
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про надання в оренду земельної ділянки --, 
площею 0,91 ОО га, розташованої по бульв. Незалежності 

в районі розміщення заводу «Стрілю), 
за результатами аукціону від 02.09.2009 року 

Розглянувши подання земельного відділу від 07.09.2009 року N!!1737 
щодо надання в оренду земельної ділянки площею 0,91 ОО га, розташованої по 
бульв.Незалежності в районі розміщення заводу «Стрілю). за результатами 
аукціону від 02.09.2009 року. керуючись ст. ст. 136-137 Земельного Кодексу 
Украіни, ст. 16 Закону України «Про оренду землі)), п. 34 СТ. 26, п.16 ст.42 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Порядком 
проведення аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, затвердженого 
рішеННJIМ Броварської міської ради від 23.01.2009 року N!! 1009-54-05, 
Протоколом аукціону N!! 2 від 02.09.2009р., відповідно до укладеного договору 
купівлі-продажу права оренди земельної ділянки N!! 33 від 09.09.2009 року, на 
підставі документів, що підтверджують сплату Переможцем визначеної за 
результатами аукціону ціни лоту, а також враховуючи пропозиції постійної 
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити укладений договір купівлі-продажу права оренди 
земельної ділянки N!! ЗЗ від 09.09.2009 року, що додається. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
унітарному приватному підприємству ,,Бровакар" площею 0,9100 ra, з них 
0,5289 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, для будівництва та о.бслуговування об"єrry промислового 
призначення - землі промисловоСТІ, по бульв.НезалежноСТІ в районі 
розміщення заводу «Стрinю) терміном на 25 років. 

З.Договір оренди земельної ділянки укласти з ВКJПOчеННJIМ всіх істотних 
умов договору оренди, відповідно до п.п.8.1,8.2 Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної ділянки. 

4. Попередити унітарне приватне niдпp~ємство "Бровакар" про 
необхідність укладення договору оренди земельної ДIЛJIНКИ до 27.09.2009 року 
та проведення державної реєстрації до 27.10.2009 року. У ·ВИD~ (1'1 
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оформлении договору оренди землі, міська рада буде розгmrдати ПИТ8ННJI 
про npипинеННJI права користування землею. 

5. Доручити виконуючому обов"JlЗkИ міського голови Сапожку І.В. бути 
представником Броварської міської ради при укладенні договору оренди землі. 

6. Контроль за виконаННJlМ цього рішеННJI покласти на постійну комісію 
з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій та заступника міського голови Андрєєва В.О. 

м.Бровари 
від 17 вересня 2009 року 
Н! 1J~6 -Ь9-()§' 

I.В.Сапожко 



ПОДАВНЯt 

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 

Начальник юридичного відділу 

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

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

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 

, с::> 

(""";;;; І.Г лавер 

г 

.... !_-,,;~ 
С.В.!DдЮV 



Договір '" ~ ~ ~» O~. fYJ.()9 
КJ''';tlЛ;-"рода~/СУ "рава оре1lдll 3еАІ1!ІІ6110Т ділв1lRlI 

.1. БроваРl1 «08)) вереСНJI 2009 р. 

Бров~рська міська рада Київської області (надалі - Продавець) в особі ВІІКОН)'ІОЧОГО 
оБОВ'ЯЗЮI МІСЬКОГО ГОnОВIІ-секретаРJl ради Сапожка 1.8., що діє на підставі Cтaтyry з ОДllієї 
СТОрОlПl, та У1І;mар"е I7рllваlll"е l7idl7PIlCAICIIIBO trБрова"ар» (надалі - ПО"Уl7ець) в особі 
ДІІректора Map~eHKa Валеlmlна Павлович&, що діє на підставі CTaтyry, з ДР)'l"OЇ СТОРОНІІ, 
yкnDJIII цей ДОГОВIР про BIIкnaдeHe IIJfжче: 

1. ЛредАlеlll договору 

1.1. Відповідно до результатів аукціону з продажу права ореНДІІ земcnьної дїJulIIКlI, 
підтверджеНI!Х протоколом аукціону НІ! 2 від «02)) вереСНJI 2009 року, Продавець передає, а 
Покупець оплачує та приймає право оренди земcnьної дїJulllКИ, зазначеної в П)'Іlкті 1.2 даного 
Договору, на умовах, зазначених в пункті 1.3 даного Договору. 

1.2. Доroвір поширюєтьCJI на право оренди земcnьної ділянки визначеної наСТУПНDIІІ 
характеристиками: 

• .dсцезнаходжеНИJl: м. Бровари, бульв. Незалежності, в районі розміщенНJI заводу «Стріл&)) ; 

• пnощв- 0,9100 ra; 

• цільове призначеНИJI - землі промисловості; 

• ВВlВні обмежеиНJI та оБТJlЖенНJI - 0,5289 га - землі обмеженого KOPIICТYВUНJI - інженеРНllЙ 
коридор мереж комунікацій; 

• нормативна rpошова оцінка - 736 146,00 rpивень. 
1.3. Право оренди земельної дimппcи, придбане за цим договороltl, передбачає: 

• строк оренди - 25 років; 

• орендва плата - 73 614, 60 rpивень на рік. 
Інші умови оренди визначВlОТЬCJI договором оренди земельної дimшки, JIКИЙ Сторони 

YlШадуТь на підставі даного Договору. 

2. 3060В 'юа1l'lЛ CIIIOP;1I 

2.1. Продавець зобов'JlЗУЄТЬСJl: 

2 1 1 пп· право оренди зеltreJIЬИОЇ ДЇJIJIВIGI ШJIJIXОr.r yкпaдeВНJI договору 
о"'"иди . .• epe~a~ окупцео

Вт.1,""""м 20 кanевдврвих днів з ltror.reвтy yкпaдeВНJI даного 
І'''' земельНОl Д1ЛJIНКИ пр Аа v 

Доroвору. 
. ,по харвxreристшс земельної дinJIнки, 2.1.2. Нвдат.и Покупцеві всю інфорltr~о ЩО", 

зазначеної в пункті 1.2 Даного договору, та yr.roB 11 викориCТIUIИJI. 

2.2. Покупець зобов'JlЗУЄТЬCJI: 
• б ro права ореНДІІ земenьиої дiшuпcи ПРОТJlГоltr 5 (п'пи) 

2.2.1. Оплат.ит.и Bapncт.L прид ано 
6ВНКівських днів з моменту yкnадеИНJI цього доroвору. _ • 

• аво ореНДІІ зeltrельНОl Д1JIJIВКИ ШJIJIXоltr yкпaдeВНJI 
2.2.2. ПрИЙВJlт.И вІД Продавця пр 1 О (десят.и) кaneндapВlIX днів з MOltleвтy yкпaдeВНJI 

Доroвору оренди земельної ДЇЛJIНКИ протягоМ 
даноro Договору. 



з. ЛОРRdо" pOJPaxy"";1I 

3.1. Покупець омачує ПРllдБШlе пр _ • 
. б· й аво ореllдll земелы�оl1 ДШКНJaI 1DJUIXОМ перерахУВВНRJI 

коomв ІІа Dик18сыо� PВXYlIOK ПРОДDDЦІІ, ЗD3llачеllllИ в цьому договорі. 

3.2. Вартість права оренди ~емелы�оїї ділКIIКII. ВlІзначена за результвтm.ш аукціону з 
продажу права ореНДІІ земельних ДШJIІІОК в М. Бровар .. ЗПДlIО з протоколом аукціону НІ 2 від 
«02» вереси 2009 року, станОВІІТЬ 655309,21 гр... (шістсот П))JlТдесJIТ п))JIТЬ ТlIС. тpllCТВ 
дев»JП'Ь rp!IBeHfI 21 КОП.). З ypaxYB~HH.M попередньо сплаченого Покупцем гарантіАllОГО 
Вllесху .8 C~II S4 609,10 ГPIIBeIIL, оплаТІ за ЦІІМ договором пімкгає 600 700,11 грн. ( шістсот 
ТlICJIЧ СІМСОТ гривень 11 коп.). 

з.з. П~кrпець ЗОБОВ'~уєтьс. оплаТlIТlI вартість права ореНДІІ земельної ділкнJaI в 
ПОВНО~ІУ рОЗМІрІ проткгом 5 (п ml) банкіВСЬКIІХ днів з момеlП}' yкnaдeHHK даного Договору. 

4. В;dllОIl;dаль";ст,, стор;" 

4.1. У ВlfПОДКВХ невиконанн. або ненanежного BIIKOHВIIНJI зобов'JI3ВНЬ передбачеНl1Х ЦІІМ 
ДОГОВОРОМ, Сторони несуть відповідanьність згідно з чинним законодавством УкраїНIІ. 

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порywе'IНJI своїх зобов' Jl3ань за ЦII~f 
Договором, JIК1Цo таке порywеннк було викликано змінами в чинному законодавстві УкраїНІІ. 

4.З. В разі порywенНJI Покупцем пунJcrY з.з даного Договору Продавець має право 
Відмовитися від yкnаденИJI договору оренди земельної ділкНIОІ. В цьоr.ry випадку двниА Договір 
ВВDЖaТВletЬСК припиненим в односторонньому порядку з моr.fеlП}' 0ТPIIMВННJI Покупцеr.f 
повїДОМJIеНRJI Продввцк про відмову від договору. СnлачениА Покупцем гарантійниD внесок в 

цьo~1Y випадку повернеННIО не пiдnкгає. 

s. ФОРС-А.ІІJІСОР,,; 06С"'IІIІ""" 

5.1. Сторони звїJIЬНJlIОТЬСК від відповідальності за часткове або повне HeBIIКOHВННJI 
зобов'JlЗВНЬ за цим Договором, ККЩО це невиконанНJI Є. прstr.ІШf нacnідком обставин 
непереборної сипи, щО виВИЮІИ піcnк підписВННJI Договору, JIIO Сторони не могли передба'ПІ'ПІ 

та попередити. 

6. Тєр';" dii dozollopy 

6.1. Договір набуває чинності з момеtnY підПИСDННJI його Сторонами і діє до його остаточного 
IIІКоНDНIIJI. 

6.2. Одностороннє розірввнНJI даного Договору допускаєrьСI ВИКJIючно В ВІІПадку зазначеному в 
l1YНICIi 4.3 даного Договору. 

Продавець 

Броварська міська рада 

Удк у Київській обл. м.Київ 
МФО 821018 

7. рє".із.""" стор;" 
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81.Д: 10 IЄP&cКII 2009 р. одераако O.KkOW 

а.аР1САР УПП 

[ 33502415] АЕВЕТ РАХ. JII 
с у н А 

.'1Н" •• 
Z rrv П'И8АТ&МКУ ,Н. КИЄВ 8 М. Ка.1.8 

.... вро •• рсь •• міСЬК. р.JlА 

( 23511921] 

а_рау·· .. • 
• у КИЄIСЬklЙ аМАСТІ, М.IOfЄВ 8 .... КU1.8 

.'СТСОТ ТИС~Ч С1.МСОТ Г.И. 11 ХОП 
:JI08aмм ..... 

КОА ОАНХУ 

~ 26001052100911 UAII 
600100,11 

ІСРЕАМТ РАХ. .. 

КОА О.НХУ 

~ 31513931100005 

.09.09 Вез МІ 

-~6-=--РОв·А-FJ· ~iЄ=Г 
ВІДДІ 

2 02/02 

1 О ВЕР і0О9 

Пугаченко Олексіfi МихаfiЛОВIІЧ. 
м.Кlіів, вул.Ентузіастів, 25, кв.24. 

2 ...... .. ,... ...... " , .. ~",.,oq 
•• 5' 

.П1~""";~1І. 

Початкова ціна об'скта: 546091,01 (п'ятсот сорок шіСТЬТltсяч дев'.носто одна тр ... 01 I\orl.) 
ПРОП03Iщі" • І І І учаСНИКІВ AOADIOТbCR опеr!аТИВIIО : 

Код учаСНJlка ПРОП03lfція 

02/01, 02/02 546091,01 
02/01, 02/02 600700,11 

02/01 655309,21 

Остаточна ціна: 655309,21 (шістсот п'ятдесят П'ЯТЬ тш:яч триста дев'ять грІ'. 21 І\ОП.). 

~~=І=-;",нпгрчеl(КО В.ПJ 

J 
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25 СЕ.ПIUI 2009 р. 

~: 212 ] І 04100nl І 

&.ОВАКА' Уnn О.llо.,.ано СанІСОМ 

r.: [ 335024751 

..... nn'ТЮ'К. 
~ r.)' П'ИВАТВАНJCY , М. києв 

Ко.ll С.нlСу .ІЕВЕТ рах. '" СУМА 

c:tFIV1'" кn"spo.apa,iH.eC'1'CYJI" 

347022861 

• ас. IСІІ1.. 

~ 

ІІІІ1 а,.ер8)'..... Ко.ll аанх 11 

D!EII' •• д".АЙ •• АЙЗЕН ВАНК АВAnЬ",М.КИєв 8 ас. КIt1.8 ~ 

~ 
Q1II СІІО .... ' n''''1'Jlec"" ЧО'1'IІРИ ТІІСІІЧ1 1ІІ1СТСОТ .ІІе8'IІТ .. ГРН. 10 хоп 

26001052700911 иАН 

КРЕ.ІІИТ рах. '" 

260096961440]4 

iIpJ .... еННIІ матеау Ома"а l'арантіАноl'О 8несlCy 31'1.11НО 
9101.52 Г'Н. ДО1'080РУ 81.11 21.08.09" 8 '1'.". пдв 

2 02/02 Пугаченко ОлексіА МихаАЛОВI-ІЧ. 
м.Київ, оул.Ентузіастів, 25, ко.24. 

25 СЕР 2009 

Початкова ціна об'скта: 546091,01 (п'ятсот сорок шість ТИСЯ'І дев'яносто одна грІ!. 01 коп.) 
ПРОПО3Iщі" • І І l~чаСНИКIВ ДОДВІОТЬСЯ onepaTJlOliO : 

Код учасника Про n о 3 11 Ц і я 

02/01. 02/02 546091,01 
02/01.02/02 600700,11 

02/01 655309,21 

OcraТОЧllа ціна: 655309,21 (шістсот п'ятдесят П'ЯТЬ ТІІСЯЧ ТPllcтa део'ять гр ... 21 коп.). 

t41.~ШiJ~m рченко В.ПJ 

54609,10 

Q. OiticlCQlbl<.E 
.• лання І 

ас пр08' • .,.,."n8" . t,r •• HIt-

, 
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ПРОТОКОЛ М2 
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,/ ..... ~~ ;f~~" ~~~р.J,tЖУIО 

Д~p~кt0p КП (іGРо.ва~IJіIlВСстб>'д)) Бро
В;lрськоі МіСіРКО" paдi~ КlIЇВСЬКОЇ області. 

-.: . '!Нl.' р:тф . - . 
' •. : [...vi;,',JL' :\ 'I.J . . 
. . (ІД. К.Б. СдобllRКОВП 

" • І .. ,(., .. , ... ' 
.' . . . . . . .. , 

про хід торгів ІІа aYКlliOlli 1 продажу 
О" , )9 « _І) ВСРССІІЯ _О( року 

Право OPCIlAII 1смслыlїї діЛЯIІКIІ площею 0.9100 га. що lІаJlеЖIІТЬ (11 
«БроваРllіllвестбуд)) БІ!оварської міської РОДІІ КІІЇПСЬКОЇ області. 

Цільове ПРII:шачення: зсмлі проr.шсловості 

УМОВІІ ВlІкоРItСТОIШЯ: для розміщеllllЯ об'сlrl'Y проr.IІІСЛОВОГО ПРIІЗllаЧСIШЯ 

КlІївська область, м.Бровари, бульв.НезалСЖllості в panOlli розміЩСlІlІЯ за-
воду «Стріла». 

І "омер 3I1ЯВ"II, •• ВЗВll об'Сl\їIl ТI1 "ого адреСІІІ 

Кількість учаСlшків аукціону: 2 

в· ІДОМОСТІ про учаСНI1К1В: 

N!!п/п Код Назва учасника 

учасн. 

І 02/01 УПП «Броnaкар». Київська область, м.БроваРIІ, вул.Київська, 290. кв.8. 
Уповноважена особа: Марченко ВалеНТІІІІ Павлович. 

2 02/02 Пугаченко Олексііі МltхоііЛОВIІЧ. 
м.Київ, вул.Ентузіастів, 25, кв.24. 

Початкова ціна об'сктв: 546091,01 (п'ятсот сорок шість тисяч дев'яносто одна гр". 01 KOII.) 
ПРОПО3IЩ' І І 'Ї учасників додаlОТЬСЯ операТИВIІО : 

Код учасника ПРОП0311ція 

02/01, 02/02 546091,01 

02/01, 02/02 600700,11 

02/01 655309,21 

Остаточна ціна: 655309,21 (Оlістсот п'ятдесят п'ять ТІІСЯЧ Tpllcтa дев'ять ГР'" 21 коп.). 

p'lellKO В.ПJ 



КП ссБроваРllіllвестбуд)) Броварської І\lіської paдll КІІЇВСЬКОЇ області 

В If тяг ] ІІРОТОКОЛУ Х!2 
про хід торгів 110 aYK11iOlli 1 продо_")' 

І КIІ'ів •• "009 ес _» в~еСIIЯ _ року 

nотН!!2 Право ОРСНДIt 1СМСЛt.llОЇ діляш", 11ЛОЩСІО 0.9100 га. що IІПЛСЖІ1ТЬ КП 
ееБроварltіllвсстбj'Д» Броварської MiChKOЇj]DДIf KIIЇBCI.KOЇ області. 

Цільоре ПРll3lfачеlfllЯ: землі ПРОМlІсловості 
УМОВІІ вltкорlfстаllllЯ: ДЛЯ~01міщеlllJЯ об'скту проr.шслового ПJ!ll111аЧСІIIJЯ 

КIІЇВСІока облаСТІ., м.БроваРIІ. БУЛhв.НС1алСЖ'lості враііаІІі розміЩСllllЯ ]0-
воду «Стріла». 

111омер ЗnRВIШ. ІІОЗВО об'єкта та пого anресо / 
Кількість учаСlшків aYKuiOHY: 2 
Відомості про учаСlfиків: 

N!!п/п КодучаС .... Назва учаСlll1ка 

І 02/01 УПП ееБровакар». КlІївська область. м.БроваРII. ВУJl.КlІївська, 29(), 
кв.8. 

УПОВІІоважена особа: M~'le"'KO 8алеlГГИН ПаВЛОВIІЧ 

2 ••• ••• 

Початкова uiHa об'скта: 546091,01 (п'ятсот сорок шість ТІІСRЧ деВ'ЯIІОСТО ОДllа гpll. 01 коп.) 
ПРО.ПОЗlщії учаСНІ" ків /ДОДВІОТЬСЯ оперативноl: 

Код учаСНІІка Пропозиція 

02/01 655309.21 
••• ••• 

Остаточна ціна: 655309.21 (шістсот п'ятдесят п'ять ТІІСЯЧ тр"ста дев'ять гpll. 21 коп.). 

Переможець aYKцiOHY~' ~~~I~O~~KiIlP)1 
УПОВllоважеllа 

Кllівська область, I\I.БроваРII, вул.КllіВСr.ка, 290, кв.8. 

ПОКУl1ець -"""ЇIt-"4i "7-..nтIТJТlМIІIDЧI=Нl!і.О В.ПJ 
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Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянyrи на черговому засіданні Броварської міської ради 
питанНJI про HaдaHНJI в оренду земельної ділянки площею 0,91 ОО га, розташованої 
по бульв.Незалежності в районі розміщення заводу «СтріЛа», за результатами 
аукціону від 02.09.2009 року: 

1. Затвердити укладений договір купівлі-продажу права оренди земельної 
діЛJJНКИ Н!! ЗЗ від 09.09.2009 року, що додається. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
унітарному приватному підприємству ,,Бровакар" площею 0,91 ОО ra, з них 0,5289 
га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, 
ДJIJI будївmщтва та обслуговування об"єкту промислового призначеННJI - землі 
промисловості, по бульв.Незалежності в районі розміщеННJI заводу «Стріла» 
терміном на 25 років. 

З.Договір оренди земельної ділянки укласти з ВКJJЮчеННJIМ всіх істотних умов 
договору оренди, відповідно до п.п.8.1,8.2 Порядку проведеННJI аукціону з 
продажу права оренди земельної діnянки. 

4. Попередити унітарне приватне підприємство ,,Бровакар" про 
необхідність укладеННJI договору оренди земельної ділянки до 27.09.2009 року та 
проведеННJI державної реєстрації до 27.10.2009 року. У випадку не оформлеННJI 
договору оренди землі, міська рада буде РОЗГJIJJДати питaННJI про припинеННJI 
права КОРИСТУВaнНJI землею. 

5. Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.Б. бути 
представником Броварської міської ради при укладенні договору оренди землі. 

Виконуюча обов"язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельногО відділу С.А.майборода 

БроваРСLКИЙ МВІС 

ВWIвпi:м. .1-{МШ 
&ІД" 09 2 L.fp. 
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