
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про схвалення Угоди про примирення 

сторін під час касаційного провадження 

У зв'язку з досягненням згоди щодо врегулювання спору ві;:;:носно ВШ,~::;::' 

Державного підприємства «Радіопередавальний центр» до Бров&)сио'-" 

міської ради Київської області у частині скасування підпункту 1.4, пунк,;:у 1 
рішення Броварської міської ради Київської області від 21 ,О9.2006р, };,й ~2-
08-05 «Про припинення права користування земеЛЬНЮ,fj·: ді.г.:Я}=ка1v.~·=, 

надання в оренду земельних ділянок, надання у постіЙЕе ~~OPI:C':'YE:::'E;-~.~ 

земельних ділянок, надання дозволів на виготовле:-rня tex:-rЇL;З:ОЇ 

документації по оформленню права користування земе.:;ью:п\ш ki.r.:;;E=:;"'_ .. _~ 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішення БРОБарсь?:ої 

міської радІО> шляхом укладання угоди про примирення, ВР:::'А:о:зу;:о'-:r-: 

пропозиції комісії з питань законності та правопорядку, керуючись С.:2:: 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська р[;;::а 

ВИРІШИЛА: 

1, Схвалити Угоду про примирення сторін під час кассщі:;;::о:-:; 

провадження щодо врегулювання спору (далі - Угода про приюrреЕЗЯ) 

відносно вимог Державного підприємства «Радіопередавальний центр» до 

Броварської міської ради Київської області у частині скасуван:-{я піД:ТУSІ<ТУ 

1.4. пункту 1 рішення Броварської міської ради Київської області зід 

21,О9.2006р, Н2112-08-05 «Про припинення права користування земеЛЬНИ;\~;;І 
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання у по;:;ті;ІБе 

користування земельних ділянок, надання ДОЗ130лів на виготовлею-[я 

технічної документації по оформленню права кqристування земельними 

ділянками юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішення 
Броварської міської радІО> та зобов' язання вчинити певні дії, що додається, 

2. Подати Угоду про примирення сторін на затвердження Ви:цого 

адміністративного суду України для винесення ухвали про закриття 

провадження по справі за позовною заявою Державного підприємства 

«Радіопередавальний центр» до Броварської міської ради Київської області 

у частині скасування підпункту 1.4. пункту 1 рішення Броварської міс;:,кої 
ради Київської області від 21,О9,2006р, Н2112-08-05 «Про припинення празз. 

користування земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок, 



надання у постійне користування земельних ділянок, надання дозволів на 

виготовлення технічної документації по оформленню права користування 

земельними ділянками юридичним і фізичним особам та внесення змін до 

рішення Броварської міської радІО> та зобов'язання вчинити певні дії, 

справа N2N2/99911534 77/11. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

МІСЬКОГО голови Андрєєва В.О. та комісію з питань законносТІ та 

правопорядку. 

Міський голова І.В.Сапожко 



УГОДА 

про примирення сторін під час касаційного провадження 

м. Київ « __ » жовтня 2012 р. 

Державне підприємство «Радіопередавальний центр» (код ЄДРПОУ 20571 87407'::·(;), 
м. Бровари Київської області, вул. Кутузова, 6), в особі арбітражного керуючого БУЛ!Ічова Cey:~ 
Олександровича, який діє на підставі ухвали господарського суду Київської області від 24.09.2012 
у справі N2 31/2б-04/59/14б-04/11/13 (далі - Позивач, і 

Броварська міська рада Київської області (код ЄДРПОУ 26376375, 07400, м. Бровари, ;З:/Л. 
Гагаріна, 15), в особі Броварського міського голови Сапожко Ігоря Васильовича, який діє r,<1 
підставі статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (дані - Відпові;<с:'-:), з 

іншої сторони, разом - Сторони, 
керуючись частиною третьою статті 51, статтями IlЗ, 219 Кодексу адміністраТЕВНОГО 

судочинства України, 

зважаючи на майновий стан Позивача та його перебування в стадії банкрутства, з ме,"о';) 

недопущення подальшого збільшення заборгованості по сплаті податку на землю, яку нарахов:::;-::, 
за користування земельною ділянкою, що знаходиться по вул. Київській, 225 в 
м. Бровари Київської області, 

домовились про таке: 

1. Сторони вирішили укласти цю угоду з метою врегулювання спору віДНОСБО !сИ.\;('," 

Позивача до Відповідача у частині скасування підпункту 1.4 пункту 1 рішення Броварської місь;{с" 
ради Київської області від 21.09.2006 N2 112-08-05 «Про припинення права корис-;:ува:;J:.1 

земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання у постійне користувс:з:;:;: 

земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації по оформле5З;:) 

права користування земельними ділянками юридичними і фізичними особами та ш;:есеню; з1'tі:·, ; ) 
рішення Броварської міської радІО). 

2. У зв'язку з укладенням цієї угоди і врегулюванням спору між Сторонами, Сто;:юни ,r,:::::...;.~;. 
згоди щодо наступного: 

2.1. Сторони визнають те, що на частині земельної ділянки по вул. Київсьхій, 225 з 

м. Бровари Київської області знаходяться об'єкти права державної ВіІасності, які переБJ-В~;О-:;' 

господарському віданні Позивача. 

2.2. Позивач визнає, що: 

2.2.1. Місцезнаходженням Позивача як юридичної особи у відповідності до п. 1.3 СТС:УУ-о' ;:;':-~ 
«Радіопередавальний центр» та відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних ес:':: 

та фізичних осіб - підприємців є наступна адреса: Україна, 07400, м. Бровари, вул. Кутузова 6. 

2.2.2. На земельній ділянці за адресою: 07400, м. Бровари, вул. Київській, 225 ВИі(ОНав",; 

органи Позивача не знаходяться, вказана адреса не є місцезнаходженням Позивача як ЮРZДliЧЕС: 

особи. За вказаною адресою знаходяться об'єкти права державної власності, які відпові;<но ;:;:-1 
пунктів 63, 65 Положення про А;<міністрацію Державної служби спеціального зв'язку та :;ахис~'У 
інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30.06.2011 Н2 717/2011 ~'a 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 N2 901-р перебувають веф,,;;: 

управління Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту іНфОР1lrщії УкраїЕ:: 

(далі - Адміністрація), який є органом управління Позивача. 

2.2.3. Об'єкти права державної власності, зазначені у пункті 4.2 цієї Угоди не функціш;ую:'й 
та не використовуються Позивачем за призначенням у відповідності до статутних функцій, 

І 

~ 



визначених пунктами 2.1, 2.2 Статуту, та згідно з Генеральним Планом забудови міста Бровари з 
метою реалізації вказаного Генерального Плану підлягають демонтажу та винесенню. 

2.2.4. Необхідність наявності у Позивача земельних ділянок за адресою: 07400 м. Бровари, 
вул. Київській, 225 для встановлення охоронних зон, передбачених статтею 75 Земельного кодексу 
України відсутня. 

2.2.5. Частина земельної ділянки по вул. Київській, 225 в м. Бровари Київської області, 

загальною площею 24,0035 га, у відповідності до статей 65, 66 Земельного кодексу України не 
використовується Позивачем для забезпечення діяльності об' єктів права державної власності. 

2.3. Позивач не заперечує проти правомірності підпункту 1.4 пункту 1 рішення Броварської 
міської ради Київської області від 21.09.2006 N2 112-08-05 «Про припинення права користування 
земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання у постійне користування 

земе",ьних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації по оформленню 
права користування земельними ділянками юридичними і фізичними особами та внесення змін до 

рішення Броварської міської радІО> в частині щодо припинення права користування земельною 

ділянкою по вул. Київській, 225 в м. Бровари Київської області, загальною площею 24,0035 га, яка 
не використовується Позивачем для забезпечення діяльності об'єктів права державної власності, 

окрім припинення права користування земельною ділянкою, що розташована по вулиці Київська, 

225 в м. Бровари Київської області, загальною площею 6,5302 га, на якій безпосередньо 

розташовані об' єкти права державної власності. 

2.4. Відповідач визнає, що при прийнятті підпункту 1.4 пункту 1 рішення Броварської міської 
ради Київської області від 21.09.2006 N2 112-08-05 «Про припинення права користування 
земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання у постійне користування 

земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації по оформленню 

права користування земельними ділянками юридичними і фізичними особами та внесення змін до 

рішення Броварської міської радІО> не враховано потреби у наявності у володінні Позивача чи 

органу, в сфері управління якого перебуває Позивач, на праві постійного користування частиною 
земельної ділянки по вул. Київській, 225 в м. Бровари Київської області, на якій безпосередньо 
розташовані об' єкти права державної власності. 

2.5. Сторони визнали необхідність наявності у Позивача чи органу, в сфері управління якого 
перебуває Позивач земельної ділянки по вулиці Київська, 225 в м. Бровари Київської області 

загальною площею 6,5302 га (окрім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти житлового 
фонду, гуртожитки та інші об'єкти соціальної інфраструктури), яка є частиною земельної ділянки, 
право користування якої було припинено відповідно до підпункту 1.4 пункту 1 рішення 
Броварської міської ради Київської області від 21.09.2006 N2 112-08-05 «Про припинення права 
користування земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання у постійне 

користування земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації по 

оформленню права користування земельними ділянками юридичними і фізичними особами та 
внесення змін до рішення Броварської міської радІО> (далі - земельна ділянка, загальною площею 

6,5302 га); 

3. Для реалізації цієї угоди Відповідач зобов'язується: 

3.1. На наступній сесії І Броварської міської ради, яка слідуватиме за датою надходження від 
Позивача чи Адміністрації, Із сфері управління якої перебуває Позивач, клопотань (заяв) та інших 
передбачених законодавством документів, необхідних для відведення земельних ділянок, 

розглянути питання та прийняти рішення щодо надання дозволу на розроблення проекту 

Збшеустрою щодо відведення земельної ділянки, загальною п;rощею 6,5302 га та земельної 
лі;rянки за місцезнаходженням Позивача, а саме по вул. Кутузова, 6 в м. Бровари Київської області 
(;щ:rі - земельні ділянки) в постійне користування відповідно Позивачу чи Адміністрації. 



3.2. Забезпечити розгляд відповідною комісією з розгляду питань, пов'язаних з погодженням 
документації із землеустрою проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та за 
необхідності подання такої документації для проведення державної експертизи. 

3.3. На наступній сесії Броварської міської ради, яка слідуватиме за датою надходження від 
Позивача чи Адміністрації, в сфері управління якої перебуває Позивач проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, внести зміни до рішення Броварської міської ради Київської області 

від 21.09.2006 NQ 112-08-05 «Про припинення права користування земельними ділянк~\!И, надання 
в оренду земельних ділянок, надання у постійне користування земельних ділянок, надання дозволів 

на виготовлення технічної документації по оформленню права користування земельними 

ділянками юридичними і фізичними особами та внесення змін до рішення Броварської міської 
радю>, якими передбачити передачу земельних ділянок в постійне користування Позивачу чи 

АДМінrстрації. . 

: з1.4. Не надавати дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земель із 
земельних ділянок, які передбачається передати у постійне користування Позивачу чи 

Адміністрації, а також не вчнняти будь-яких інших дій щодо передачі цими земельними ділянками 
у власність, в постійне користування чн на праві ор'енди іншим фізичним чи юридичним особам. 

3.5. Клопотати перед Броварською об'єднаною державною податковою інспекцією Київської 
області про часткове списання (реструктуризаЦія, прощення та/чи інші види погашення 
заборгованості) Позивачу заборгованості по сплаті податку на землю. 

4. Для реалізації умов цієї угоди Позивач зобов' язується: 

4.1. Не вчиняти заходів щодо примусового виконання постанови Київського апеляц1ИНОГО 
адміністративного суду від 09.06.2011 у справі NQ 2-а-1181110 за умови виконання Відповідачем 
своїх обов'язків за цією угодою. 

4.2. Здійснити комплекс дій щодо демонтажу по вул. Київській, 225 м. Бровари Київської 
області наступних об' єктів права державної власності: 

.N"~ f r·:i .. U~o~J>;·l'Y'<o·: 1;)i~Jtg,""~';'~"';fX' 'Н':М'іР зІн ,< О' Oo;':,.~;.;o;;§.;;i;';;iКl:Y2:"';:'o.:;iT1iE 

1 БаштаН=110м 3508 
2 БаштаН=110м 3510 
3 БаштаН=110м 3516 
4 БаштаН=110м 3517 
5 БаштаН=65 м 3511 
6 БаштаН=65 м 3512 
7 БаштаН-65 м 3513 і 
8 БаштаН=50 м 3514 
9 БаштаН=50м 10514 

5. До подачі Сторонами цієї угоди до Вищого адміністративного суду України вона має бути 
погоджена відповідним рішенням на сесії Броварської міської ради. 

6. ця угода вступає в силу з моменту ії підписання Сторонами затвердження ВИЩИ~1 
адміністративним судом України. 
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7. Сторони підтверджують, що ця угода укладена в добровільному порядку. Умови угоди 
від;ювідають волевиявленню Сторін і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають 

ін,: .~" eCl?lvf Сторін. 

8. Сторони погоджуються з тим, що відповідно до умов Ц1Єl угоди ВОНИ дшшли згоди 
:":ссоз;;ого повного та остаточного врегулювання будь-яких зустрічних претензій, вимог про 

;:;:д::,:,ко;:;ува;rня збитків. 

9. Сторони розуміють і погоджуються з наслідками затвердження Вищим адміністративниYl 

CY,l:,OM Ук.;;аїни цієї угоди. 

10. У разі невиконання умов примирення однією ІЗ Сторін, інша Сторона може заявити 
клоr::отання до суду про поновлення провадження у справі. 

11. Сторони домовились, що всі права і обов'язки, які обrрунтовуються в цій угоді, будуть 
діУ.ТИ і для правонаступників Сторін. 

12. Ця угода складена в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному 
для кожної із Сторін і один примірник для Вищого адміністративного суду України. 

І 
Від Позивача: 

І 
Державне підприємство «Радіопередаващ,н.и:Й центр», 

м. Бровари Київської області, вул. Кутузова, б. 
код ЄДРПОУ 20571874 . 

І ·~'~~6/0 
Броварська міська рада Київської областГ . Від Віщювідача: 

07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15. 
код ЄДРПОУ 26376375 


