
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа! ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження угод про врегулювання спору І 
........ 

Розглянувши подtlння земельного відділу від 15.10.2008 Н!! 1196 щодо 
затвердження угод про врегулювання спору, лист товариства з обмеженою 

відповідальністю «Північзахідтрансбуд» від 12 вересня 2008 року Н!! 204, лист 
товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт Моторс" від 07 жовтня 2008 
року Н!! ]5, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу України, Ч.l п.43 ст.26, ч.3 п.З 
пп.16 ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"», а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити угоди про врегулювання спору: 
1.1. Між Броварською міською радою та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Смарт Моторс» від 06 жовтня 2008 року Н!!27, згідно з 
додатком 1; 

1.2. Між Броварською міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю <dIiвнічзахідтрансбуд» від 06 жовтня 2008 року Н!!28, згідно з 
додатком 2; 

1.3. Між Броварською міською ~адою та товариством з обме~еною 
відповідальністю <dIiвнічзахідтрансбуд» В1Д 06 жовтня 2008 року Н!!29, ЗГ1ДНО з 
додатком 3. 

2. Контроль за вико~анням даного рішення 
міського голови Андрєєвим В.О. 
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Виконуючий обов'язки MIC~2 о '.:1.; (. 

голови - секретар ради \~\ i~~J '<: ~ lj 1 

м.Бровари 
від 16 жовтня 2008 року 
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~ ФІ tj'b~ 
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покласти на заступника 

; . , 

І .. В.Сапожко 
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ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов' язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

, 
Начальник юридичного відділу 

с=::> 9 І.Г.Лавер 
С 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний Jjї . 
спеціаліст загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
зем~ьних ВІДНОСИН, архітектури, /1j d 
БУДІвництва та інвестицій (//&lj7 

000960 

/ Л.М.Шиnо 

С.В .ПідцубнЯІС 



'сМАРТ МОТОРС" 
ro8llPIICТBO 3 оБАlежеllОIО вїдповїдалы�істю 
-~--------------------

ВИКОнуІочому обов'язки міського голови 
секретарю Броварської міської ради 

Сапожку І.В. 
07400, м. Бровари, вул. Гагарін&, 15 

Шановний Ігорю Васильовичу І 

Просимо Вас розглянyrи Угоду про вреryлюванни спору від 06 жовтня 2008 
року з ТОВ «Смарт Моторс» щодо земельної ділянки по вул. Красовськоro, в м. 

Бровари. 

з поваГОIО 
Директор ТОВ «Смарт Моторс» 

Вхід. N2 M'7Jv 
11 :I:l:." /Р 20~. 

С.М.Гудима 

.. -..... 
, DVV_ · .• 11161~ 
iI8x;,11:I~;.;' оо.. ~ 
t ". .).. А.tO еl ---- - - - , . 

• 14 ТCJI (044)360-65-48, факс (044) 360-65-47, КОД ЄДРПОУ 34198794 
07400, М. Броварll, вуn. нсзonежноСТІ" • 



"пШШЧЗAXlДТр АНСБУД" 
товарш:твО 3 06J\Ie"dCeIIOIO ВЩПОВlдалIoНі&:ТIО 

Nи )ду 

ссА)) I1it..lCJ.l..R 200Кр. 

Виконуючому обов'язки 
Броварської міської ради 

;) Сапожку І.В. 
І{ .r. 09- 06 07400, м. Бровари, вул. Гагаріна,15 

IIОВНllіі Ігоре ВаСIIЛЬОВIIЧУ! 

Надсилаючи цей лист, висловлюємо своє здивуванНJI незрозумілою ДJIJI нас 

СІ позицією Київського впелsщїйного адміністративного суду у справах за Nи 22а-8716/08 та 

N!! 22a-1~08 від 11.09.08 року та не згідні з приЙНJIТИМи рimенНJIМИ. В зв'язку з цим, 

просимо Вас прийняти до уваги зобов'язання ТОВ «Північзахідтрансбуд)) відмовитись від 

виконання Постанови Господарського суду Київської області від 18.10.07 року та ухвали 

Київського ВПeJIJЩійного адміністративного суду від 11.09.08 року у справі N!! 22а-8716/08, 

Постанови Господарського суду Київської області від 24.01.08 року та ухвали Київського 

апелщійиого адміністративного суду від 11.09.08 року у справі 22а-15856/08 та подати до 

Державної виконавчої служби Броварського району Київської області заяви про відмову 

від виконання рішення не пізніше ніж через 2 (Два) дні з моменту отримання копій 

зазначених ~ище ухвал та відповідних виконавчих листів. 

Череп 0.0. 



"~' IZ/.~JLL 2008 р. 

цю Угоду про врегуmoв.анНJI ~пору укладено між сторонами: 
.. Товариство з обмеженою ВІДПОВІдальність "Смарт Моторс" (з одного боку), В особі 
диРектора Гудими С.М., 
.. та Броварською міською радою (з іншого боку), В особі виконуючого обов'изку 
міськоro голови - секретаря ради Сапожко І.В., що діє на підставі розпоряджеНИJI 
Броварської міської ради N!! 128 від 24.07.2008 р. та ст. ст. 42, 50 Закону Украіни 
"Про місцеве caмoBpJlдyBaHНJI В Украіни", 

Оскільки: 

о між сторонами існує спір щодо зобов'язання Броварську міську раду 
прийняти рішення про виготовлення проекту відведення земельної ділянки 
площею 3.2510 га по вул. Красовського у М. Бровари для будівництва 
автосервісного центру Товариством з обмеженою відповідальністю "Смарт 
Моторс" та надання ЇЇ в оренду Товариству з обмеженою відповідністю "Смарт 

Моторс" для будівництва атосервісного центру по вул. Красовського в м. 

Бровари Київськоі області. 
о Сторони погодились врегулювати існуючий спір та ліквідувати 

претензії ШJlВхом взаємних поступок. 

Тому: 
СтоРОНВ, вирішили УКJIасти цю Угоду про наступне: 

- Броварська міська рада: 
_ відмовляється від подальшого оскарження Ухвали Киівського 

аПe.JIвціЙного адміністративного суду від 11.09.2008 р. оо оо 
_ погоджується виконати Постано~~ Госп~дарського суду КИІВ~ЬКОІ 

оБJlасті від 18.10.2007 р. по адміністраТИВНIИ спраВІ Хе А 18/489-07 В теРМІН до 
20.10.2008 р. 

- ТОВ "Смарт Моторс": о о 
_ ва умови запропоноваНІ Броварською МІСЬКОЮ радою; 

погоджується У оо "П 
б ' ";nHO чІп 1 СТ. 37 Закону краІНИ ро виконавче 

зо ов язуєrьсв з. у" • • П 
пр "о итвся від примусового викованвв останови 
овадженни ВІДМОВ о 8 10 "007 о о о .. r К оов"ькоі області ВІД 1..11 р. по аДМIНlстраТИВНIИ 
осподарського суду ВІ ... 

справі Нр А18/489-07. о 
_ Таким чином, У зв'язку з П'римиреноням СТОРІН зазначеного спору 

о о вуючи МТДОВІ спори ВІДносно вищезазначеного спору. 
СТорони првпиняють BCIIC -,т, 

Інші умови: JI з тим що відповідно до умов цієї Угоди вони дійшли 
- сторони погоджYJOТЬС' б . о .. 9YUoro вреryлюв8ННJI УДЬ - JIКИX ЗУСТРІЧНИХ npетеНЗ1И, 

Згоди щодо повного та ocтaTO~ 
. · інmиx вимог. 

lІе мають 1 не матимуть ніЯКИХ eНВJI про сутність цієї Угоди і всіх ії елементів. 
- Сторони мають належне yJIВJI 



- Сторони підтверджують, що вищевикладені умови відповідають іх 
олевИJ1UIеmпo і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають їх 

J • ам 
дійсНИМ штерес . 

_ ЦІ Угода набуває чинності з моменту ії пiдnисaинJI сторонами та 
затверджеИИJI рішеlUlJlМ сесії Броварської міськоі ради. 

Від імені ТОВ "С 

Від імені Броварської міськоі 

.Ц&~------~~-----
(директор Гудима С.М.) 

(виконуючий обов'язки 
:"-~~~~*'1t:-

ського голови - секретар ради 

Сапожко І.В.) 
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м. Бровари "е!' aa~08 р. 

цю Угоду про врегуJПO~ання ~пору укладено між сторонами: 
Товариство з обмеженою В1ДПОВІдальність "ПівніЧЗЯУ1 nтn б "( б) • • - __ "raнc уд З одного оку в 

осоБІ генерального директора Черепа 0.0.; , 
• та Броварською міською радою (з іншого боку), в особі виконуючого обов'язку 
міського г~~о~и - ~екретаря ради ~апожко І.В., що діє на підставі розпоряджеНИJI 
БроваР~ЬКОI МІСЬКОІ ради N!! 128 вІД 24.07.2008 р. та ст. ст. 42, 50 Закону Украіни 
"Про МІсцеве самоврядування в України", . 

Оскільки: 

о між сторонами існує спір що визнанни недійсним рішенни Броварськоі 
аlіськоі ради від 14.06.2007 р. Не 365-22-05 "Про затвердженни пере.ліку 
юридичних та фізичних осіб, икі стали переможцими конкурсу щодо наданни 
земe.JIЬНИХ діJlИНОК в оренду в м. Бровари від 29.05.2007 р. та від 04.06.2007 р." та 
щодо зобов'изанни Броварську міську раду прийнJIТИ рішенВSI про 
8ВГОТОВJIенни проекту відведенни зеМeJJьноі діJlИНКИ ПJlощею 3.189 ra та 
ВІДанни ії в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

"Швнічзпідтрансбуд" ДJlИ будівництва баrатоквартирноі ЖИТJlовоі забудови на 

тероторіі 4-ro ЖИТJlовоrо району по вул. ФeJJьдмана в м. Бровари. 
о Сторони ПОГОДИJlИСЬ вреГУJlювати існуючий спір та Jlіквідувати 

претевзіі ШJIПом взаємних поступок. 

Сторони, виріmИJlИ УКJIасти цю Yroдy про наступне: 
- тов "Швнічзахідтрансбуд" зобов'изуєтьси: 

- згідно ч. 1 п. 1 ст. 37 Закову Украіни "Про виконавче провадженни" 
відмоввтиси від примусовоrо виконанни Постанови Господарського суду 
lCuіВСЬКОі оБJlасті від 18.10.2007 р. по адміністрати~~ій ~праві Не АI8/490-07; ОО 

- не висувати будь-иких інших претеНЗIИ ВІДносно вищезазначено. 

земельно і дшинки, ика розташована на те~иторіі 4-ro ЖИТJlовоrо райову по ВУJl. 
Фельдмана в м. Бровари Киівськоі оБJlаCТJ. 

- В свою чергу Броварська міська p~a відМОВJISIЄJ'Ьси від подаJlьmого 
OClCal»КeHВSI УхааJlИ Киівськоrо аПeJJИЦlиноrо адмівістративноrо суду від 
11.09.2008 р. • 

Т ' ll'V З примиренним СТОРІН зазначеноrо спору сторони • аким чином, У зв из •• ., 
DРВQВВSlЮТЬ всі існуючи судові спори відносно вищезазначеноrо спору. 

• Iиmi умови: тим що відповідно до умов цієї Угоди вони дійшли 
сторони погоджУЮТЬСЯ з , лювання будь - яких зустрічних претензій 

ЗГОди щодо повного та остаточноГО врегу , 
Ifе Мають 10 не Maoruuvrf.. ніяких інших вимог. О оо У О о ••• О 

,~~~AJ .. - О сутність Ц1ЄІ годи 1 ВСІХ 11 enемеИТ1Во 
• Сторони мають належне УJIВJlеИИJI пр 



що 

Від імені Броварської міської р ...r-::М--Е~--ft._.....w",.ВИІ(ОВУЮЧИЙ обов'язки 
кого голови - секретар ради 

-" Сапожко І.В.) 

.... 



~fXJIЛО/L 3 rJ ,L9 
~~fl/8/1HI ~()'Q/JUltA° УГОДА 

~rJ"'Ї }f/~II ПРО ВРЕГУJПQВАВНЯ спору 0(; . .(0. (f)P 
іІl6ІОо ~I v 

м. Бровари '~e' 4tL1Jb/ЦJ008 р. 

цю Угоду про врегулю~ання спору укладено між сторонами: 
• то~ариство з обмеженою ВІДповідальність "ПівніЧЗахідтрансбуд" (з одного боку), в 
осоБІ генерального директора Черепа 0.0.; 
• та Броварською міською радою (з іншого боку), в особі виконуючого обов'язку 
міського го~о~и - ~екретаРJl ради ~апожко І.В., що діє на підставі РОЗПОРJlДЖеННJI 
БроваРСЬКОl МlСЬКОI ради N!! 128 ВІД 24.07.2008 р. та ст. ст. 42, 50 Закону Украіни 
"Про місцеве caмoBpвдyвaнНJI в Украіни", 

Оскільки: 

о між сторонами існує спір щодо зобов'язання Броварську міську раду 
прпйввти рішення про ВИГОТОВJJення проекту відведеННJI земельної дЇJJянки 
ПJlощею 1.1000 га та надання їі в оренду Товариству з обмеженою 
відповідальністю "Північзахідтрансбуд" ДJJЯ будівництва багатоквартирного 
ЖПТJlОВОГО будинку по вул. Красовського в районі розміщення будинку Хе 10 в 
м.Бровари; 

о Сторони погодились вреГУJJювати існуючий спір та JJіквідувати 

претензії шлпом взаємних поступок. 

Тому: 
Сторони, виріШИJlИ УКJIасти цю Угоду про наступне: 

• ТОВ "Швнічзахідтрансбуд" зобов'язується: 
- згідно ч. 1 п. 1 ст. 37 Закону України "Про виконавче проваджеНRJI" 

відмоввтиCJI від примусового виконання Постанови Господарського суду 
Київськоі оБJlасті від 24.01.2008 р. по адміністрати~~іі ~праві Хе АI8/б2б-07; .• 

_ не висувати будь-яких інших претеНЗIИ ВІДносно uвн~езаз~ачеНОI 

земельн01 ДЇJlJlНКИ, Jlка розташована по BYJl •. Красовського в раНОНІ РОЗМlщеННJI 
будинку Не 10 в м. Бровари Киівської оБJJасп. 

В Б ька міська рада відМОВJJЯЄТЬСЯ від подальшого - свою чергу роварс . • • 
асар_еННJI УхваJlИ Киівського апеJJВційноro аДМІНІстративного суду ВІД 

11.09.2008 р. . 
т 'примиренням СТОРІН зазначеного спору сторони 

- аким чином, У зв JlЗКУ з. спори відносно вищезазначеного спору. 
Припиняють всі існуючи СУДОВІ 

Iиmi умови: що відповідно до умов цієї Угоди вони дійшли 
- СТОрони погоджуються з ТИМ, регvJПQВaJШJI будь - JIКИX зустрічних претензій, 

ЗГоди щодо повного та остаточноГО в • ,г 
lІе мають і не матимутЬ нЇJIКИX інших B:~Г~yтнiCТЬ цієї Угоди і всіх ії елементів. 

- Сторони маюТЬ належне YJIВneННJI вищевикладені умови відповідають іх 
- Сторони підтверДЖУЮТЬ, щ~ бажаних наслідків, пі відповідають їх 

В?JIеВИJlВJIенню і пороДЖУЮТЬ нас 
,ц1tiсним інтересам. 



ЦІ Угода набуває чинності з моменту ії підписания сторонами та затверджеННJI 
ріІІІеНИЯМ сесії Броварської міської ради. 

Від імені ТОВ "mвнічзахідтранСбуд" (генеральний директор 

Череп 0.0) 

Від імені Броварської міської ради ""'7I:-=н~~~--т::a... конуючий обов'язки 
Мtt~Фго голови - секретар ради 

Сапожко І.В.) 
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