
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження мирової угоди між 
Броварською міською радою Київської 

області та дочірнім підприємством 
"Будівельно-інвестиційна група З" 

Розглянувши подання юридичного відділу виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 23.09.1 Ш 308, керуючись пунктом 43 частини 
першої статті 26, пунктом 16 частини четвертої статті 42 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін, міська рада: 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити мирову угоду між Броварською міською радою Київської 
області та дочірнім підприємством "Будівельно-інвестиційна група 3 м 

(додається). 
2. Доручити міському голові Сапожку Ігорю Васильовичу підписати 

мирову угоду та подати її на затвердження до господарського суду. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову 

Сапожка І. В., та постійну комісію з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін. 

Міський голова І.В. Сапожко 

м. Броварй 
від" 
№ 

2011 року 



Додаток 
Затверджено 
рішенням Броварської 
міської ради VI скликання 
від " " 2011 року 
№ , 

МИРОВА УГОДА 

Дочірнє підприємство «Будівельно-інвестиційна група 3», в особі директора 
Маринич Оксани Анатоліївни (далі - Стягувач), що діє на підставі Статуту, з однієї 
сторони та Броварська міська рада Київської області, в особі голови Сапожка Ігоря 
Васильовича (далі - Боржник), що діє на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з другої сторони, 
що разом іменуються Сторони, відповідно до статей 22, 78, 121 ГПК України та статей З, 
11і, 37 Закону України «Про виконавче провадження» домовилися укласти цю Мирову 
угоду про зазначене нижче: 

1. 21.10.2010 р. Господарським судом Київської області прийнято рішення у справі 
№08/097-10 про розірвання договору простого товариства №50/07-ВКБ від 
17.12.2007 р., укладеного Відділом капітального будівництва виконавчого 
комітету Броварської міської ради Київської області (м. Бровари Київської 
області, вул. Гагаріна, 15, код ЄДРПОУ 22202690) та Дочірнім підприємством 
«БІГ-3» (м. Бровари Київської області, вул. Київська, буд.108, код ЄДРПОУ 
32768240) (далі-Договір) і зобов'язання Броварської міської ради Київської 
області (м. Бровари Київської області, вул. Гагаріна, 15, код ЄДРПОУ 26376375) 
повернути Дочірньому підприємству «БІГ-3» нежитлові приміщення №1-а та 
№143-6, загальною площею 425 кв. м., у житловому будинку за адресою: м. 
Бровари, вул. Олімпійська, 8-6, (далі - Приміщення). 

2. 01.11.2010 р., на виконання вказаного рішення, видано Наказ. 
3. 17.03.2011 р., на виконання вказаного рішення, відділом державної виконавчої 

' служби Головного управління юстиції у Київській області відкрито виконавче 
провадження ВП № 25384831. Станом на даний час рішення суду не виконано в 
жодній частині. 

4. Сторонами не заперечується, що Договір не виконано з вини Боржника і Стягувач 
зазнав збитків у зв'язку з порушенням свого права. 

5. Сторони дійшли до згоди про те, що Боржник зобов'язується, після затвердження 
Мирової угоди Господарським судом Київської області, сплатити Стягувачеві, на 
виконання в повному обсязі рішення Господарського суду Київської області від 
21.10.2010 р. у справі №08/097-10, 3 450 000 (три мільйони чотириста 
п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, у якості відшкодування збитків. 

6. Сторони дійшли згоди про те, що після затвердження Мирової угоди 
Господарським судом Київської області, Приміщення залишаються у власності 
Боржника. 

7. Сторони дійшли згоди про те, що Стягувач відмовляється від вимог про 
стягнення на його користь з відділу капітального будівництва виконавчого 
комітету Броварської міської ради державного мита в сумі 25 500 (двадцять п'ять 
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тисяч п'ятсот гривень 00 коп.) та витрат на інформаційно-технічне забезпечення 
судового процессу в сумі 236,00 грн (двісті тридцять шість гривень 00 коп). 

8. Оплата грошових коштів у якості відшкодуваня збитків Стягувачеві 
здійснюється згідно наступного графіку платежів: 

№тапу Період оплати коштів Сума до сплати, грн. 

1 до 15 листопада 2011 року 575 000,00 
2 до 15 грудня 2011 року 575 000,00 . 
3 до 15 січня 2012 року 575 000,00 
4 до 15 лютого 2012 року 575 000,00 
5 до 15 березня 2012 року 575 000,00 
6 до 15 квітня 2012 року ' 575 000,00 

Всього до сплати: 3 450 000,00 

9. Оплата здійснюється шляхом перерахування Боржником грошових коштів на 
розрахунковий рахунок Стягувача. 

10. Ця Мирова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими 
представниками Сторін. Сторони погоджують подання даної Мирової угоди на 
затвердження її Господарським судом Київської області. Дана Мирова угода діє 
до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по даній Мировій угоді. 

11. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення, підписання та затвердження цієї 
Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов, не були, не будуть і не можуть 
бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави. 

12. Дана Мирова угода підписана Сторонами при повному розумінні прав, обов'язків 
та наслідків, що породжує підписання такої угоди. Сторони підтверджують, що 
кожна Із Сторін на момент підписання цієї угоди має усі необхідні права та 
повноваження. 

13. Цю Мирову угоду укладено в трьох оригінальних примірниках, по одному для 
кожної Сторони та Господарського суду Київської області. 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ 

Стягувач Боржник 

ДП «Будівельно-інвестиційна група 3» 
Місцезнаходження: 
07400, Київська обл., м. Бровари, 
вул. Київська, 108 
р/р 260063013033 
в ПАТ «Старокиївський банк», ' 
МФО 321477 
Код ЄДРПОУ 32768240 

Броварська міська Рада Київської області 
Місцезнаходження: 
07400, Київська обл., м. Бровари, 
вул. Гагаріна, 15 
р/р 35422001001958 
в ГУДКУ в Київській області 
МФО 821018 
Код ЄДРПОУ 26376375 

Директор 
О.А.Маринич 

Міський голова 
І.В.Сапожко 
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