖСllОIО 
BЇДnOBїдanLlliCТIO 

ссАДЕПТ - МЕд.), . 
ЮРJIДIl'lJID адреса: 08300, М. БориспІЛЬ, вул. 
Робочо, будинок N!! 19, квартира N! 74, 
код ЄДРПОУ: 30697173 

І с.м.Д/lllіЄЛЛIІI 

О, 

• 

... 



. -. , 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

ЛllСIІІО ВРОІІОР" К"'ІІС' • r 
CL""ad'fllIIIOlO ЧI!pIJIIJI 1,,1 "О 06лаСІІІL 

'''''t:лчIІI!IJ'ЛІІІОlО РОНУ. 

МІІ, ЩО пїДПІIСDJIllСJl ШI)lсче: 

оРЕндОДАВЕЦЬ: БРОВАРСЬІСА МІСЬІСА РА "'А" . 
JlДII'1111 особа за заКОІІодавством УкраїJlИ 10 ~ IсиIвсы�оl� ОБЛАСТІ, 

.,р Г' IS' ф' , рllДllЧНВ адреса' КІІЇВСЬ б &,oDJIpll, вул. агаРlllа, ,lдеІIТIІ lкаціnШln ІСОД 26376375 ( . . ка о ласть, 
~ilO 10РlfДJІЧІІОЇ особll серії АОО Н!!094185 ' CBJДOЦTBO про держаВllУ 
.-оНaDЧОГО комітету Броварської міської Ради I(ИЇВ~ь:~~Д:~С д~р~а~ЩAl реєстратораАI 

. ~lllfJI державної реєстрації 08.04.2002 року, JJoAlep заПJr~~С~ . ,~УЗIIЄЦОDИAl, д~тa 
І ЗSS 120 0000 002270) в особі секретаря міської pnnrr Т'.rРОмчадсеорвжавflу.~сєстраЦIІО 

. САП -., r , О 3ДlJІСlllоrочоrо 
_08аже11НIІ МІСЬдКОro голови, ОЖК;Л ІГОРЯ ВАСИЛЬОВИЧА, ідентифікаційний 
_ ЗІ ДIlIIВМП е~жавlIОГО реестр у ФІЗІІЧНИХ осіб - плаТШlків податків та іJlШИХ 
абов'юкоВІIХ плате>IОВ 2836822275, зареєстроваlШn за адреСОl6: КlІЇВСЬка область, 

І »Броварu, вул.МаяIСОВ:Ь~~ГО, бу~ .. ~9, JlКlIЙ діс ІІа підставі ЗаКОllУ УкраіІІИ "Про місцеве 
ШІ08pJД)'DІIIНJI в УКР8lНl ,з ОДН1Єl СТОРОШІ, та -------_______________ , ________ _ 

ОРЕНДАР: ~иВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО (сЯНАТ~), 10рІІДlІЧllа особа за 
_B~CТDOM УКР~ШІ, I?РIІ~l~чна адреса: 07400 Кl1ївська область, м.БроваРII, 
l)1IвraplHa, буд. 14, 1ДеІІТIІФlкаЦ1ИН1tfi код 33502035, (свідоцтво про державl1У реєстраціІо 
серії АОО N!0927З9. видане держаВНIfМ peccтpaTop0t.l ВI1!spНавчого комітету Броварської 
liськоі PIJДII Київської області В.О.КУЗІtЄЦОВliМ, дата проведеНlU1 державної реєстрації 
24.05.2005 РОКУ. номер про державну реестрацію 1 355 1020000000743), в особі Дl1ректора 
ГОНЧАРовоІ ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ, ідеllТJoIфікаційний ІІомер за данl1МИ ДеjТАСавноro 
рш:тру фізпчних осіб - плаТШlків податків та інших обов'язковшс платехdв 2263517183. 
Iр«ctpOвапої за адресою: Kl1ЇBCbKa область, м.БроваРII, вул.Островського, буд.24, яка діє 
Dпiдtmві нової редarщіі Статуту пп <<ЯНА ТА», зареССТРОВаІfОЇ державним реєстраТОРo,.1 
IDOВВВIJОГО комітету Броварської міської радll КJ1ЇBCЬKOЇ області В.О.КУЗВЄЦОВІW, дата 
peтpaцiї21.0S.2008 року, номер заПJIСУ ]3551050002000743, вaдrші іАlеновані «Сторони», 

\ 
diюЧIІ до6роІІїлыоo і l'ере6УВlllО'lІІllpl' здорова1" J103J'Ali таЛСIІ/'; 1I1111. 'ЛIllі,РOЗJ'АІ;Ю'1І1 ЗllаЧellІ1Л 

tlJirdil~ nОlleptЮlІbD ОЗllalїDJJUll!llі 1І0mаріусОАІ З IIpllllllCllA1II I(ІІIJїлыlzоo заКОllодаllСІІІlJа, 11(0 

ptlyЛЮІОlll6 j1ЮIllдеllllІЇ IІllJftllllраllОЧlІl1 (ЗОNpЄЛlа, З 1JIIJ110lllAlII щодо lІеді,;СІІОСІІІ; Iljlallo'"IllY), 

УКЛIlЛIІI(еli догОlJір IІрО IшщеllаlJедеllе: 

ПредАlеlllДОZОIJОРУ • оо' •• 

1. Орепдодавець згідно з рішеИНJJМJl Броварської міської радll КlIЇВСЬКОl облаСТІ ВІД 
~ JIIUtВJ 2008 року N,o 807-40-05 ,про ПРllПпнеНIІІІ права КОРll~1UПfJI зеltlельНJIltПI 
tIatrXa& - '. адання дозвоnш на ВllГОтовлеllНJI 
1tIUi ~I, H8ДBВWI В оренду земельних Д1JUIНOK, 11 анпя земельmn.m дiлянкar.lll 
tImt~~ Д~~elrraцiї по оформленшо п~а КО?ll:НБроварськоі міськоі радІІ", від 
16P'Nl'ІИЩ1 1 фІЗИЧНИМ особам та внесення ЗМІII дО рlШ СтувВВИJI ЗеАtСЛЬНПМИ 
Ii,~ro 2009 року N!! 1068-56-05 ,,про ПРІlmmеННJI ~~a дк:::алів на виroтовлення 
_~ них дimшОК П8ДапDA • 
~ Оо' ИaдaиwI в оренду земель ' .....uunЯЯSl зеr.rепьИШdll ДШJDI,IC8М11 

'fJ'OI ДОКУМентації по оформленшо права KOPI("~I----

.-------r2--_.- -
, f;В~'іів:tїО-'; 6a.7-68~: I~.;~/Ц 

:- ІУІ ~."I. . ........ .:..а .... ~~ ~. 
'0 --- .. :. .... : 4..::'-- .. --. - , . 
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. о ріШСJlЬ Броварської міської ради" в' ~ 
, б та внесеllllЯ ЗМIІІ Д • Щ 

10РІІДІІIJШІМ і фlЗllЧllІIМ ОСО altl n о п IlПlшеНllЯ права КОРІІС~'УІІ~~IIJИ земеnьпhlni 
28 траВJlJI 2009 рОIСУ Н!! 1131-63-05 •• Р, Р к затверДЖСIІІІЯ ТСХlll'IІІО1 Д0кументаціі ,.' 

ду земелЬНJlХ ДIЛЯJlО , . . 13 
діЛЯIIКМШ. IIUДaJllUI D opell ... ВІШЯ земеЛbllJlХ ДIЛИJlОIС, ПРОДОllжеlJШI TepAIilliв: ~ 
зсмлеУСТРОIО. IIUДaJlllЯ в ПОСТІІІІІС ІСОРІІСТУВ ІІЯ дозволів ІІа DJlГОТОВJlСIJJIЯ теXUічnо': 

ДіnЯllКВМИ IIDДal1 . l' 
КОРІІСТУВВІІІІЯ земелы�lDt1I 'аІІIІJI зсмеJlЬJIIJМJI Д1ЛJllІКОМJI IОРИДllЧlUщ і І 
д~кyltIellTaцiї по оформлеlllllО правв K~~~~;?~pOBapCbKOЇ міСЬІСОЇ радІІ" "адас, в Оренда .~ 
фlЗIJ'IIIІІМ осоБМI та ВllесеlШЯ зltllН до р nl\lCnLIIY діШШIСУ ІІJІОЩСІО 0,0417 га n .. ! · 

- о е плаТllе ІСОРІІСТУВВІJIIЯ з.. . " ~IA 
1II''''L''nC в строк в _ ОВОІІОГО JlСЖIІТJIОВОГО J1РIІМlщеIIflИ. - ЗСМЛІ комерЦІЙНого ~ 
оБСЛУГОВУВaJllUI вбудовшlO ПРl~~УД б 'сто БроваРII, БУJI~вар НСЗОnСЖllОсті 7 . 

uдpeCOIO' ІСІІІВСЬКО О nПСТЬ, 1\11 В1І1СОРllстаІIIIЯ, ЗВ . ___________________________ . 

(СІ'''І) (IInnnni - зсltlелы�оo діЛJlІІка). ------------------------ . 
'" _. оо • 32 10600000:00:028:0107. ----------------- - ( 

l(uдaCТPOBllii Ilомер земеЛЬJlОІ ДШЯ1І1СІІ О 0417 І 
2 В двсться "е".еЛЬJJа діЛЯJJка загалЬJlОIO ПЛОЩСJO, га, Землі . • opellДY перс .:J .. • •• Б IU оо • 

комерціііllОГО ВllКОРllстанllЯ (довіДІса відділу земельних рССУРСІВ У МІСТІ роварах IIDСЬкої [ 
області від 12.03.2009 року Н!! 04-3/13-3/539). ---------------------------:----------------- t 

3. На земельній ділянці розміщеJJі об'єкти 1Іерухомого MaJlIl8, а ~aMe: ~БУ~ОВaJIО- І 
прибудовапе не)IОІтлове приміщеJlJlЯ, якс Jlалежить ОреІІдарlO 110 П1дс~авl рuпенна ~ 
господарсы1огоo суду киівсы1оіi області від 23 жовтня ~~O? po~! по спраВІ Н!!6/497-О7. 1 

заресстрованого Комунальним піДПРllЄМСТВОМ БроваРСЬКОI МІСЬКОІ раДJl «Броварське БІОРО . 
техніЧ110Ї іllвеlпаРlоації)) згідно ВIiТЯГУ від 21.11.2007 РОКУ, номер 16747091, 
реєстраціЙНІІЙ номер 13324121, номер заПJoІСУ 860 в книзі 1/3. --------------------------.---

4, Земельна ділянка передасться в ореІІДУ без будівель та споруд. -------------.-.. --
5. Нормативна грошова оцінка земелыJїї ділянки згідно ВІІТЯГУ З технічної 

дoкyltleHTaцii про нормапlВНУ грошову оцінку зеt.Іельної ДЇЛJпIЮІ відділу земеЛЬН11Х ресурсів у 
місті Броварах від 12.03.2009 року Н!! 04-3/13-3/538 становить 270 889,0~ (двісті сімдесят'ІИCJ1Ч і 
BicїltICOТ вісімдесят дев'ять) гривень ОО копійок. ----------------------.---- І 

6. Зеltlельна ділянка, яка передаСТЬСJl в оренду, lІе мас недоліків, що можуп. \ 
псреппсоджвти її ефективному ВИКОРИСТШІИІО. -----------__________________________________ _ 

Орендодавець свідчить, що згадана земельна ділянка на момент підписання цьоro І 
Дог~вору ШІСОМУ іншому в o~eHДY не ЗДaJlа, не продана, lІе подарована, іншим способом 
неооВ1Дчужена, не застВDЛ~На, ~1Д заБОРОНОIО (арештом) Ilе персбуває, судового спору щодо 
неІ, а також прав у третіХ ОСІб як .в межах, ТВlС і зв межамlі у країни не має, JI1C внесок ДО 
cтaTY;lloro фонду 10РИДИЧJDІХ ОСІб не Вllесена. Земсльна ділянка знахОДIlТЬСЯ у ставі. 
ПОВІІІСТ10 придвтному для використаннn ЇЇ за цільовим пр Обт'-ень і 
б '" . ИЗІІачеllНЯМ. пп .. 

О межеІIЬ на ПІдставІ cepBlтynв неJ.ІВЄ. ____________ _ 
7. Інших осоБЛІшостей об'єкта орендн які MO)ltv'rI.. -------------------------:---.--- uнп 

немає. __________________ "J .... ВПЛИIIУТИ на орендН1 ВІДНОС 

---------------------------------------------------_.----~ 

, СmРО1( діС договору 
8. ДОГОВІР укладено C:ТPOICOI\IIIR 5 (П'SlТь) о • 

. Пісnя заЮнче1ПШ строку діі цього дo:o~:~ -с;РЁНДАР-----------------------; 
ПОllовлеllНЯ ЙОГО ІІа новиіі СТРОІС. У цьому . ОРЕН ~aє переважне пр ) 
місяці до закіпчення СТРОІСУ діі цього Дого РОЗІ ДАР Повинен не пізніше нЬІС за 2 (ДВВ 
намір продовжити його діІо. ________ ~ ПИСЬмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ ІІРО 
Поло)кеllНJ1 цього Договору ПРО переввжu -------------------------------

- ВIІКОРllстанні зеМeJlЬІІОЇ діJUlНЮI е ПР~О ОРЕНДАРя не застосовуІОТЬСЯ у разі:-

.' . •.. . 

не зв ЦІЛЬовим пр , __ -lt3І1аче~ ____________ -----
... _~ , 

...... 
r-;--'~. с' 

-'-- .-.. --.... 



f f \ 

~~: р"'"СІIІIJI термініВ сплати opeндlIOЇ ПП • 

1
,.110 1- • НІШ ст аТІ!, --

: : • дoP)'IUellНJI попрше 81IУ зеМСnLllОЇ дinJlllКlI _----- --,-------. . . --------.' о -------
f}' 'РеllдШl Плата -

,~ m;OnЬ11iB ватоті УкраіІ111 В сумі 27 088,90 (д:~ ОРМІ . та розмірі у грошовіІі Ф . ~
' 9 OpellДHa плата ВІІОСИТЬСЯ ОРСllдарсм ~ , 

, рііІОІС ІІа ріК, що CТВIlOBIIТЬ 1 О % (дссять) від ~ СІМ ТИСJlЧ вісімдесят вісі,.) ОрАIІ в 
i!:~lIfdloi ДЇЛЯJIКlI - 270 889,00, згіД1l0 довідки Ка c201ttS I~ від IlopMaТlIBllOЇ rpOWO~O'I~II~eIlL ~_ ." І - ВІД 06 'rp ОЦШКІІ ::;;.арСЬІСоі МІсьКОІ ради IIP~ ВІ' знаЧСIfJJJI 0PCllДlIOЇ пла ПІІJI 2009 року ВI1КОНКОМУ 
". 10 ОБЧВCJIеl1НJl розМІРУ ореНДIІОЇ пnаТІI з ТlI за Зсмельну діnЯllКУ. ---~. • .' к а ЗСМСльн' . -~nlllllJlьuоі влаСІІОСТІ ЗДI1,СШОСТЬСЯ з урахув оо І ДIЛJlIIКІJ деРЖDВllOЇ аб ~/--: .Оо. аШIJlМ ІХ ціль о ~іцієитів ~HдeKcaцll, ВИЗJlачеШIХ заlСОJJОДDВСТВОt.l ового ПРIІзнаЧСIІІІJl та 
і&віСфЇВ Укр81В11 форМDМІІ, щ,? заПОВJIIОIOТЬСJl під час кп' за затвердж.еlllІМIІ Кабінстом 
;pc.wl ЧJI ПРОДОВ)J(еННJI ЙОГО ДІІ. ___________________________ ~ __ ~~~~ш або ЗМІІІJІ умов ДОГОВОРУ 
~, 11 OpeJJДIIB плата ВІІОСИТЬСЯ :s момен'СУ де .. ---------- -" '. ржавllОI ресстр\щ'ОО ~ чаCТКВNII ЩОl\lIСJl~1ИО .протягом ЗО ('ГРИДЦJlТИ) калеп 11 ~ьoro Договору, 
t:JaНВЇМ кanсндаринм днеМ ЗВІТНОГО (податкового) мі бездаРНИХ ДШВ, настуПlШХ за 
~IUIВJI ва розрахУНІ(ОВИЙ ра.ХУlіОК oРС1lдодавця ;:~;21 08 if7a."<YВOНIIJI пдв ~яхом 
.. мо Киева, код ЗКІ10 23571923, МФО 821018 од - 00005 УДК у КИlвськііі 
iiaarфікаЦ1і 13050200 _ оренда землі». _________________ ~ ____ ~~~:.~ач - Броварське B~ ІСОД 
~ ': 12, Передача ПРОдyl(ції та ІіадаlШJl послуг в ра."<унок ----:----------- ее_ , 

lі.1ІвовiдвJOп! 8КТ8МJi. _____ --------------------------------------- оренднОІ ПJlаТlI офОРМЛJlЄТЬСJl 
f' 13. Розмір орендної плаТIJ пеРСГЛJlдаСТLСЯ у разі: ----=====--:----------
r~ .~ умов господарІОВання, передбачених AorOBopOM; -----==:---
,," 3ШIIJI розмірів земельНОГО податку, підвищеННJI ціІI і таРИфl'в З • -ф-'-'- . liiACa: .. ' МІНИ КОС 1ЦІЄНТ1В 

f: "" ~I, визначеlПіХ закОl1ОДавствОМ, ---------------------------,---
~." nmш розмірів орендної плати за земеJlЬНУ ділянку пісЛJl затвердження НОВІІХ ~ 
:Оревдодавцем; -------------------------------------------------------
t7311iвu rpошової оцїНl(И земель м . БроВарll;--------------------------=-=--
" "DоriРШСIDlJl станУ орендованої земелыІїї діJlJlИКИ не з, ВIIИИ ор-~ид-а-ря-,--ІЦО 

СНО ДОfnlUентами' -----------------------------------------
.' ."J". , ---

" IІШШхвнпадках передбачених законом. ---------------------
"14 .' оо . у разІ иевиесеиf{JI оренднО1 плати У строки, визначені ЦИld Договороltl сума 

ваності вважастьCJI lІодаТКОВlіМ боргом і стягується з нарахуванИJIМ пеld, що 
ОІУ~ся ва суму податкового боргу (з урахув8IIИJIМ mтpафшlХ сВJПЩШ за іх 
.0СТі).13 розрахунку 120 відсотків річних облікової СТВВЮІ НаціОИ8JIЬИОГО банка 
~ дDoчoi на день JlllllИкнeIOlJl тaкoro п()ДlltКOВOm бopry або ва день 110m (iIarO 
~ 1IOra!пeнu, зaneжJIO від тог0, """ з вепичии тaкnx ставок є бinьшaю, за КОЖІІІІІІ 
, PIIUii день прострочення У йОГО сплаті. -----------------

І' lS УлtОtlll tJll/(орllсmаllllЛ 31!J1.елыІї·· дїЛЯIІ"" 
l' Зеа.ет.иа дiлиm<a переДВЄТЬCJ! в аренду ДIIJI обc:лyrtJ1I)'IIIIIIJIJI абудоll8llO-
; 16 8an~ro нежитловоro приміхцеllНЯ - зе1WIЇ комерційного ШIКОРИСтaНJIJI. -----
· Ь:.. • ЦlJIЬoBe приз ~{НJI земельної ділянки - ДJIJI обспyroвуванWI вбудовано-

:.'''''IЦ0811'' ваче~ • :1"099 • 17, IІІІОro не>ІСИТЛОВОГО приміІІХеНJUl-зеМЛl комерцШАОro викорисТ8НИJl. -----
у~(ови б б'-- оренди' ---------,------ • -

· 3 epe>1CeННJI стану о ~"....' . 

... ----- .. -... ----------_. . _._-_._/ 
..---

~ .. ~- . _-о .... 
~_ ...... .. 



е ХІІЬОГО шару I'РУІIТУ та поліпшеlJIIЯ іШІl11Х І\ОРІІСІІІІХ R;IВCТt ' 1~ 
• збережеlllJЯ в р _----------------------------------------------- . ( 
земелЬJlОЇ діnЯ11К11; --;;;1;-;;;1 від заБРУДНСIІНЯ хіміЧJIIIМІІ та paдioaКТUBI'1 ftD~ 
• З8ХІIС! ~=~IIX п оцесів руDllування; -----------------------------------------~ ,1\' оР 
реЧОВІІllDМl1 та ВІД І Р ава без оформлеНJlЯ У встаllОВЛСНОМУ заКОflО~О о, ~ " 

ОРЕНДАР не має пр .. . ; .. 11 
• земелЬНОІ ДIЛЯIJlШ' -----------------------__ ' ':''IJ.'''', • аТ11 цільове ПРllЗllDчеlllJЯ ' ~ 'у Зrl 
порядку ЗМІШОВ • передбачеllllХ цим Договором або іШl11lХ 11собхіДIПIХ . ~~. 
• ВЖІІВОІІІJЯ .~~OДIB, _-------------------------------------------------- .~ 
зберсжеll1lЯ земеПЬІІОI дlnянюl.-------- ~ , ~ 

У"ІОВ" і стро"" "ереда·,; ЗЄJ1ІeJl.Ь!'ОЇ ()UІЛІІ"" В (Jpelll)Y 
18, Передача земenы�оїї ділЯIlКИ в оренду ЗДШСІІЮСТЬСЯ бсз розроБЛС11I1ЯМ проекry о '0 

----------------------------------------- - ~ відведе1111Я. --------------------------------- ., - --- nc 
19. ІlІші УМОВІІ передаЧ.і з~мельної діЛЯIlКИ в ~~еIlДУ ШДСУТIІІ: ,------------:------~ 11. (І 
20. ПереДDЧD зе.Іепы�оіi ДШЯІJЮІ Ореllдарю ЗДllIСIІЮСТЬСЯ про І я~ом 5 СП ЯТIІ) ДНІВ n 

держаВllОЇ реестрації цього Договору за актом і-і прпfiмаllllя-передаЧІ, -------------- _', n.1. 

~1IOB" IJовер"е'ІІІЛ ЗІ!ЛrелЬІІОЇ ділл", . ." \ 
21. Після ПРlіПlшеиия дії Договору Ореllдар повертас ОреlJдодавцеві 

ділянку У cтaIJi, не гіршому порівняно з ТlІМ, У ЯКОМУ він одержав і-і в ореlJДУ· --- -
Ореllдодавець У разі погіршеШIЯ IСОРIIСJlИХ впаСТlІвостеіі ореllдованої земenьиоі ,~I 

діЛЯIl1Ш, пов'язаНIDС із зміllОIО ії стаІІУ, мас право ІІа віДШIШДУІJаllJlЯ збитків у розміІЙі 
ВlІзначеному сторонами. Якщо CТOPOHD11I ІІе ДОСЯГIlУГО згоди про розмір' .. 
відшкодування зб.IТКЇВ, спір розв'язується У судовому порядку. ----------------------- . 

22. Здійснені Орендарем без ЗГОДlі Орендодавця витратп на поліпшення орендованої ~ 
земельної ділянки, які не.IОЖJ1ИВО відокреМИТIІ без заподіяння шкоди цій ділянці, вс: 

• . D 
ПlДnЯГШОТЬ ВІД1ПКодуваншо. ----------------------------------------------------------.---

23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем за ПИСЬМОВОІО згодою ~ 
О '" з pelJДoдaвцeM ЗСМШ, не пІДЛЯГають ВlДШКодуваIJНЮ. ------_____________________________ ._. --

24. Ореlщар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаСJIідок невиков- і!І 
Орендодавцем зобов'язань, передбачених цим Договором. ____________________________ . 
Збиткамll ввІЖшОТЬся:-------- ________________________________________________ . ____ -

. фактичні BliтpaТll, пих Орендар зазнав У зв'язку З невиконаllНЯМ або ненanе1lClllЩ' ~ 
BIIJCoHaнmn:l .. умов Дoгo~opy Оревдодавцем, а також витрати, які Орендар здіЙСНIІВ або ! 
ПОВИllен здшсни:и ДПJl ВІДНовлення свого порушеного права . _______________________ - ' 

ДOXOДl-l JIКl О . б ' О ' рендар мІГ и реально отримаТIІ в разі належногО BIIICOUВВВI 
pe~~дa;цeM. умов договору.--___________________________________________ _ 

• • ОЗМlР Фактичних витрат Орендаря визначається на підставі докумеиТOJlЬ11О 
П1дтверджеНIDС даних.---____________ _ ---------------------------------------

06лаЄ:JIСЄШIЛ (о6mЛ:Jlсеllll ~ д 
26. На орендовану земеnьн ~ "СО О в""ор"сm~""л зєлfєлыlіi діля""" .' 

права третіх осіб. ___________ .!_~lJUIПlсу встановлеНІ обме>КеНіlJl (обтяження) та lllJ111, 
26.1. Згідно висновк }(о 04- ------------:---------------------------------------

ресурсів у місті Броварах ~po - б 11/10-3/113 ВІД 20.05.2009 року відділу земenьUI\Х 
· о межеНIJЯ на викор .. • мСПЬua ДШJIlllса ПОвинна використовувати иетання земельНО1 дШЯШGІ, зе . 

добросусідства та обмежень прав сь з дотримaнuям оеов' язків зеМлекор~lетувача, з~ut1Y 
на земmо встановлених ет.ст. 91, 103, 111 ЗемCnЬ11Оro 

... -'" . ' 
.,' _ .. ~ \ . 



PYJ.t-I, ст.35 3акОllУ YКPailllf «Пр 
y~ ПрllрОД110ro сеРСДОDllща О ОХОРОІІУ ЗС"'CnL», закОllОдaDства пр 

. і обl\fсжеШlJlllа BIIKOP11ctah.;-да-:---- ______ •• О OXOPOIIY 
rff\ldloD • • 1101 ЗСМCJlLIIОМ , .""6 05 3~lиа цшьовоro ПРIIЗllаЧСRRJJ'_ І дlлJlIIКlI:-___ • _____ . 
01,0 'ор,,,ttIеJJНЯ земеЛLІIОro зако~оn .-----:----- ----

JI ~ • ~aBcтвa ВІ111111 б ЗnДllО ЗВКОІІУ. --____________________ осо I1 Ilесуть IОРIIДJIЧIIУ 

ЗгідrtО ВІІСІІОВІСУ УправліШIJl містоб --------------------
26,2. оо б • ,.r_A 92 , УДУВDlШJl та архіт Б м , 'ЮІЇВСЬІСО). о лаСТІ "'~ ВІД 09.06.2009 о СКТУРІІ роваРСЬКОI МІСЬКОЇ 

зе.Iслы�оІоo діЛJIНКОIО Мl'с БР' КУ. про оБМСЖСШIJl та оБТJlЖСШIЯ • ,то УДIВIІ1 обм 
1fi~~~]~IІС'I'У!.~~:;. ЗГІДНО кадастрового плаll та' . СЖСШIJl та оБТJlЖСllllЯ TOS «КОIIСТВІІта»: _____________________ ~ ____ ~lдПОвlдIIО Ао розра."<У'lків площ 
~n~·~ -------------------
Вщ~rr;:~~;;~~-;~~;;;-~;~~~~;І~;-;і~:;;~;;-І~;-~--~-------------------.:.-===:= 
. 27. 'обтst)lсеIIL) та інших прав третіх осіб ІІа ПІ~стаВОIО длJl ПРJIПJшеШIЯ або зміШI \:. ЦІО ДІЛЯІІКУ --___ _ 

етоРОНа&1 ВІДОМО ЩО П ав . ---------------------
. 27.1. вJlBCHOcтi не мdже буг,; Ві~ч: OP~~~ДY земелыІїї діЛJlJJКІI державної або 

::"~I'fПОlro фоsдУ' переДаІlО у заставу. _______ ~~~_~~~~~~~I~~~~~~~соба&J, внесено до ----_._--
, 1"'11; "рава та обов'л]"" сторі" 

2і. Права Орендодавця: -----------------------------------------------------------___ _ 
t'псревірrm цiJ1Ь~Be використання земельної ділянки; -------------_________________ _ 
rIQCфОJ:ОВО рОЗІрвати ДВНJІП Договір у випадках, передбачених ЧШШJІМ заКОllОДавством 

"aи)IМ ДОГОВОРО"І; ----------------------------- • ~ -----------------
"~ розl\4Їр o~eHДHOЇ плаТJI у ВJlПадках, передбачених чинним законодавством 
~~, в то,М)' ЧИСЛІ В ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ без ЗГОДІ! ОРЕНДАРЯ; -----
• вш.raraти ВЩ OPE~ДAP Я своєчасного ВІІесеllНЯ орендної маПІ; ---~----.----
~OpcвдoдaвeцЬ ЗМ1НIОЄ ореНДlіУ плату за земельну діmrнку пісmr затвердження НОВІІХ 

~IC Орендор;авцем; ---------------------------------------------------. ---
~ ВIIltIагати від ОРЕНДАР Я відшкодування сyr.ш орендної плати з моменту державної 

РРаЦії ЦЬогО Договору. ------.-----------------------------------.---
: .': 29.0бов'stЗКИ OpeHДOДaвЦJI: --.-----------------------------------.-.-.--
,,:DСредати земельну ділянку ОРЕНДАРІО за Актом ПРИЙМallвя-передачі; -- -. --
'-;: передати в користуввнНJJ земельну ділянку у стані, ЩО відповідає yt.IOBa&1 даного 
~py;-------------------------------------------------------- .-------
=і. ке ВЧIJНJI"l1I дій, які б перешкоджали ОРЕНДАРЕВІ користуваПICJI ореИДОВaJJОЮ 

~ою ДЇЛJIIIКОІО; ---------.------------------------ --
;DОПерeдJtти ОРЕНДАРЯ про особливі влаСТІІВОСті та недоліки Зе&leJlЬНОЇ дiлJппm, які в 
~i іі використапня .lОжуть СПРІJЧИІJІІТІ{ екологічно небезпечні наСЛЇДЮI ДJIJI довкілля 
iIionp1l3BCC'm до погіршення стану самої земельної ділянки. ---- -- , 
~, 30. Права Орендаря: ----------.---------------------- • - ,. 
,DIp~ти від ОРЕНДОДАВЦЯ зе •• ельну ділянку у IСОрИcтyDaRlІЯjза AIcrOt.1 ПРJlrВlанвя-
DtJ!eдa1J1' _ - ------------- -. . -------------------------
: ~oCТifiIlO господаРІОвати на землі з дотримання 1"IОВ даного -Чоговору; 

lІіСЛі ЗlIJduченIUl cтnnкy на ЯIGІЙ було укладено данИЙ ДОГОВІР, OPEH~, у BI~aдкy 
~-r- , • го Договору має за lИПnІХ pIBНJIX 
)'IIoan ого ВllкоианШI обов'J1ЗЮВ віДПОВІДНО до рlОВ д~o _---:.--- ' •• 

ереважне право на поновлення даного ДогоВОРУ, --

г--. __ ...... -. --_о .. =;/ 
/' 

L. __ .. _._ ... __ ._ 

і 

І 
'І 
'І 
І 

'І 

і, 

" 



.' закову ltfоже мати У власності орендовану зеЛIС • 

_ ОРЕНДАР, ЯК1іit ВІдП':~~~ I~O ПРlfдбаНffJl ії У власність У разі продажу I.~ici зсмеJJп:t 
діЛІІІІКУ, АІас персваЖllС • Р ПJJD'JУЄ ціllУ, за ЯКОІО вона продаст~ся, а у разІ ПРОДЦ'У 01 

ДШЯІІКІІ,. за YM~BI~, ~: :oro ПРОПОЗllція є рівною :J ПРОПО:JIІЦIСIO, яка с JJDіібі;IМUОIО~ 
КОІІКУРСl (DУКЦІОШ) { кціОIlУ} ----------------------------------------

учаСШIКDl\111 КОШСУРСУ ау· .. . .--' 
заПРОПОІІОВDlII~ також псреВDЖI'С право ІІа ВИКУП opellДOBOHOI ДIJIЯI1КIІ D РИЗІ ПРllnJJarr. 

ОРСІІдар "І _______________________________________________________ _ 
тaKOro ріШСJJlJЯ Ореllдодавцсм. ------- ___________________________________---

31 Обов'язки ОРСlщаря: ------------------- ---------
_ 11 a~nTII ОРЕНДОДАВЦІО МОЖЛllвіСТJ. здіі1сшоваТJI KOllTPOjJ. за JШI\ОРlJстаIU~ 

ад - ----------------------------------------3С1\IСЛЬІIОЇ діЛJlJIКII; -----------------:------ - . -------
• llКУ за ЦІJ1ЬОВІIМ призначеJШJlМ, --------------------------_ ВІІКОРІlстовуваТІі зсмcJIы1уy ДІМ --

_ СВОСЧПСJІО спла'IУВВТJJ opellAllY плату; ---------------------------------~---------------------------
_ Ilе допускаТl1 хіміЧJlОГО чи будь-якого іншого забруднення зеМ~l1; ----------------------
_ піДТРІIМУВnТИ зсмелЬІIУ діnsшку в JІanе>ІШОМУ ~аштаРI.tOМУ С-ГШІІ.; -----~.----::.------------
_ У термін до 28.07.2009 РОІСУ заресструваТJI цен ДОГОВІР в ОРГОIll, яюш 1.ЦlIIСllюt ДСРікаВllУ 
есстраціl0 договорів ореIІдll;-------------------------------------------------------------------

р . . .. . .. 
_ ОРСIІдар зоБОВ'ЯЗВШlЙ в п'ятидеllllИЙ термш ПІСЛЯ дсржаВНО1 РСССТРПЦI1 ЦJ,oгo Договору 
тalабо БУДЬ-ЯКIIХ додатковнх УГОД, Договорів про внесеНІІЯ змін та ДОl10ВlfСIlЬ до Доroвору 
тощо 11адаТІІ відповідну копіІо органу держав1l0Ї податкової служби за місцсм З1JаходженНІ 
зс"lелыlіi діЛЯlіlQІ. -------------------------------------------------------------------------------

РІІЗlIІ( flllllad«oflozO ЗIllIlfСЄIШЛ або 1І0111коdЗ1СЄIШЛ об 'єкта ОРЄllдll Іlll lїoгo .,аСIІІIІІIІІ. 
32. РИЗІІК ВІ1ПВДКОВОГО ЗНІІЩеНІU1 або пошкодження об' скта орснди чи ЙОГО чаСПUIІІ 

несе Ореlідар. ----~- --------------------------------------------------------------

CmpaXYflalll1R 06'ЄЮllа ОРЄllдll 
зз. Згідно з ЦІІМ договором об'єкт оренди може бути застрахований на весь період 

діі цього Договору за баж8ВВJIМ Орендаря. -----------___________________________________ . __ _ 
34. Страхування об'ЄІcr8. оренди здійсшоє Орендар. -________________________________ _ 

З5. Сторони дО~ІОВИJIИся про те, що у разі IlевиконаНIlЯ свого обов'язку СТОРОНОЮ, 
яка . повинна .. зп~о з цим. договором застрахувати об'скт ореНДI·I, друга сторона може 
застрахувати ного 1 вимагати В1ДШКОдуБШIllЯ витрат на страхування. ___________________ --

• 3J1I;lIa УЛІОfl ДОZОflОРУ і "РІІІ"mЄll11Л ііого діі' 
З6. 3МШВ умов Договору здійснІОЄТЬСЯ . н Ф . . 

У . У ПИСЬМОВl1і ОРМ1 за взаємноlO ЗГОДОІО сторт. 
РВЗ111сдосягиения згоди щодо v&'IO Д ., 

З7.Дія Договору припиня~~я в ~~~~::.: сП1р розв язується у судовому порядку. -
- закінчевия строку, на який його БУ~~ . е -:------------------------------------------
- ПРlщбання Ореl!па ... yxnад но, -----------------------------------

~ рем земельН01 дШЯIІIGІ у влас· • 
- ВИКУПУ зсмельної • • ІІІСТЬ, -----------------------------• Д1JDПOOі ДJIJ[ сусП1ЛЬВИХ ПО б б -діЛЯІflCИ З МОТ1івів суспinьпої необхі . тре а о примусового відчуження земельНО1 
.. ... ДIІОСТl В порядку ВСТt'i"жов L - ЛІКВ1Дацll ІОРІЩИЧl10Ї особ _ ' ~~ неному .ersaI<OHOM; --------

Д 
. и ОРСllДаря. _________ _ 

оroВ1р пр~IПlшяєrьсЯ також В • ----------------------------------. ІНШих ВIІПадках перепб 
З8. ДІЯ договору припиВJIЄТЬ '''''' ачеllИХ закопом. -----------------

. сSl ШЛяхом його розі рв • - взаЄМІtОIО ЗГОДОJО стор1Н; ___________ аиня за. ---------------------
-------------------------------------------------------~ 

. . ....... 
... -

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



, -.. . .. . ~:. 
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, , ' .. : .. 
! • .-
о, 

УІ:'РАІ;.!'\ о. _ . 
. IIIUDI суду ІІа BIIl\IOry Одllієї із стор' о J r ~\ {' і: і- о о' 

• P~~KiB персдбl1ЧСIІІІХ договором та 81IaC~I! у Ilаспідох IIСВI!ХОIIВlIIIЯ друrolО CТOPOIIOIO 
обо..... ' .. • ' ДОк Вllпо,дКОDО 

tдODI1UOЇ земcJ1ы�оІ� ДIJIJIІIКlI, Яlсе iCТOТlIO ПСРСWХо • оо. го 3111lщеJІІІЯ, ПОWКОДЖСJІНЯ 
оре' _а ВIIЗIII1'IСIIlIХ заКОIІОМ; ---__________ дЖос 1I BIIKOPlfCТDIIIIIO, О також 3 іllWШС 
111""1-' ... , С . -------

illiuiaТlIBOIO ОДІІІСІ ІЗ ТОРІВ В ОДlІОСТОРОІШLОМ П -----------------
• • 110М та UIIl\1 Договором. -----___________ ...: __ ОРИДКУ У В1IПОДКDX, псредбачсшsх 
,010 • Д --------39. РОЗIРВI1ННJI ОГОВОРУ ОРСНДIi зсмлі за .. :---------------- ----
OДIIOcтopOJIlfLOl\IY порядку допусхаcn.ся в lІаступшsх nllпaro::~~~~~~ ___ ~РСIIДОДОВЦЯ в 
• РСВІІJ(OJІВІІІІЯ Орендарем ВИl\~ОГ п.9, 20, 3 J ДОІІОГО ДОГОВОРУ' _____ -------

договір ВВl1жастьCJI РОЗ1РВaJШМ за іllіціОТИВОIО о' ---------------
судового рішеlllШ. ________________________ РСІІДОДОВЦЯ З момеllТУ ПРllfiшrгrя 

---------
40: Перехід права 8~BcJlocтi на ореlJДОВОIІУ з.емещ.IІУ дjля;;;~;~;~;;;-~собll, -;;~~~ 

реорnU11ЗВЦІЯ lорltДlіЧllОJ особи-орендаря не є шдстаJtОIО lUJЯ зміш! умов вбо озі ВВІШЯ 
n, roBOpy ------------------------------- Р Р "..0 • --------------------------------______________ _ 

віdllоllідалыlсmьь сторі" зп IІЄВІІКОllа,,"л або ІІЄllалЄ3lСllЄ ВІІКОllаlll1Л Договору 
4~.За .uеВIІ~онан~я або НСJJanеЖIІС ВIrКОIIОJlШI ДОГОВОРУ СТОРОНІІ НССУТЬ 

вїДПОDiДlUIЬИIСТЬ ВJДПОВІДНО до З8КОlIУ та цього Договору. ___________________________ _ 

42.CтopOlla, ЯІСВ ПОРУШJlла зобов'язаНІІЯ, звільнясться від відповідanЬtІОСті, ЯКЩО вона 
дoneдe, що це порушення сталося Jlе з ії вини. ---------------________________________ _ 

ПРllкіlll(l!ві 1І0ЛО31СЄІІІІЛ 
4з,цеit Договір набирас tlшшості після піДП1ісашUl сторонами то ЙОГО державної 

__ pe~i.----------------------------------------------------------------------------------------
Цей Договір укладено у ЧОПІрЬОХ примірниках, ЩО мВlОТЬ однакОВУ 10рІІДllЧИУ СІШУ, 

ОДІШ 3 пих знаходиться у ПРJJватного нотаріуса Броварського ttlіського IIoтapianьHoгo 
Бвзир Н.М. за адресоlO: КIІївська область, м.БроваРII, бул. Незanежиості, буд. 7, 

_ Apyrиіі - в Орендодавця, третій - в Орендаря, четвеpnІЙ - в орАІні, ЯКlІЙ провів ЙОГО 
_ цержавну реєстраціl0 - Броварському відділі Державного Земcnьного КадаСТРУ· ----
V. о Нотаріусом сторонам роз' ЯСlfено зttlіст ст.18 Закону У крВЇfШ «Про оренду зеt.ші». -
z 44. Невід'ємними чаСТИН~11І договору є: ------------------------ . --

JUIaR або схема зе~lельної дimlНКll' ------------------------------- - • 
Iі8Дастровий план земельної ~lfКИ з відображенням обмежень (обтяжень) У її 

1І'llІ:ОРпстаиuі та встановлених земельних cepBiтyriB; --------------:--
an ВизваченИJI меж земельної дiJIJlIIКlI в натурі (на місцеВОСТІ); -------
акт прuы�виJl-передачі об'скта ореНДІ!; ---------------:---- -

45. Нотаріусом доведено до ВЇДО"lа сторін, що ДОПІIСIСИ І ВIІпра~~IUIЯ в ~ЬOl\l~ 
о МОilСУТЬ бути зроблені тільки під час його посвідtlеИIUl та ПОВШШl ~~ СІСрlПлеll1 
'~"!I~ . _------0------". стаРІВ. -------------------------------- ВАСИЛЬОВич, пїДПllСУІОЧИ 

46. Я, представник ОРЕНДОДАВЦЯ.- САПожко IГgyP МІськоІ РАДИ киrвськоІ 
доroвір, 38ЯDJIJIIО про дійсність наміРІВ БР~~АРСЬ~ сyrпість моіх заперечень щодо 

здійснити цей договір оренди зеt.{JI1 1 про ВІД _---- . _ 
з УМОв цього договору. ---------------------- .\ 
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, 
ДАРЯ _ гОНЧАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, lІіДЩIСyro , 

47. Я, преДСТnВНlіК ОРЕН • 'рів ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЯНАт~ 
• про дїnClllCТЬ Н&МІ.. 1\1І 

цсі1 ДОГОВІР, ЗaRВЛЯIО •• про віДСУТllіСТІІ MOIX З8J1СРСIJСIІІJ щодо КОЖІІОЇ 3 nl 
здіі1СIIIIТlI цеі1 договір ОрСllДIі ЗСМЛ~ ________________________________________________________ ~ U 

Uboro договору. ------- • - Pel(oblllllll стор;" 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
БРОВАРСЬКА мІсы�А РАДА 

1(}lївськоl ОБЛАСТІ, . 
ідеIlТllфікоціі1ШIі1 код за ДОllІІМlі 

ЄДРПОУ 2637637S, 10РІІДИЧllа адреса: 

ОРЕНДАР: 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВQ (сИНАТ!» 
10РИДII"Шl особа за заКОIІОJЩ~СТRОI\І YKPlillll: 
10РІІДІІЧllа адреса: 07400 K~IIBCltlca область, 

м.Бровар", RУJl.ГагаРШil, буд. 14 

KlliUCblca область, !\І.Бровари, 
вул.Гагаріна, 1 S 

Л;I)IІІIСIІ Стор;" 
l' особі Allpch.,·opa 

ГОНЧАРОВОЇ ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ 
в особі секретаря міської радІІ, 

тимчасово здіАС11l010ЧОГО повноваження 

_І міського ГОЛОВІІ, G:АЦОЖКА ІГОРЯ 
:ВАС ЬОВИ% .. . . , 

'.' 
• f ~.. • --( _/ 

') / ~( ._-/-. 
І . -' І,,', .. ,. 

f\ ," І ' 

І І 

. ,. 
17 чеРВllR 2.002 рокУ цей договір посвідчено МIІОІ0, БА3ИР Н.М., прнваТНШ,1 нотаріУСI»І 

Броварськог~ ~iiC:ЬKOГO нотаріального OKPyry. 
Договір піДШlсано у моіА присутності. . 
Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх діСЗДDТlІість, а також правоздаТНIС'І1І 

та дієздатність БРОВАРСЬКО! МІської РАДИ КИЇВСЬКО! ОБЛАСТІ та ПРИВАтноrо 
ПІДПРИЄМСТВА ссЯНАТА», повноваження їх представників перевірено. . 

у від~імиqw.:~ зі ст.lВ Закону України с<Про оренду землі)) цей договір підлягає державНІЙ,. 
реЄСТРlЩіі\\\\~Q '1ll~'Iii>.. '. 

';''' ~b~,. "1I'n/Jil'n,,, 1'1; "~. І. 
~~;"~~'" . .., ~,;З'~ Зареєстровано в реєстрі за N!! 5:-1 {'" .~. 

-- !Ііі'! .~ ~~, Стягнуто nлаТl1 - у відповідності з B"M9.~Мii'!Cf;t~~i'le 

~
iI .' ~~J-;' ~~EJКOНY УкеаїIlИ "Про нотаріат" \ .:(., c.~"'~"~"- :~. 

··с . .' '~ 7/ .. "і' ru<:.o.," :'. 
O\~ • =:z:~ ..... / ... :-" 

. • ~ Приватний HOТDP.iYё: J v _ ,;-~~/ 
~ • /III.~ 1.' N " .. :;:. . \~~.. " #~; /l~_,: С' r "r'<1 уІ 
~ };,.".' rI'~ +tt,' • • ,,·v .' :.і\, ііа чо І пРоК " ~ 

"~.~7. ." :; .~. '. - . ,. \1 f1 О 11 
.::~.,~O' 1;":1,'" 11,.4 9," .. ' ... ~.!..') і ПАЕН 

Щ:"і~/fJ M\'1.~~ ~.їt , '.:: - ~ • ..,.JJU)I , 

-...:«!:1'L'U~~': " ~s1.. ~;;~A" .. ' 
І" .... ~t,' "1.1 у ~ • t~ " • ' ,:~"~p,, 

ДоrСlоlр 1DpC:m'JIOODIIO а ~пtU'ёГкfd'РП1I!1IМLllln фіпll Д . •• ар. 
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АІ(Т 
DJIЗJIRIIСIIIIJl мс)к земenы�оуy діnПI • 

/у 11(11 В ІІОТУРІ (110 МісцеВОСТі) 

11 IZ, X-NВ:.h?a " 
-

11 І) І" () з 200 -.:?ро 

МlІ, пи,кчепідписані, предстапниr( ТОВ "конеТАНТА" 

D присyrності землевлаСIJЯJсів (землекористуваЧів): 

11/1 '0 .rz k.ama.." 
'І 

представник DИІСОН1СОМУ ~ q о.4'е Н КР ../.~ 
діІОЧИ на підставі дозволу ~KOMY Н!! 273 
ради народних депутатів від 24 листопада 1992 року 
Dизначптl в натурі межу земельно; діЛЯНКl-r на підставі кадастрового плану 

/1/1 ~/-Щ"t?,~ ~1 
" 

" ,,о Б ОО, оо "І: ~()/- Y()-f)S"" , 25: W, OP~, 
зnдно РІшення сеС11 роваРСЬКОl М1СЬКОІ ради J1g ВІД ,_-."..~ , 

А/!../3Р- 92-0.5 ~;" tt!tP. (')1. ()Jjo' 
Межові знаки в Ісількості .9 шт. передані в натурі 

землекористувачу. на ІПСОГО і накладено відповідальність за іх збереження, 

І Представник виконк~~" . 
_ .. : . 

. . :: 
'о 
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1. Від А до Б - 'Р"рАI' 2. /~ 

..... 2: ВідБ.119~І!·.~F-··70&; {6f;oemQ~ ". ----
. ~ __ ' р о 
З. ВідВдоГ- dUIN2../.tOf;C6,1:tVC #.~. . .--1-

4. Від.Г до ff. - JI'.ilA; 1"йЩlltоhtP 1'9?"l'"oJb/· чо&--
4. ВідДдо Е '\ СІ ~ ____ 

S. BiдEдoA ________ ~~~-----------------------~ 

АБРIoІССІШВВ: _~~н;o t' ./. fL;. 



АІСТ 

ІІРИЙМAIUШ-ПЕРЕДА'П 
ЛІ/СІІІО Bpotlorp" К"'tllІ"'_."'''о6л • 

С· .\ .. nu ас"". 

·' 

L"'IQU'(RlllolO l,еРtlllЛ dtl' "",СЛ І" ..\ , 
uеtl ЛІІІОlО pO"J'. 

ОРСІІДОДВВСЦЬ: БРОВАРСЬІСА МІСЬКА РАДА Кlllв І 
D ЗОКОІІОДDВСТDОМ Ук аіШI . СЬІ(О ОБЛАСТІ, IОРllдltЧllа 

oco~ з іllа, 15, ідеllnlФіКDціпr.IlП ~o IOP~~~';~lIa aдpc:~a: КlІївська область, м.Брова~IІ, 
ІУIl. агар .. особll се іі' АОО N.o09418S д 375, (СВІДОЦТВО про ДсржаВIlУ рс:єстраЦIIО 
1ОРIIдIlЧIІОI... .. Р оо -.. ,~"дaIlC дс:ржаВIІІIМ реєстраторо.. ВIІКОllавчого ко .. іТС1)' 
5роDIIРСЬКО' МІСЬКО' paдll І(ШВСЬКОІ обл ОСТІ В.О.КУЗIІЄЦОВltt.l, дата ПРОВСДСНIUI держаВIІОЇ реєстрації 
08.04.2002 року ІІОМСР заПItСУ. про держаВIlУ pc:ccтpal&iIO 1 355 120 0000 002270) в особі секретаря 
.,іСЬКОЇ радІІ, TItM~aCOBO .ЗДIП.СIIIОIО'IОГО ПОВІІОВDЖСІІІІЯ міського ГОЛОВІІ, САПОЖКА ІГОРЯ 
ВАСИJl~ОВИЧА,. Iдеl"!IФlкаЦIПIIlt~ ІІОМСР за дall~1\1II ДержаВІІОГО рс\:стру фіЗIІЧlІІlХ осіб _ 
nnШIllКIВ подаТКІВ та ІІІШІІХ обов ЯЗКОВІІХ nпаТСЖIВ 2836822275, зареєстроваШIі1 за aдpeCOIO: 
КІlїоська область, м.Бровар", вуп.МаяКОВСLКОГО, буд.59, ЯКІІП діє ІІа підставі ЗаКОIlУ YKpaїlI1I "Про 
"ісцсос са •• оврядуваIIllJl вУкраїІІі" lІереІ)lUIа, а 

OpelfAap: ПРИВАТНЕ mдl1PИЄМСТВО ссЯНАТА)), 10Р.IДlІчна особа за заКОllодавством 
УI .. раїШI, ЮрllДlІЧllа адреса: 07400 КlІївська облаС1L, ... БроваР.I, вул.ГагаріllD, буд. 14, 
ідСlmlФікаціПllllП код 33502035, (свідоцтво про дсржаВIlУ ресстраціlО сс:рії АОО Н!!092739, Вllдане 
держаВlllfМ реєстратором ВIІКОllавчого комітС1У БроваРСI,КОЇ міської ради КІІЇВСЬКОЇ області 
КУЗІССЦОВІІІ\І В.О., дата проведеllllЯ державної реєстрації 24.05.2005 року, 1І0 .. ер про деР-ІКаВIlУ 
рссстраціlо 1 З55 102 0000 000743), в особі Allpekїopa ГОНЧАРОВОЇ ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНи, 
ідеlmlфікаціПниR номер за ДВНІІІ\ІІІ Дсржавного ресстру фі:ШЧНIІХ осіб - nnаТJшків податків та 
illWIIX обов'JlЗКОВlіХ платежів 2263517183, заресстрованої за адрееОIО: IUlїоська область, 
м.Бровари, вул.Островського, буд.24, яка діс ІІа підставі нової редакції Статуту ПП ссЯНАТА», 
зареєстрованої держаВlІІlМ ресстратором ВllКОllавчого комітету Броварської міської ради К.ІЇВСЬКОЇ 
oбnасті К}'3НЄЦОВИAl В.О., дата реєстрації 21.05.2008 року, номер запису 13551050002000743 
nlllllїllлtl в строкове nЛВТllе користуваНIІЯ зс:I\IeJ1ы�уy діППIІІСУ ППОЩС:ІО 0,0417 га для 
обc:nyroвуваННJI вБУДОВВIІО-ПРllБудооаllОГО lІежJIТПОВОГО ПРlІміщеlllfЯ - зе .. лі ко .. ерціі1110ГО 
ІIІКОР"СТВIIIIЯ, теРІ\.іl.оа. ІІа 5 (п'ПТЬ) років, за адРССОIo: Кпівська об~асть, а.істо БроваРll, 
бульвар ИезnЛСЖllості 7 (сі".). 

Кадастровиli номер земельної ділЯIІКИ 3210600000:00:028:0107. 
РеКtlЬ"",,, сторІ" 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
БРОВАРСЬКА МІСЬІСА РАДА 

київськоl ОБЛАСТІ, 
іденmфікаціПШIЙ код за даНИМ.1 

єдрпоу 26376375, IОРИДИЧНВ адреса: 
КrIЇBcЬKB обпасть, м.Бровври, 

ОРЕНДАР: 
ПРИВАТНЕ ІІІДПРИЄМСТВО (cЯllAТN), 
10РИДliчна особа за законодавство .. УкраїШf, 
IОР.IДИЧllа адреса: 07400 Київська область, 

t.I.Бровар", вуп.Гагаріна, буд. 14 

вуn.Гвгвріна, 15 
mДШІСИ СТОРШ 

в особі секрстарл:місЬ1Ф! РОДИ, 
1JIМчаСОDО здійqНIОfОЧОГО ПОВI~~еllllЯ 
міського гопови С ОЖЦ ILO~~ 

, І. ., '. •• 

~AC ~ ':,.00: c.~ \\ .:.. . \ . . ,-., . 
1', ..... : \.: . \і . .... .-... ". 

І :t. ,. • , ... 1; 

\ І' І ~. ,. 

і , 

І 
'І 
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ДОГОВІР 
, ,?~Е~~И ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

1(IIтосыm 06.nасть, І'.іт ІіРОООРIІ 
До,, ТІІСП'І' ДСD'ятuro року, .ІІІІПІІП 

~"СЯЦЯ "оо 'м IЩО11, ПСРІІІоrо 'ІІІМІІ. 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ: ІіРООIlРСЬКП I'IICЬКD ІД , 
.. &ровnРIІ, І)'Л. ГRПlріllll, J 5, іАСlmlФіICDlllПllllП КО: 7.~~:;CLItO' оЬпстl , 'ОРІІДІІ'ІІІО мрсса: КllіВСlока облость, 
~крС'ПlР" .. ісыстT радll СОІІОЖІСО Jropn ВПСІІЛЬОВІІЧ 5 І oco611I1KOIIYIO'IOro 060в'IЗКIІ мІсІоКОro ronОВІІ
Іі ОВІР". а)'JllIUI МОІкоаськоro, БУДlІІlUК Ко 59 ЩО д' 11. заРСССТ'рОlaIllIП за IIlJpCCOIO: KIIЇBCIoКU' облаcrn., місто 
D Р україllі" РО:lПОРIIJIЖСIІІIІ ІіРОВВРСІоКОі MiCIo~Oi Р ІС "~ пlмraві ЗIIJ(Оll), YKpaїlI1I "Про r.liCQCBC cor.IOBPAaYBOIIIIA 
OJ1"ora БОI'У. 'nІ- • IUUI В Д 24.07.2008 року К!128, дмі «ОРЕНДОДАВЕЦЬ" 3 

ОРЕІІДАР: фыlIllRR особп пIдIlРllсr.IСЩ ІІІ 
К illC .. Ka область .. істо ІіроаlРIІ ВУЛІІQR АІІ • C~lnCIIKO IРШIП I\IIIKMninlln, 3ВРССС:ТРОВВІІО 11\ anрссша' 
C"lдoЦТIIO про ДC~BIIY PCCC1'p~iIO фі311'1ІІ0!'РСС:в. бу~IIІІОК Ке 10 - Б, іДСlmlФіКПl&іПIIllП "омср: 22 .. 1203180. 
в '-fsI Ііровврської .. іСЬКОТРIUIIІ КllіосІоК ~ Обл со 11 ~ nlanpIICMUR, зорссс:троnа"с 08.10,2002 року BIIKOIIOn''''''' 

КоМІ...... 01 О aCТI:Ja 1(.0 2 35' 017 0000 002S80 • "ОРЕНДАР" 
60 .., ПОПСРСД"IоО 03l1пПО"ЛСIІI 3 Bllfslorar.1II ІІІ • - , ДМІ - , 3 другого 

К". 'іП' .' IКtn""оro 3ltко"одаваав ЩОДО "сдіІіс"ості П"ОnО'IІІlІів псреБУВllа'''' 
ПР" :ШОРОВОfsl)'б.11О:lУ,М ,ІС" ПОМ ІТІ та ailO'1\I ДОброаin""о БС1 БУДІ. _ АКОГО ПРІІМУЩС""І АК фї11f'IІІОГО raK і 
"opMыIroo о 13111111 :І :llІnur"IШМIІ BIIMorar.1t\ Jlодсржаl • .' , 
.... • .' 11І1 ІКІІХ С IІсоБХlдll"'" МІ 'ІІІІІ'ІОСТ' ПрОВО'IІІIІУ 1rIIIIIO 1 
Іn, ІІІІМ аМСIІ"IВЛС'IІІRМ Котрс BlanOnlnor nllyтp'IWII'n' , : В,. • І non, У'ІаС'IІІКI& ЦЬОГО "РО&О'\ІІІІУ, "nIO'III ІІЦ \lL'ТІ (W:LlI,IIC 

'IOCТDII"I правОВIІХ ІІВСЛІДКІВ :І .I1Pyroi' C:ТOPOIIII, )'Кnaпll цсА Договір про ІІІСТУП"С: __________ _ 
І. ПРС4\1П догопору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ BiAnOBiltllO ДО ріlllС"Іо сесіП ІіроварсІоКОі' міс"коі радІ І КIlі'всІоКОЇ обпасті віn 
19 СI'"~Я 2009 роасу N! 1023 - 55 - 05, віп 16 JIIОТОro 1009 року Х!! 1068 _ 56 _ 05, під 15 'IСРПIlЯ 1009 
PoIt1~!! t 157 - 64 - 05 ІІОДІІС, о ОРЕНДАР ПРIlПмос в СТрОI\ОВС: !ІЛ ат",: KopllC1)'Ball"" 1СМСЛ""У діЛМIllОУ 
зоmnЬ"ОIО МОЩСІО 0,0048 (ІІ)'ЛІ, Ilілll" сорnrс вісі"l ДССІІТІІТІІСР'ІІІІІІ) rn, для pCKIJIICТP)'SnIIТ 1 
РD3IUIlРСIIІІЯI\І ICDopn'pll Ne 115 (С'ГО п'ЯТIIDДUПТh) Ilід CТO~IATOJlUfillllllfi кn6illLOТ :І DЛUIUТУППlllltш 
Ol~pc\loro ВХОД)' в БОrDТОIСВОРТIlРIIr"I)' ЖllТлово~іу БУJllІІlКУ -1С~lлі KO~lcpuinllUro ВIІКОРIIСТ'оІIІІIН. 110 
В)'Лllul DО1:1'CnIlОIIllП, БУДllІІОК N!! 7(сll\l) В I'llсті Броварах Кllіпс:ькоі області, долі - 1C~ICJlLlla 
дlлПIlКП •. ----------------:-:-------________ _ 

ЗГШІІО 3 моном землекор"сТ)'оаIIllR, ЩО с lІевід'СМIІОЮ чаСТlІІlОIО ULOro Доroвору та 1емcnь,,0-
кавпс:трової .I101~1leHтauiї WI 1eMC:ILIli1 віnllllка рахуст"сн в 1еМЛRХ KOMepuiRHoro '"KOP"CТDI\IIH 11 \I&:",n~ 
6pt'BOPCIoKoi MiCIolcof pl1ДlI,-----------________________ _ 

Згідно довідк" ВІШВНОЇ відділом 1CMenbIIIIX ресурсів у .. істі Броварах КllівсlоКОі' області 
ві.'! 07 ЛIlПНR 2009 року :10 N!! 04 - 3113- 3/827 про те, ЩО 1гідно CТUTIICТII'IIIOi' 1віТІІОсті (форма 6 - 1СМ) 
:lеммьнп діnSlllКП МОЩСІО: 0,0048 га по ВУЛlщі B01:1'CДIlI1I11IR, БУДІШОК Н! 7(сім), ДnH реКОIlСТР),КЦії 1 
ро3lUllреНllЯМ KBapТllpll N!! J І 5 під стоматологіЧШlfi "lІбіllСТ :І ВЛІwтyваlIllR,.. окрс",оro входу в 
бnгаТОI\'ВВРТIІРНОМУ 1ІС1IТЛОВО,..У БУДlІlІRy - 1еr.ші комериіnного BIIKOPIICТUIIIIR. 

nlanOBiдllO ICSIAocтpODoro IІЛlltlу ВІІГОТОDJIІШОГО ТОВ «ТЄРМІН)) 3c~IcnыІu .діпРIІКО. П ... -N ~ 
IIpeдl\lcro .. цього догоаору .. ВС UШІ&: меж: від А АО Б - :le~lJ\i 1ВГ. КОРIIС1)'ваIltIЯ; ВІД G до Л -1&:МJI\ 
баraТОПОDСРХОВОі зоБУДОВIІ. КaдnCТP08ltn но .. ер: 3210600000:00:023: 1097. 

2. Об'скr OPC"JIII •• -------------
2. t.Б оренду псреааCfЬСІ :І&:r.tСЛIoIІВ Аілянка зоnurloною ПJlОЩСIО 0,0048 (1І1ЛЬ ціп .. х соро" 01с:1:\1 

деСIІ1'IІТIІСIІІIІІIІХ) ГD. • N, 115 ( 
2? Земсльніn ділянка НВВВIlП ДЛЯ реКОIІ&:ТРУIСЦIi' :І рО:lWIlРС'ШПI" KBOpтllPII - - сто 

"'ПТlIП~;ЯТI ) під C:ТOI\IOTOJIorI111llIfi ICRбіllСТ :І DJlІ!urryВ81111Яl'І OKpCI'.oro входу в 6I1rDТOICD8p11IPIIO"'y 
• • І 1 ..... lшя по В"Лlщі ВОJ:І'rлIl8IШЯ, БУДllІІОК ХІ! ЖIІТЛОDОI\IУ 6)'ДIIllK1 - :lс .. ЛI КОI\IСРВ ПI~о_ro_D_I_IК_О.:Р_I_ ... _,-__ '_--"'-.--------__ ---

7(cl~l) u ".істі БРОDорах Кllівськоі ОGЛО~І. АРУ нв праві npll8BTtloi влаСllОсті на підставі ДоroВОРУ 
• ~казаllа квартІІра нanеЖII":Ь, ОР fo ЖОВТНІ 2008 року АВРВAlеllКО Н.А •• пр"ваТIШМ Il0таріусо .. 

І\')'ПІВJIJ - продажу КВВРТIІРI" ПОС81Д letloro J "297 :lopCECТPOBaIlOro 3 І. J 0.2008 РОІ\У 
БJ10варського міського нотарімьного ~~yгy }І P;I~Iipo;pcь~c бюро тсхнічtlоі iIlBCltтaPIDDUii.) в 
I(Ur.tУtUIJIЬШіМ ПШПРIIСt.tСТВОМ ІіроваРСЬ"ОI "IІСЬКОl радІ " 

KlIIlJi 43 зв номером заПІІСУ J - 3988.. ї ілЯIІКl1 :lгіАIІО BIIТRГY 3 теХІlі'1ІІ0і дolC)'fttCllТDuii 
2.З.НормаТIІВltа rpOWOBB OUIIIKB. зе~~ь~: r: Кllівськоі облвсті віА 07 ЛllПll1 2009 року 111 

ВІІАІ1110ГО аіміnом ДЖСРЖКОМ:lему у МІСТ Р Р ячl п'ЯТlIDдЦПТЬ) rpllBCllb ОО IСОIlIПОIC.,----
,NJ 04-ЗIІЗ-ЗI8;lб стаНОВItТЬ: 32015 (T"ItД1InТL двІ ~"C lІе МВЄ таКllХ неАоліків, що можуть переШКОДIІТІI 

2.4. Земельна діл'ШКв, яка передаєтьСЯ в оре U1.Y. 
іТ ефСI\'ТИВIIОМУ ВlІкорltCТDIIІІЮF"" 

-. 

,.' 



земельної діЛRНI\" піл 16 ЛlП ,ОГС) 1009 РІ}' 
ІІКОРIІCТDllfIIl К " .. б ' ~\I обмежеllШ1 ІІа в ів У місті Броварах IІІПСIоІ,О, о ;ЩСТІ «І)' 

ЗгіДIІО ~';;~~~KYBI~:O~IQfO вїJlділоAl .. земелыІ~,~есі1'о~3'сдIІ0Ifllll,' 7» зсмеЛ""~І niJIJI""" ІЮ"ІІІІ~: 
Не 04 - J 1/10 IІС111I11I11 зеМCnЬ1101 п~ ІІУ о 11 ВО"О, змісту добросус,дс'гпа ,а об\'&:Жtlll. 
об~I~~~~~У~~ТІІ:::":РДОТРlllllаIllUl'" ОБОВ'R~~; ~~~~:,~ь:ro кодексу УКРОїНIІ, СТ, 35 1аIШІІ)' У"раlllll 
РІІІ'ОР • 'ТnIIОllЛеIllIХ в ст.ст.СТ. 96" наВКОЛIІШJlЬОГО пр"родного cepCIIOUllll1a (1\04 
пров ІІа :lСIІІЛIО ВС СТВО про ОХОРОІІУ ) , " V ' 
П о OXOPOIIY зеМCnI.» ЗПКОIІОДlР І J 6 (KOMCpuinIlOfO ПРllзtlОЧСНШI, ЗIIдIЮ KP"'"CI.koro 

ес р і ілRНКIІ - І. . ),..,. _________ _ 
вlкор"CТDIІШI :lс:мс:лыІo Д ІІоїзсмС:ЛЬJIIІ" ділянок ,.. -- -
маСIІІ~ікаторп uiJILouoro ВlІкор"CТDIІІUI ДІ Дl1110Ї 3CI\ICnLflOЇ діЛRІІКІІ: -

Правопі оБМСJlССIШJl Ііа BIIKOP'ICТDIIIIR , , , ' __ 
J.J. Зміна uіЛЬОUОl'О ВlІкор"CТDJlIIЯ ... ство Olllllli особll ІІССУТЬ lop"AII'IIIY ВIДIІОIІІдUЛ""IС'" 11illllO 
Зп nOI)YIUCJIIIR 3CMCnblloro ЗОКОllоа~р ___ _ 

заКОIІУ. • • РЕНДАРЯ Договір opellltll НС зберігос '1IІІIІIіСТI,. __ 
2.5. ПРІІ 3"lilli (рСОРГВII13ОЦlі) О 3. СТРО'( дП догопору --_.- , . , . 

.• (п'ЯТІ.), рокіІІ. 1 аат" піJ\ПIІСВlflfR цього, JIOI'OBOPY, ) )ІСЛІІ JOKIII'ICНJIII 
,. З. І. ДОГС10IР УIUIRдС"О JIO 5 111І0 ПОІІОPJIСІІНR "ого 1111 IІООIlі1 СТРОК, У Ill.O\lY ра1і ОР&:lІлар 
строку ДOГOD?P~ opel!l10p МОС nep~Bn:~~K~~ICIIII" строку дії aoroBopy попіДОМIІТІІ fIIICI.MOB() ореll;tuааИ\lll 
nOOllllell."C nl31111UC 11І)1( за 2 "~)СПUп д ОРІІСТІШІІІ зсмenы�оїї діЛЯIIКI' lІе зп ціЛЬООllМ IIР"]IІIІ'I&!IІI1Н\І 
про 1І0МlР ПРОD-"'ОЖІІТІІ "ого AIIO. РІІОІІІС 

, • 1ІШС право 1111 ПОІІОDЛСІІІІІ. догооору opClIlIll. ----.... - ,. , ~ 
ОРСІІДПР ВТІШI11Г ІІСРСВП ОРЕНДАРЯ ІІС ЗПСТОСОПУСТI.СJl У ра]і, ~. __ 

ЛOJIОil\~IІIІJI цього Догооору про псреваЖІІС право 
_ BIIKOPIICТDlllli зеascnыlіi діЛRIІКIІ Ilе зв uіЛЬ0811М ПРII]lІо',еНJlJIМ; ---
_ порушеlll'JI leplllilliB сплат" ОРСІШНОЇ Ma~";. 
_ ДОПУШСІІІ'П 1І0гіРШСІІІІJI стану ЗСАlсльJtоТ аIЛЯІІКIІ. --,-- --

.. 
'. 4. OpcmlJllII ПЛІІТІІ -.----

4. J Рі'IІІО OPCHnlla плата CТDHOBII,... 10 % оіа 1І0р",аТIІВНОЇ грошооої оціНl\1І ЯК~.І&І 07 ЛІІПІІЯ 2009 
року CТDHOOIITb: 32015 (ТРІІДЦЯТЬ доі ТIIСЯ'Іі п'ЯТllnДЦЯТЬ) ГPllBCllb ОО КОІІinо.(" 'скла.ппс: 3201(TplI 
іШ~Я'lі IIвІС1'і оаllУ) ГР"UШО 50 копійок. згідно довідк" OIlAaHOЇ 02 ЛИПIІJl 2009 року ВlІl\она8ЧIІ~1 
комітетом Броварськ01' міської PDllI' КІІЇВСЬКОЇ області за Н!! 28 І, ------ - - ------

4.2. OG'IIICJleHHJI ро,міру оренаної плаТIІ ,а земельні AiJIIIHКJI деРЖIlОІІОЇ або KOMYllanblloi 
8ЛаСllості з.аil1СIІІОС'ГЬСЯ :І урахуваННIІМ їх uільового пр"значення та коефіnієнтів illlteKcauiї. ОIlЗllаЧС:НIІХ 
зоконодаостоо",. зо зотверджеНИl\1ІІ Кабінетом MilliCTpio УкраїНIІ фор",ами, що заПООIІІОЮТЬСJl піа час 
УКЛlдallll1l або зміІІІ' УIІІОО nоговору орена .. ЧІІ проаооження noro дії; - - .. -, ,,- _., -

4.3. OpellIIlln ,п",пта ОIIОClIТLСЯ J 1\10~'CIIТY деРЖ80ноі рсєстроціі ЦЬОГО lJOrouopy. plBIIII~1II 
'aaC:nCn"I'1 ПРО1ЯГОl" 30 .mлеlIМРIIІІХ апlо, JIRСТУПІІІІХ 18 oCТnHlli~1 К'алеlllJаРIIІІI\I lJ11C1\1 JOiт'IOro 
(податкового) міcsщп Iunltxoal перераХУОRlllfП ІІП РПХУІІОК УДІ( У Кllівсь.кііі облпсті М. І{ІІСОП МФО 
821018 коа 23571923 Р/Р 331J!~1270000S - GpOOnlJCblce ОДІ(. I(ОIi клаСllфікпцП 13050100 - ОРС'ІДП ЗСI\.пі. 

4.4. П&:реда'llІ ПРОДУКЦ" та IlaдaJlИR послуг О рахунок opeIIДIIOЇ nЛllТИ оформлястьсп відпоиіаtlllМlІ 
ВJm1I\Ш. ; 

".5. POJ".liIJ opelllIIIO'( пnаТlI псреГnЯДUСТI.СIІ У Рllзі: ______________ _ 
4.5.~. ~M!HII YMOII. г~сПClдарЮВаllНJI, передбачеНIІХ поговором; ____________ -
4.5_. :JMIHli РОЗМІРІВ зе",enьного подотку, піаВllшеННIІ цін, тарифіо зміllll кое("іціснтіо iHaeKcauii. 

Вll3начеllllХ законодавство", затвеРl11КеННR но • • ' 1'. • ' OIlX ставок та 'МІІІІІ НОРМВТІІВНОЇ грошової ОЦІІІКІІ земель 
м. БрооаРIІ. У DІІППДКУ IllаМОВIІ ОРЕНДАРЯ 3"" . .. ' 

б • n Б • ІІІИТІІ ореllnНУ плату, ПОГОВІР оренди зе",enЬНОI nlЛRIІКIІ 
може 4Yf5"зРОЗlрва1lИ pOnBpCbKOIO МІСЬКОЮ PDllOIO О ОnНОСТОРОННЬОМУ порядку __ .. __ . _ _ -
• • •• u ІНШ!ІХ Ollnaдкnx. переnбачеf~IIХ 'ВКОНОМ; • _ 

4.5.4. У РnЗl lІеонесеllНП ореНДІІоі маТIІ У стро • 
на С)'IІIУ податкового боргу (ВКJJючаlOЧIІ К.І, ВlІ31lаче~1 UIIM догоооро .... пеllЯ IlapaxoByєrЬCII 
відсотків рі'IІІШС обліJCов01' ставк" НВціОН::У 1U10ФНlIХ саНКUIЯ за іх наявності) із розрахунку 120 
подоткоього боргу в60 ІІП день і10ГО (Пого' ного) анку УкраїНІІ, діlОЧОЇ на день ВIІНlІкнення такоГО 
ставок є білl.UJОЮ, за КОЖIIllП'календаРНIIП д' elBCTlII1II погашеННJI, залежно jiA того. ЯКВ з BCnII'IIIH таКІІХ 

4 5 5 О нь ПРОСТРОl,ення у Пого с • • •• ренnна плата спраDЛllcn.СJl також і платl.----------
ТІІМЧВСООО не ВІІКОРІІС:ТОПУС земcnьну nілllНКУ Уд ВIIПадквх. якщо ОРЕНДАР з ПОВВЖflllХ пр"ЧIІН оо за ЦІІМ ОГОВОРОМ. _ 

. s. 1'I\IOOII'1lIIICOPIII:1'II ~ 
5. І. земenыla nілЯlІка передається ІІІ'Н 3CAlenLllot дinПIІІСl1 -

.NI! 115 (сто П·ЯТflnДUSn1.) під СТОI\ІПТа.:о~r.~=:~ длJl Р~I~сШttрукціі,з РО3WIlРСIIIIЯ"1 KBapтllPII 
БПГП~КDаРТIlРIIОi\l)' вmТЛОDОІІIУ БУn1lllКУ _ зеl\l~біllет-.з ~nОШТУDОIIІІПМ окрсі\IОГО входу о 
Возз С'ДІІПІІІІ!І. б,'nIlIlОlс.NIJ 7(сі".) D I\lісті & ОВП' І ICO~lcpUlnlloro DШСОРІІСТП.ШЯ по оУЛllul 

5.2. ЦIJlьоuе ПР"Зllа'lеflllll земenьно" Р. рах 1(lliOCLlco1 області. -
5 3 ОРЕНДА)) InlЛIІНКIІ - землі "'О 'n 

• •• • IJС «Іає права бсз офо 111 ~ мерUl ного 81iКОРIlСтання. -
ЗМlшоваТIІ UlЛьоое ПРllзна'lеЩ'JI земenьної nіЛЯIIІ~И. ~IJHII у BCТOHOВJIeHoMY законодавствоМ ПОРlll1кУ 
, 5.4: t?РЕНДАР lІе має праоа передачі -
земenьн01 ДІЛПІІКІІ. У заставу та внесеННIІ ДО статутного фонnу права opellJl" 

6.1'1\100111 СТРОКІІ n -
• ~.1. Передачв зеМeJlЬНО'( ділЯНКl1 8 оренnуе~:п'llзеl\lenыІуy дinП11К11 D opellAY _ --

IдС'ПІВОIО дЛlІ ВIІГnТовлеННIІ n • С'ІІОЄТІаСIІ з РОЗРобле. • ня 
РВnl' про IIBaal •• I" nо,волу ІІа ВIiГОТо.:;.оекту ВIДВСnСIІНIІ земельн01 ДjЛRНКII'НJI~ проеJCТy ЇІ BIABea~l~ic'ItI\Oi 

еННIІ проеlП')' віnвеnе СРІшення БРОВПРСЬКОІ 
ННя земельної nїЛRНКIt. --



. 
4 7 )' ІІ'ЯnIЯI!ІІІIIIII CYpOIC пІспА 1�eP-""'ВIIЬі 

• ... :;10' .. ПО "DlІІуllnлы�оіi DnОСllоетl "ПЛОТІ І "O:~~~:: .I10raDOp)'. o;'ell4l1 JL"lenhlloT ЯШО"',,'І 
J" ",'OJIоrenr..иGIІ. •• Вор)' DlanODIaIlO~I)' орп ... )' nep1ImDIIOY 
...,. 10. РIIJІІІС DIIПП.l1КОDОГО 31111щеlll 6 

6' ІА n о ПОШКD"'" ___ о CIna ор.тЯIІ '11І noro , ..... ellllo 

10.1. РIl311К ВIІПnДКОВОГО ЗltllЩСЩIІЯ або IIOUIKO'" IПет...... ----------
.. ЖСІІІІА об'єкта 

оРЕНдАР. ОРСІІ.ІІ 'ІІІ пого ЧІІСТІІІІІІ ІІССС 
11.311,1111І )'''1011 POrDDOPY І ПРШІІІІІСЩІИ Ilог IJ 

11.1. ЗміllD умов ДоroВОРУ здіПСIІІОIОТ"СА у nllc""':I~n ;::0=-7. ------------
у plIJi IICJ10Cnnll!II1f1' ЗГОДІІ ЩОДО з,..іllll УМОО логово ~пrlЩ 1І ~10CMICOIO згonOIO ctopilC.---

'. 11.2. Діі IJQ,'clnapy "РIfПIШЯIОТhСО У РА11: __ -.!У р роза Н1У10тс.с:я У СУ.І1000"'У ПОРН.І1I\'У, 
11.2.1.3BKill"CIIIIA СТРОКУ. 1111 ЯКІ'П n~гo було YКnO.l1CIIO; 
11.2,2.l1р,шfiПlllIЯ ОРЕ,НДАРЕМ зсмеПlolfl1l' nі.'АIІКIІ У DЛ-а-С~lІі~СТ-"-' -----------
11 2.3. ПР"МУСОUОro В'Д"УЖСНttя зсме.llоlСОI 'lіЛlІllКIІ 3 ,..0 ' '-,:----------

."7·Зtll'CnhIlО'-n Ітдс"су УІсппіllll' • ТIІDlВ СУСПlлt,lІОЇ IlсобхіДllості ві.l1повіЛIІО 
~ • І 

11.2.4. Jtomblp ПРlІІllІІlЯcrься також U ;ІІІІІІІХ ІІI/J""І(О" б ..... ", переа О'lеIfШС 3111(0110'" _____ _ 
11.3. ДІі Ilot'PDOpy ПРЩIIIIIЯIОТhСП'ШJІОtl'''' ііого pOJlpn. • • ПІІІІ. :ІВ. ___________ _ 
11.3,1. в 10(;\11І010 ЗГО.l1"IО старт; _. .. 
11.3,2. piU'CHII",M СУДУ відповіДIІО ло 'ІІІІ"ЮГО 'I"Оllола~~;о УКР'" 

J' д 1111І11, .-
І 1.4. І 03IР~DНlfЯ oro"opy в OAHOCTOPOIIHI.O\IY nopAJII\,Y JIOJlYCKICТ"CI ;, ________ _ 

,з.УМОРО'С' РО1'РВDІІІІЯ Договору в oAllocrOl'Olllll.OMY ПОРRлкуr IICnIlKOIII~IIA ОРСIІ.rшрuм 11 .... 3.11.9 .... 2 • 

... 9." -
І 1.5, Перехід права пласності, на IIcpYXOM~ моііlfО ОРСІІЛОРІ. що розтаЩОВlllе 110 3С\len,,"іп дinАllиі • 

• ~OIL 1II~.,'i •• tl\1 III,\~IO Jl'JIIJU\lP> ІІа ",IUlУ lupll.III'III)' абu фіJIІ'IІІУ особу, І також РС:ОРГnllізоціJJ IОР"Л"'IІІОЇ 
oco511-ореlUllJ»l є П'ДС1IВОIО для роЗ'рВІНIІІ ЛUГUВОІ'У . 

• 
І:!. Пlдповl.І111ЛJ.lllсть L':тoplll 18 ІІеПIl"(JІІIIІШН 1160 IІI!IІП.1С"dШI! 01l"01l811110.l10гОЬОР)'-----

12.1. 3п lІе&IІКnН:lІІНН або НСllanСЖIІС OIlKOIlI1II1I. ДОГОВОРУ CТOpolll1 IICCyrb uianoai4IUI""icтc. Bin"ODi.lllln 
IIISIh'OJ'11'11 иlоОl'О доГоВорУ,. ___ -:--:-___ :--_________________ _ 

12.2.СтоРОlІа, АКП ПОРУШІІЛО зобов'lзанн., 3u;лыІстс.с •• від BinnOBinanbllocтi, .КЩО &0111.110&1:.111:, ЩО ЦІ: 
аарушСН"1 CI'iUI"CI1 НС З іТ BlllfII, _____ • _________________________ _ 

12З МІ!: ПРС.l1CТnВIIІІК ОрсmлодаВUА ,.а Opell.!UIp особllСТIІМIІ піДПIll:аМIІ під ЦІІМ ДОГОВОРО,.І. взаЄАIІІО 
CnСРІІІ"УОIО ОI1I1Н ОДІІОМ)' та "овіДОМЛІЄ"'О усіх Jai,n epe~OBIHIIX в ТОJlIУ осіб, що: -----------

пpt:дстаПIfIlК діс в ме-.ках сво'I':< ПОПIlЙn:IЖСIІ"; _ .. ___________________ _ 

в момент ninnllC8"HJ ЦЬОГО .І10ГОВОРУ "1" усвіломЛJОЄМО 3110'f1:ЩIІІ сво;х .ІІіВ і може,.,о кcpyвaТlI 

• 
РО'іУ'lісмо ПРІІІІОДУ ЦЬОГО ПРОВО'lІllІу.I:ОО'і ПРОВО то оОов'.з,," за ЦІІМ .II0ГOBOpDJ\I; -------
"Р" УЗГОJUІСенні УМОВ ((ЬОГО договору , n Yl\J1lU1elllli договору Biдcyrlliil будь - J""Л обма .. 'ІІІ illwc 

•• УВІ"". фlll\гів, Rlti" "'11111І істотнс 3110чеlfllll l:! бул" CBi.llOll'O nplI:COBOlli 111І1111І, ак У'IОСlflll(а,.1І1 праВО'IІШУ; 
, ,. ЛОl-опір )'KJlnдn",a;cR 110 Bllri.l1HICX n;llI У'IПСІlІІків ПfJОВОЧllІІУ YMoвmc і ІІС С ре:lУЛЬТОТОАI ІМІІВУ 
t'1IIIai alicmBIIIIII; ПРПІО'ШН В'lІІtlАЄТЬСІ знаміРОlІ1 CТBupellll1 відповіlUШХ ПРОВОВІІХ lІаcnідків. ІІС f: фіl\'ТIІUН"\І; 

• IlсІі Пf'olllО'НlН н': ПР"ХОВУЄ і .. ШlіП праВО'IІІ" (ІІС f: yдanIЇIIIIII'); 
~' C1'f1j1ill ьіIJС)lТllі 1ппере'lеlflf" ЩО'ІІ'І "",КІІ"Ї 1 умов цього праВОЧIІІСУ; • • 

• ЩІ BCIi'OA!r.\lO )'КРПЇНСЬКОІО MOUOIO, ЩО лас ІІам MOilutllBiCТb ПРОЧlmml с(сП .І10l'OВlР І npUIUlbllO 
JpoJ) ... ml Пат CY\'HiCТI' 1'11 праnов; нВcnідКIІ ___________ ------------

, МІІ ш: ВlІзнані IlсАіадаТ"'IМIІ 'ІІІ обме,ке .. " ліC3.Dатllll~IІI;--------------

• )'КnIlllCIIHA ДОГОВОРУ відповідає наШIІJ\l ilrrcpecaM; , •• • 
• .' • , повідає IІОШIП ВІІУТРІWШП aOnI~ -------ВOJIСВIІRвлеНIІR с В'Л"lfIIМ І УСІIДОJ\lЛI:tlIlМ І ВІД 

, ' УМОВІІ110l'OВОРУ зрозумілі І BinnOllдalO r. pean,,"їn llO~loвncllocтl сторllf; • • 
, ДОІ овlр ІІІ! nplIXOBYt іtlШОГО праПО'IІШУ і cnplIMOBBlflln ІІа рСnnЬІІС ІІВСТІІІШІ IIncni.l1КIB, НІСІ 

I16JuaIllCJtI У IlЬО&IУ 
12.4. ОРСІІДОДІІВІ('О аідОмо. ЩО: ~ (р If :JГOlllI2S2S від 21.07.2009 року). Ака 

-o.ru . Чаповіl( ОРСІІДОРА, дає згоду на YlUllU1ClltlJI ЦЬОI'O дoroi~:O~ I~~pinn"tloro окрУгу.------
m.c:" D С:ПР:lвах Пис:аного В.Г., tlОТВРЇУСО БРnПП"СI,КОГО .. _----=-. _---:--__ -=----

13. П~IІ~I!luС~IIІОлОжСI::: 11М'" тв noгo дсржаlllоі рсєстраціі. ----
IЗ.I.ЦеП Договір набllрас ''''HIIOCТI ПICnА П'ДПIICnIItlR ро ОДІСОКОВУ IОР"ДI'ШУ СІІЛУ. 0./111І1 3 RКШС 
Ц N lіР"llках шо МВІОТЬ • JI/a..... r .'Iurnnll' )I\JIDJlutfO у ',ІОТІ'Р"ОХ ПРІІ" іП • в opmlli, H'Klln ПРОІІв .І1еРЖВltlУ peccтpa~"o, а 

'··-..дIIТLc. в opelflIOдRllUt друп.А • D ореtШnРА. трет гу t:lllсаllОI'O -B.r. за адреСОІО: КШВСltкn 
~'" в 1I0rapi)OCII· Spdnap.cIoKoгo міс"коГО 1I0тa~Pi:M:b:tI:O~I'O:..::p=KP:y..:.----a:----_:_------
D6пacТь, alicro 61"10:11111, ПУЛIІЦJl Гагаріll&' б. 10 "В. 3О. .:;. ' 
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• •• оі дїnJlНКIІ в OpeltllY: OPEHДO~ABEI {Ь. neJ1e.1t1r. " ()P~ 

6 ?llІІиl у"'0811 псрсДІІ~1 зс",~ьtl від будь-нк"" ManICO""X првР , прстt:.п.Їt '1'Сlі\ ntlii " H~ 
n l'n"I1; в С1рс"JI)' зсr.,Cn.,11)' II~IIIKY 11 n~Y АВЕЦЬ ~il ОРЕНДАР ІІС М?ГЛIІ1ItaТIf POltlt\ 

D ~'OMCIIT УКn&ll181ШJl договору OP~HД f. opeIIДIIPIO здіПСНIОСТЬСЯ ПІСЛЯ ДСРЖ,ШІІЩ рс. С tpillUi 
6.3. Псреll8ча зсr.tc:ll.1І0і JIUl"HK 

договор)' за 8"'1'0" nplln"'811111- псреДІІ~ rllllllPIO 311IПrIllОП'ЬСП ІIR ПРОТА lі 5 Л'lіn 1~ AKrD\I np"A..~ 
6 4 IІСРeJlІІ111І 3l!aICJILlloi дlл."' .... 1 : "Про oprllll)' 3С1\lлі" Ilід 06.10.19981) .,!! 161 'ХІ\' ""J!trj 

II~nClIn~': 1'11 ОСІма' n. 2' ЗІІІСОІІ)' УIСРIІI~пціі 1І0ГОООРУ ореllllll le~.enl.II()Ї •• Ї.ІНІІІ(ІІ • Irl) ... ~prll.1ap 
" І."п I�rn-ІКа'llllоі рСс •• ,' І і . .....В./Оі. ІІ'НІІІІІСІІІІІ.П ''ТрОК n wo ,'" І n III1l1RТlllconllO 110ГОРОР)' D ЛІІОП ЛІІО:\ІУ ОIJІ :11І) і1~')ЖIІІЩu; "1Iaan! 

КU_IУIІRЛI.llоі аЛlІl:llоm зобор l11тl І іО 
e.'I,';KIiII. у ПО&СРJlСIШП 3с"leJlыlіi діля ІІІС'ІІ _. - • 

1. _";:&11 вор)' ОРЕНДАР повертас ОРЕII/tUI\ЛI3І tЕШ '~\I~~ 
1.1. l1ісля ПРIlПI,"СIІШI Д!І ого '11 одержов їі в орснду. . .--- - - - 'ІІУ 

. І а ІУ порlDШIlfО з ТІІМ. )' ІІКОМУ 81 C"DIfI. ІІІ: r 1'lи а Ц • l'іРUIС""Я КОР"СІІІІ" nлос ГШlOстсП nJ'СIfЛОАilIІСlі IС\lеЛh//оі діа 
OPEHiДO~ABEїiЬ )' РВ~llв·сПОПРОІО ІІа віДlиКОДУВВllflН збll1 кіll У розмірі. IIl1l11i"I~IIO"'y l.iOPU, 

пов' JlЗIІIIІІ~ ] ЗМІІІОІО І CТВIIY, .. • • . б • . " . . lаІІ ЯІСщо стаРОIІDаш ІІІ: 1I0CJIrll)'ТO ЗГОJ111 про Р03МlР ВІДШКОДУВПНПЯ 3 111 "ІІІ. С'"Р РП1R н ІУ(ТЬСІІ У су . 
порядку. ." 

7
') З 'П • pel,nnpcM бсз :JГOlIlI oРСIІДОlll1DUЯ ВІІтраТIІ ІІа nOJIII1IIIellllH tJpellaORatlO. 1ralt І 
._. ДІ снеш Р - • ·п··· . лі;tЯ"КIІ. т.і IICMOJlUlIIBO відокреМIІТl1 бе, 1аПОlllЯJltlЯ ШКОДІІ UI . ДIЛЯIIlt'. ІІС 111ЛЛНІ &lIІ'1 І. IIІЛUlкоауааll.IID/1f 

7.3.' ПОJlіПl,uеllllЯ СТВ"У -земелЬIІОЇ ділЯlfl{lІ. проведеш РРЕІІДЛРЕМ ~" ІllІСh\lОIlOЮ 1П111О111 ( 
ОI'ЕНДОДАВЦЕМ Зе)IЛI, Ite піJ1JlЯГІ110ТЬ відшкодуваllllЮ. Y"I~"I1. оБСJIIIІ • СIРОКІІ ВіашliO~ І 
011CIfJ1llPI() Вllтрl1Т за проведеІІі нш.1 поліllшеШfЯ cт.fliy земenыІїї 11IЛЯIІК" ""·IШI',шог •• СR окремою І 

• І 
C1OI)lIl. 'г. ' . б·' . ..J 7.4. ОРС:НlII1Р має право на DшшкодуваllНЯ '3 ІІТКІВ, ,аПОДIНlІlІХ Y"DCJllJ10K IІс811Ка ...... 
ope'IAOlll1DUC., з060в'яза •••• перед6аlfеt.шс UIIM дorOBopOM~ 

З6In:КО_1118ВDжDIОТЬся:------------------------

1.5. факт,,',ні втраТІІ. JlКIІХ ОРЕНДАР '3а3111lВ у JB 'язку І .1~uIlI\Оllіlllшl\l uбu II&:H&liIl:",j 
DllКОlfОННЯМ умЬв AorOBOpy ОРЕНДОДАВЦЕМ а також витраТІІ, які ОРЕНДЛІ' 1дil1сІIllО або ПОІ.' ' 
здiflСIllГГIl Jutя oiДHoвneHНJI свого порушеllОГО ПРllва;. І 

7.б. ~. ДОХОДІІ. які ОРЕНДАР міг бll рсально OTpllМaTII в разі tlалежного 811ІІІІ 
ОРЕНДОДАВЦЕМ умОВдОГОІорУ. __________ _ 

7.7. РO:J\lір ФОКТІІЧНІІХ в'lІтрат орендаря ВІІ3Ш1ЧОСТЬСЯ на підставі ДOI(YM~;;~I'O ni.mrp 
mШIfХ. - -;.--:.~--....._--------------------------! 

____ 48_ Обl'lС'IКСIIIIП (обтslЖСIIІІЯ) щодо ВІІКОРІІСТОІІІІЯ JсI\Іслыlіi діЛIІ11 ІСІІ . ! ~ 
8.1. На ореllДОВВ.1)' земельну дinJlНКУ не встановлено обмежень обтяжеllЬ та іНШl1Х ПІІІІІ " 

'6 • r- І ОСІ.. • ..J , 

8.2. Пе~еда'lа ~ оренду земельноі діДЯНКl1 не є підстаВОJО для ПР"ПШlеtшя або 1мін" оБМ~ r 
11'0 'IПСТIІJl)' ДIЛЯtlКIІ. - І 

". І d~EH О • 9. IlІші ПР,,~D та оБОВ'Я31~II-сторіl. =:- І 
. б Д ДАВЕЦЬ гарантує, що зе~,ельиа ДІЛЯНК8 є У Пого. влаСllості ІІікому іншому ке 81J1"~ 

11.Д за ОРОНОЮ (арештом) заctaВОIО не n б • t .' .1 • .' ере уває •• н маЕ заКОННІ повноваження переlll1Вaтll UIO 41.1 
D оренду. I1l1ЩІваТIІ ІНШІ права. ВIІ3Itа'lеl.і ЦІіt.l договором. ..J 

9.I.ПРПОD ОРСІІДОДВВЦП: і 
9.1.1 перевіРЯТl1 ц1nьoBe ВJlКОРIІСТ8ННЯ зсr.senьноі дinянки' .J 
9.1.2. дО(їТрОКОВО розірваТIІ 11еП До .' -" 

ILIIM ДОІ'ОВОРО"';. roDIP У D~lПадках. передБВ'lеНJlХ 'ІШІШІ,", звкОНОJIII~ 
9.1.3. зміНllТ1І розмір орендноі і 'lІІсnі в ОnllОСТОРО'lІІЬОМУ порядку б плаТl1 у випадках, псредБВ'lеШIХ 'ІІІНШ'М 'ВКОlfодаВСТ80\! •• , 
9 1 4 

ез ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ' -. 
• • • 811магаТІІ від ОРЕНДАРЯ сао' J 

9.I.S.BIIMBraTIt від ОРЕНДАРЯ • C'IBCHOro внесення орендної плат,,; -, 
дотвору.' . IJIдWКОд)'В8ННЯ С)'МІІ opeHДIIOЇ nЛ8ТІ! :І даТ" pecctpauii І 

9.;.0600'П31«1 ОРСIIДОДIІВltп: :j 
9._.1. пеРСдDваТIІ земельну ділЯJt по - І 
9.3. ПРIIDВ ОРСIIДnРЯ: ку вкту. ::J. 
9.3.1. 0ТP1W8TII по Вктуземen • • І 
9.3.2. ПОlfОВnIОВати дoroBi І:НУ ДІЛЯІІКУ у КОРIIСТУDВШUl' --:1 

,060в'Jl38НI.118 протяЗі терміну орР ПІСЛЯ 'lІкіНЧСlftlя строку По~ дії D разі відсутності npeтemJ!Ij 
n .L ОП: , еНД.... ~ 7.... uO& 1I31C11 ОРСІІДОРЯ: -
9.4.1.1І8l111ОВТlІ ОРЕНДОДАВЦЮ • • ---

. МОЖJIІІВІСТЬ 3.І1іПСНЮ'8ТІІ КОІIТРОnЬ зо BIIKOPIIC11lIIJII 

tll~~!I'~I~~'ni~~~II~Д~іл:,:RIIIКу 3В ц' -------_. ІЛЬОВІІ"І ПРI13I1D'IIШIІП"I' 

~;~:~~~~~~~::~~~ плату' ' ___ б)'д .... якого • ' ~ 
~~i8iiWli~ilCJ~J1 . IНШого забруднення землі; 
_ • саНІтарному стані' ----

. СРМ ІІІ)' діі Д , "нУ 
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ВІІТЯГ про реєстраціІО в ДеР'I(ОВІIОМУ рес"т . . '" РІ праВО~IІJIIIВ 

7527103 
21.07.2009 

~ї~::::ий нотаріус Писаний В.Г., Броварський 

""",.raDIIOro реєстру ПРВВОЧlшів вї'СССIІО peccтpaцifillllfi зап •• 
I""r"'. С, паРU.\fC'l'pIU'JI якоro є: 

ації' реєстрація правочину 
~~~ • • о 

правОЧIІНУ: 

дії: 

договір оренди 
О. 

Дата н~таріал~ного посвідчеННR: 21.07.2009, Номер у 
peЄC7P~ нотар~~льних дій: 2537, Документ 
росв~дчено: Кll11.вська 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 діЛRнка, 0,0048 га, ДЛR реконструкці1 з 
розширенням квартири ~ 115 (сто л'RтнаДЦRТЬ) лід 

стоматолог~чний кабінет з влаштуваННЯN окремого 
входу в багатоквартирному житловому будинку - землі 
комерцій~ого використаННR, по вулиці Возз'єднання, 
будинок N' 7 (сі.м) в місті Броварах КИІвськоl 
області. кадастровий номер: 3210600000:00:023:1097 

Броварська міська рада КИївської області, ЄДРПОУ: 
26376375, юридична 090ба~ Адреса: КИІвська область, 
м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 
Шеметенко Ірина Миколаlвна, ІдН: 224220З18~, 
фізична особа, Адреса: КИївська область, M~CTO 
Бровари, вулиця Андрєєва, будинок W 10 - Б 

21.07.2014 
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стор. 1 з 2 
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АІ(Т 

DІІЗІІD'ІСІІІІП I\lсас зсI\IсJlы�о" • 
І ДIJlПIIКII В • • ІІаТУРІ (ІІа l\llсцсвості) 

ФОЛ ШелtЄlІ'Єlll(О IРllllа Мlll(олаїВllа 

м.БРОВОРII, вул. Возз 'СДІІОІІШІ, 7 

аа " .r н:J?l::ГLo 2009Р. 

МІІ, IІІlхсчепіДПIIСВllі, предстаВНIII" ""О .. І' В))Тєрміш) 

В nplICYТНOCтi землевлаСllИlса (землекористувача): 

ФОЛ ШЄJIIЄIІ'ЄIlI(О IРllна МІІІ(олаї81lа 

представншс В}ІКОНІСОМУ ГyдUМЄHKO ЛМ 
діlОЧlI на підставі ДОЗВОЛ:У-:В~И:К:О:НК=О:М~У~N!;:2~2::;7~З~-----------
POДII народних дe~yтaтi~ від ~4 лис~опада 1992 року 
ВllзнаЧllЛl1 в натурІ меЖІ на ПІдставІ абрису земельної ділянки 

ФОЛ ШЄJ1tЄІІ'ЄНКО IРllна Мllколаївна 

що знаходиться за адресоJO: tl)IЛ. Возз ·єд1lаllНЛ. 7 

згідно рішення міськвиконкому Н2 1068-56-05 від 26.02.2009р. 

Межові знВlСИ в кількості 4 ШТ. визначені в натурі, в np.lcyrHoCТЇ представllllка 
замовника, на якого і НВlсладено відповідальність за їх збереження. 

Розміри та місцезнаходження межових знаків земельної дinвНЮI показані 
ІІа кроках. 
Цей акт є підставоJO ДЛЯ прийнятrЯ рішення по фактичному користуваННIО з 

наступним оформленнам документів, що посвідчуІОТЬ право opeH~1 землі. 
Aкr скnвдеНІІЙ в двох примірниках. 

ІФОЛ ШЄЛlєmєнко І.МІ 
'~~:.+--~---

,аі!~#~~~f-~/[удllAfЄНКО ДМІ 
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АКТ 

Пl'ИЙОМУ-ПЕРЕДАЧI3ЕМЕЛLНОі ДIЛЯНIСИ ПЛОЩЕІО 
0,0048 ra 

11 l(Jlївсыоіi області • 
)І,&РООПР І 21 ЛIІПlія 2009 року 

І IСn l\ІіСblса рада 1(IIївсы�оїї ОБЛnСТі, дмі "ОРЕНПОПАВЕUЬ" Пере"пnn D ІіРООDI1С ' • _ _ -..І м.., 

n особа підПРIIЄl\IIЩL: ШСІ\ІСТСIIJСО ІРІІІІП МllКОJlпіОllП дanі "ОРЕНДАР": Фі111111ялl D - земельну дШяJl1СУ ппОЩСIО: ' 
ПРllnl1 

00048 (ІІ)'ЛL ціЛІІХ COPOIC oicil\l дССПТIIТlIСП'IIШХ) ГП, дnп РСКОШ:ТРУlщіі 3 

'СІІІІІІІ\І IсваРТllРl1 .Ni! 115 (сто П'IIТIIПДltПТL) Ilід c-rОМDтоnогі'llІІlіі Iсп6іllСТ 3 
РОJUlII~IIПIIllП!\l OlcpCl\Ioro входу 11 БПГПТОIСRПРТllРllOМУ il\IIТnОООМУ 6YAIIIIКY _ зсмnі 
IJ.IJUUIТ)I'lііIIОГО ВШСОРIICТnIIIIП, по UУJIIЩЇ 80ЗЗ'СДIIПШIП, 6УДІШОК Х! 7(cil\l) В місті ).,,)IСРI, .0 .. б • 
IiPOBDP~'X KIIII'CLICOI О лаСТІ. 

ПІДПИСИ: 

ОРСllдодавсць: ОРСІІДПР: 
6РОDПРСLІСn І\lіська рада , 
особі ВИІСОНУІОЧОГО обов ЯЗК1І 

І • " 
міського 

ФЇЗІІ'ІІІП оёобп підПРIIС~IСЦL: 
'ШС~ІСТСJIIСО ІРІІІІП МIIКОnПЇВIIП, 

ronО811- сеlсретар М1СЬКОl ради 

СаПО)КІСП Irорп, ВаСllЛЬОВllча 
• 

Місцезнаходження ІОРlfДИЧНОЇ особ1l: 

заресстрооана за aдpeCOIO: Кllїоська 
область, 

місто БроваРJl, ВУЛИЦЯ Андрсев&, 
БУДll1JОК Н!! 1 О • а, 
ідеНТ1lфікацїnJlИЙ номер: 2242203180 

., 



N'r2~1 
""І O~ 03. rUJ/I.)~. 

Виконуючому обов' язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 
~------------~ 
Броварський МВ ~ 

~N!! Р-Е. ~Д 
" ~" 20 ~. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання ПР~ затвердження дого.ворів оренди землі, договорів про внесення змін 
д? договорш оренди земельних ДІЛянок та договорів купівлі-продажу земельних 
д~OK: . 

1. Затвердити договори оренди землі, договори про внесення змін до 
договорів оренди земельних ділянок та договори купівлі-продажу земельних 
ділянок: 

1.1. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством «Броварижитлобуд», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центру 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним 
ресурсам» за N!!О408ЗЗ800125 від 26.12.2008р.; 

1.2. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством <<Броварижитлобуд», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центру 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним 
ресурсам» за N!!О408ЗЗ800125 від 26.12.2008р.; . 

I.З. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством <<Броварижитлобуд», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центру 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельним 
ресурсам» за N!!О408ЗЗ800124 від 26.12.2008р.; 

1.4. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 14.10.2005р. N!!О405ЗЗ800180 укладений між Броварською міською р~ою та 
фізичною особою - підприємцем Зайцевою Валентиною ВасИЛ1ВНОЮ, 
зареєстрований у книзі записів державної pe~cтpaцiї договорів оренди землі 
ВИІСонавчоro комітету Броварської міСЬК?ї ради ВІД 19.01.2010р.; .. . 

1.5. Договір Н!!2 про внесення ЗМІН дО договору оренди земельНОl д1JIJlНКИ 
від 22.11.2007р. Н!!45 укладений між Броварською МІською р~ою та то~ариство~ 
з обмеженою відповідальністю <<Аорта»,. зареєстровании ! КНИЗІ запиСІ~ 
державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІТету БроваРСЬКОl 
міської ради від 15.01.2010р.; .. . 

1.6. Договір Н!!l про внесення змін до договору оренди. земеЛЬНОl Д1ЛЯНКИ 
від 29.01.2008. Н!!63 укладений між Броварською м~ською р~ою :а 
гро р З' .. ою Іванівною зареєстровании у КНИЗІ· запиСІВ 

МаДЯНКОЮ Мережко lНа1Д . ' . Б .. 
Де .. '" . ренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету роваРСЬКОl 

. РжаВНОl реєстрацll ДОГОВОРІВ о 
МІСЬКої ради від 15.01.2010р.; 

, 

І' 
1 
І 

" І; 
І. 
І 
'і . І 

І, " 
І 

і І 
! 
І' , 
І' 
І 

. , 
і: , ' 

І' 
І' 

: ' 

І' 
І 
І· 
І' 



2 

1.7. Договір Н!!2. про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 20.02.2007р. H20~0733800003 Укладений між Броварською міською радою та 
фізичною ОСОб?ю - ПІдприємцем Герасимовим Миколою Іллічем зареєстрований 

. апис1В держ .. , 
у ~1 З .. ~HO~. реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
кОМІтету БроваР~ЬКОI МlСЬКОI ради від З 1.12.2009р.; 

1.8. ДОГОВІР Н21 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
, від 28.12.2007р. N2S6 укладений між Броварською міською радою та 
ГPOM~HOM Фур~аном IB~HOM Івановичем, зареєстрований У книзі записів 
дерЖ~НОІ peє~тpaцll ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого комітету Броварської 
міСЬКОІ ради ВІД 30. 12.2009р.; 

1.9. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міСЬКОЮ радою та громадянином Бардаш Олександром Вікторовичем, 
зареєстрований ! книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого КОМІтету Броварської міської ради за N!!1869 від 29. 12.2009р.; 

1.10. Договір N!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 01.02.2006р. N204063З800042 укладений між Броварською міською радою ta 

, фізичною особою - підприємцем Писаренком Олександром Миколайовичем, 
зареєстрований У книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 29. 12.2009р.; 

1.11. Договір N21 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 02.11.2006р. N20406ЗЗ800З93 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємством «Текст», зареєстрований у книзі записів державної 
реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради 

від 23.12.2009р.; 
1.12. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

від 14.10.2005р. Н2040533800179 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою - підприємцем Бічевим Ігорем Івановичем, зареєстрований у 
ІСНИЗі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 

І Броварської міської ради від 22.12.2009р:; ... . 

r
l 

1.13. Договір Н!!2 про внесення ЗМІН дО договору оренди земеЛЬНОl дшянки 

'
від 19.09.2007р. Н240 укладений між Броварською міською радою та товарис~ом 
з обмеженою відповідальністю «ТМ Садовий центр ДaJ'!ас», зареєстров~и у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІТету 

Броварської міської ради від 22.12.2009р.; .. . 
114 Д . ди земельної ділянки укладении МІЖ Броварською . · ОГОВІР орен . К Іг 

міською радою та фізичною особою - Пlдпри~цем ~.ою ope~ 
Миколайовичем, зареєс1рОВаний у книзі записів :nep~~Hol p~e~iril~~;;o~OPIB 
оренди землі виконавчого комітету Броварської МІСЬКОІ ради вІД . . .. р., 

1 15 Договір N.o2 про внесення змін до договору оренди з~мельНОl ДlJIJIНКИ 
від 27.01.2006 . N.о0406ЗЗ800014 укладений між Броварс~кою МІСЬКОЮ радою та 
Ф. р - . ем Зайцевим СеРГІЄМ Олександровичем, 
1ЗИЧНою особою -. ПІДПР~ЄМЦ .. страції договорів оренди землі 

зареєстрований у КНИЗІ запиСІВ держав~ОI pe~ 09 12 2009р. . 
.. . коі ради ВІД .. ., 

ВИконавчого комітету БроваРСЬКОl МІСЬ .. . 
мін до договору оренди земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ 

. 1.16. Договір Ng2 про внесення з еНИЙ між Броварською міською радою та 
B~ 02.12.2005р. Ng0405ЗЗ800214 уклад З.. вою ВалентиноЮ Василівною, 
фІЗИЧною особою - п~иємцем ;црееєстрації договорів оренди землі 
зареєстрований у книзі запиСІВ державн . 09 12 2009р · 
в ... ї ради ВІД .. ., 
ИI(ОНавчого комітету БроварСЬКОl МІСЬКО 
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1.17. Договір Н!!2 про внесеИНJI змін до договору оренди земельної ділянки 
від 11.07.2007 року Н!!26 укладений між Броварською міською радою та 
ГРОМ8ДSI~ою Bape~o Галин.ою Трохимівною, зареєстрований у книзі записів 
дерЖ~НОІ peЄ~'I'paцll ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого комітету Броварської 
міСЬКОІ ради ВІД 09. 12.2009р.; 

1.18. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 20.12.20~7 року Н!!52 укладений між Броварською міською радою та фізичною 
особ?Ю - ~Ідприємцем .. ГОРОб~~м Євгеном Миколайовичем, зареєстрований у 
кнИЗІ запиСІВ державНОІ реєстраЦll договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 08. 12.2009р.; 

1.19. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 20.12.2007 року Н!!53 укладений між Броварською міською радою та фізичною 
особою - підприємцем Горобчуком Євгеном Миколайовичем, зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 08.12.2009р.; 

1.20. Договір Н!!1 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 15.10.2007 року Н!!1697 укладений між Броварською міською радою та 
громадянином Зязя Олександром Петровичем, зареєстрований у книзі записів 
державної реЄС'І'рації договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської 
міської ради від 03.12.2009р.; 

1.21. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 20.10.2006 року Н!!040633800586 укладений між Броварською міською радою 
та товариством' з обмеженою відповідальністю «І(иївоблпреса», зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 26.11.2009р:; .. . 

1.22. Договір Ng2 про внесення ЗМІН дО договору оренди земельНОІ д1JIJIНКИ 
від 17.05.2006 року Ng040633800275 укладений між Броварською міською радою 
та фізичною особою - підприємцем Кулагою Петром Володимировичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 

~ виконавчого комітету Броварської міської ради від 27.11.2009р.; .... 
r 1.23. Договір Ng2 про внесення змін до договору оренди зеМ~НОl Д1JIJIНКИ 
І від 17.10.2006 року Ng04063З800З81. УКЛад.ениЙ Mi~. Броварською МІСЬКОЮ рад~ю 
, та товариством з обмеженою віДПОВІдальНІСТЮ <<l(иlвоблпресю>, зареєстров~ у 

книзі записів державної реЄС'І'рації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 

Броварської міської ради від 26.11.2009р.; .. . 
1.24. Договір Ng2 про внесення змін дО ДOГ~BOPY оренди зеМ~НОІ Д1JIJIНКИ 

в· 20102006 N.о0406ЗЗ800З87 укладений мІЖ Броварською МІською радою 
тa~B~ ~ство:::м~женою відповідальністю <d{иївоблпресю>, зареєстров~ у 

. р . .. ації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІТету 
КНИЗІ записІВ державНОl реєс'І'р 

Броварської міської ради від 26.11.2009р.; .. . 
ння змін до договору оренди земеЛЬНОl ДІJlJ1НКИ 

. 1.25. Договір NgЗ про внесе енні між Броварською міською радою 
вІД 10.~5.2006 року N!!0406ЗЗ800.255:м Басараб Іриною Миколаївною, 
та фІЗичною... осоБОІ<? - ~ІДПР авної реєстрації договорів оренди землі 
зареєстровании у КНИЗІ запиСІВ держ .. . 24 11 2009р · .. . сЬКОІ ради ВІД .. ., 
ВИКОнавчого комітету БроваРСЬКОl МІ . до договору оренди земельної ділянки 
. 1.26. Договір N!!З про внесення ЗМІН еНИЙ між Броварською міською радою 

ВІД 10.05.2006 року N!!О406ЗЗ80~254 УКЛВ:м Басарабом Олегом Івановичем, 
та фізичною особою ПІДПРИЄМЦ 

. ; ~ 

І 
! ., 
'і 

І 

І " 
І '; . І .. 
І' ; 
, 
І 

: .! ;'11 
• І І. 

І І ; і , і' і' І· 
•• І 

І І 
І 
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· · · · , 
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зареєсtpОВВИИЙ r книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого KOMI:reтy Броварської міської ради від 24.11.2009р.; 

1.27. ДОГОВІР N!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 14.02.2005 року N!!81 О укладений між Броварською міською радою 'fa 
гроМ~ОЮ X~eнymкo ~~рисою Олександрівною, зареєстрований у книзі 
запИСІВ де~Ж~НОІ .. peЄCТP~11 договорів оренди землі виконавчого комітету 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 25.11.2009р.; 

1.28. Договір N!!1 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 20.12.20~7 року N!!52 укладений між Броварською міською радою та фізичною 
особою - mдприємцем Горобчуком Євгеном Миколайовичем, зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 25.11.2009р.; 

1.29. Договір N!! 1 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 20.12.2007 року N!!53 укладений між Броварською міською радою та фізичною 
особою - підприємцем Горобчуком Євгеном Миколайовичем, зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 25.l1.2009p.; 

1.30. Договір N!!1 про внесення змін до договору оренди земельної діляНI€И 
від 28.02.2005 року N!!040533800236 укладений між Броварською міською радою 
та фізичною особою - підприємцем Золотарьовим Олександром Анатолійовичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 20.11.2009р.; 

1.31. Договір N!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 04.10.2006 року N!!040633800373 укладений між Броварською міською радою 
та ГРОМaдJlНКОЮ Мельник Галиною Антонівною, зареєстрований у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської 

міської ради від 23.11.2009р.;. .. . 
1.32. Договір N!!2 про BHece~ ЗМІН дО договору. оренди земеЛЬНОІ.Д1JDПlКИ 

від 21.05.2007 року N!!3 укладений МІЖ Б~оварською МІСЬКОЮ радою та ф1Зич~ою 
особою - підприємцем Губановим Серпє.м ВJlЧеславов~ем, зареєстров~ у 
книзі записів державної реєстрації ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого KOMIT~ 

Броварської міської ради від 20.11.2009р.; .. . 
1.33. Договір N!!2 про внесення змін до договору оренди ~емелЬНОІ ДІЛЯНКИ 

від 15.11.2007 року N!!1745 укладений між Броварською М1(~ЬКОЮ р~ою :а 
громадянином Несіним Миколою Степанов~ем, зареєстров~ у КНИЗІ запис~ 
державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету БроваРСЬКОI 
міської ради від 20.11.2009р.; .. . 

1.34. Договір К!!1 про внесення змін до договору. оренди земеЛЬНОфl.Д1JDПlКИ . 29 N! 8 ний між БроварськоЮ МІСЬКОЮ радою та ІЗИЧНОЮ 
вІД .05.2007 року !! укладе В димировичем зареєстрований у 
особою _ підприємцем Дорошем Павлом оло .' . 
.. .. ії договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 

КНИзІ запиСІВ державНОІ реєстрац 
Бро ..... від 07 1 О 2009р.; 

ваРСЬКОІ М1СЬК?1 ради .. змін до договору оренди земельної ділянки 
1.35. ДОГОВІР про внесення ним нотаріусом Броварського міського 

посвідчений Базир Н.М. приват Хо68 укладений між Броварсько~ 
н~таріального округу 23.01.2007 ро;п:а ~~;о-виробничою фірмою <<М-ЕКО», 
МІСЬКою радою та приватною пректн .. - ШУ відділі Державного підприємства 
зареєстрований у Броварському раИОННОіиївСЬКОЇ обласної філії центру Д3К, 
«Центр державного земельногО кадастру» 
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про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за N!!0408ЗЗ800084 від 
22. 12.2008р; 

1.36. Договір Тl'VТТІ·ВЛІ· .. . .'J.... - продажу земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ 

несільськогосподарського призначе .. . . 
ння укладении МІЖ Броварською МІСЬКОЮ 

радою та товариством з обмеженою· . . . .. . . ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО «Книги», 
зареєстров~ в КНИЗІ З~ИСІВ договорів купівлі - продажу та даруванНя 
земельних Д1ШІНок за Н!!128 ВІД 19.10.2009р.; 

. 1.37. Договір купівлі продажу земельної ділянки 
неС1ЛЬського.сподарського призна;ення укладений між Броварською міською 
радою та ф13~НОЮ ОС~БОЮ -. ПІдприємцем Куликом Валерієм Вікторовичем, 
зареєстров~ в КНИЗІ З~ИСІВ договорів купівлі - продажу та дарування 
земельних ДUIЯНок за Н!!125 ВІД 16.09.2009р.; 

1.38. Договір купівлі продажу земельноі ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та фізичною особою - підприємцем Дамер Аллою Володимирівною, 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
земельних ділянок за Н!!123 від 09.09.2009р.; 

1.39. Договір КУПІВЛІ продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та відкритим акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації 
«Київоблгаз», зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та 
дарування земельних ділянок за Н!!122 від 08.09.2009р.; 

1.40. Договір купівлі продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та фізичною особою - підприємцем Красним Віктором Олександровичем, 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
земельних ділянок за Н!!121 від 08.09.2009р.; 

1.41. Договір КУПІВЛІ продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та спільним Українсько - Французьким підприємством з іноземними 
інвестиціями «Основа - Солсиф», зареєстрований в книзі записів договорів 
купівлі - продажу та дарування земельних ділянок за Н!!120 від 04.09:~009p.~ 

1.42. Договір купівлі прод~ . земеЛЬНОІ Д!JIЯIOOI 
несільськогосподарського призначення укладении МІЖ Броварською м~ською 
радою та фізичною особою - підприємц~м Бл~~євською Іриною ІванІВНОЮ, 
зареєстрований в книзі записів ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування 

земельних ділянок за Н!!119 від 26.08.2009р.; .. . 
143 Д · купівлі продажу земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ 

. .. оroВlР укладений між Броварською міською 
неСІЛЬськогосподарського призначення .. 
Р П вичем Вадимом Сидоровичем, зареєстровании в адою та громадянином опо . 
ТI'UY..... .. І· продажу та дарування земельних Д1JIЯНок за 
A~I записІВ договорІВ КУПІВЛ -
!іН 18 від 18.08.2009р.; . . дажу земельноі ділянки 

1 44 Д · КУПІВЛІ - про .. ОГОВІР НИЙ між Броварською міською 
несільськогосподарського призначення укладею Павлівною зареєстрований в 
рад Л ревою Валентино , 

ою та громадянкою аза. а дарування земельних ділянок за 
Книзі записів договорів купіВЛІ - продажу Т . 

!іН 17 від 18.08.2009р.; . . продажу земельної ділянки 
! . 1.45. Договір КУПІВЛІ кладенИЙ між Броварською міською 
L неСІЛьськогосподарського призначення У 
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радою :а пр~а:ним підприємством «Бест», зареєстрований в книзі записів 
доroворш КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних ділянок за N!! 115 від 
14.08.2009р.; 

1.46. Договір купівлі 
продажу земельної ділянки 

несільсько~осподарського приз~ачення укладений між Броварською міською 
радою та ф~ичними особами - ПІДПРИЄМцями: Мельником Сергієм Васильовичем 
та Сan~жн1КО~И~ ДмИ'ІрОМ Олександровичем, зареєстрований в книзі записів 
доroворш КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних ділянок за N!! 114 від 
07.08.2009р.; 

1.47. Договір купівлі продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та ВИРОб~о ~ ~омерційною фірмою «Бджілка», зареєстрований в книзі 
записів ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних ділянок за N!! 113 від 
07.08.2009р.; 

1.48. Договір купівлі продажу земельної ділянки 
І несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
. радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Нікрю>, зареєстрований В 
; книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок за 
: Н!!113 від 07.08.2009р.; 
: 1.50. Договір купівлі продажу земельної дЇЛЯНІ(и 
; несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
І радою та фізичною особою - підприємцем Карпенком Олександром 
• W •• •• • 

і Михайловичем, зареЄС'Іровании в КНИЗІ заПИСІВ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та 
~ дарування земельних ділянок за N!!111 від 22.01.2009р.; 
! 1.51. Договір купівлі - продажу земельної ділянки 
~ несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
! радою та товариством з обмеженою. відпо~ідальніСтю. (<Бро~ар~ьке управління 
: механізації», зареєстрований в КНИЗІ записш ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та 

. дарування земельних ділянок за N!!110 від 22.01.2009р.; ... 
: 1.52. Договір купівлі прод~ . земеЛЬНОІ Д.1ЛJIНКИ 
: несільськогосподарського призначення ~aдe~ мІЖ Броварською МІСЬ~ОЮ 
: радою та приватним виробничо - комеР~IИНИМ .ПІ~ИЄМСТВОМ «ТелмОНТ-СІО», 
: зареєстрований в книзі записів ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування 

І земельних ділянок за N!!108 від 15.01.2009р. 
І 

і ВИКонуюча обов' язки начальника 
І земельного відділу - заступник 
! начальника 
І 
І 
І 

І 

С.А.майборода 
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