
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоJ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про надання в оренду земельної ділянки --, 
площеlО 0,7578 га, розташованої по вул.Красовського 

в районі розміщеННJlзаводу "Торгмаш", 
за результатами аукціону від 02.09.2009 року 

-, 

Розгmmyвши подання земельного відділу від 07.09.2009 року Н!! 1738 
щодо надання в оренду земельної ділянки площею 0,7578 га, розташованої по 
вул.Красовського в районі розміщенНJI заводу "Торгмаш", за результатами 
аукціону від 02.09.2009 року, керуючись ст.ст. 136-137 Земельного Кодексу 
Украіни, ст. 16 Закону Украіни «Про оренду землі», п. 34 ст. 26, п.16 ст.42 
Закону Украіни "Про місцеве caмoBpJlдyВaнНJI в Украіні", Порядком 
проведеННJI аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, затвердженого 
рішеННJIМ Броварської міської ради від 28.05.2009 року Н!! 1128-63-05, 
Протоколом аукціону Н!! 3 від 02.09.2009р., відповідно до укладеного договору 
купівлі-продажу права оренди земельної ділянки Н!! 36 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 Н!! 36 від 09.09.2009 року, що додається. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну дiJIJппcy 
малому підприємству "Будмодуль" площею 0,7578 га, з них площею 0,2860 га 
за рахунок земель сільськогосподарського призначеННJI - рiллJl, ДЛJI 
будівництва та обслуговувaRНJI об"єкту промислового призначеНRJI - землі 
промисловості, по по вул.Красовськоro в районі розміщеНRJI заводу "Торгмш' 
терміном на 25 років. 

3.Затвердити розрахунок розмі~у втрат сільськогос~одарського 
виробництв&, спричинених вилyqеНWIМ сшьськоroсподарських УГІДЬ, малому 

підприємству ,,Будмодуль" в розмірі 9094,00 гривень. 

4.Договір оренди земельної діпянки укласти пі~ ~nлати втрат 
сільськогосподарського виробництва та з ВКJПOчеRНJIМ всІХ lCТ~ умов 
договору оренди, відповідно до п.п.8.1,8.2 ПорJlДК)' проведеlJlUl a)"lQ\toнy 3 

продажу права оренди земельної дїJIJПlКИ. ~~ :: ~ ~ ~) f\ . 

!АТ Jipoapon~IDII1p.""."UINOOD 
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S. Попередити мале підприємство "Будмодуль" про необхідність 
укладенНJI договору оренди земельної ділянки до 27.09.2009року та 
проведення державної реєстрації до 27.10.2009 року. У випадку не оформnеННJI 
договору оренди землі, міська рада буде розглядати питання про припинення 
права користування землеlО. 

6. Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В. бути 
представником Броварської міськоі ради при yкnaдeHHi договору оренди землі. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покnасти на постійну комісію 
з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій та заступника міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 17 BepeCНJI 2009 року 
НИ #.J~-G 5'-05' 

І.В.Сапожко 



ПОДAВllЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постіііноі комісії з питань .... 
розвитку та блaroустро~ теРИТО:ІИ, 
земельних відн~син, ap~~eктyp , 
будівництва та lнвеСТИЦlИ
ВИКОнуІоча обов'язки начальника 

земельного відділу - за~~ик 
наЧ8J1Ьника земельного ВІДДІЛУ 

ПОГОДЖЕНО: 

Зас'l)'ПНИК міського голови 

Нач8J1ЬВИК ЮРИДИЧНого відділу 

ВИКонуюча обов'JlЗКИ вачanьвика 
загального відділу - ГОловний 
спеціaniст зaram.вого Bїд,цiny 

Голова ПОСТЇЙВоі комісії з ПИТаНЬ 
розвитку та ?лaroУСТРОЮ терИТОРій, 
земenьних В1ДИосии, архітектури 
БУДЇВВИЦтва та інвеСТИЦій , 

., 

С.А.майборода 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

ТТ! --,/;JIВIC С.В.J.J1ДЮV 



. . Договір N 'ь 6 в; 09."9. rJ9 
"'У"'IІЛ'-"рода~/ty "раІІа ОРlmдll Je.JI,елыlrr дiлRlІНII 

••• БроваРl1 с(08)) вересня 2009 р. 

Бров~рська міська рада Київської області (надалі - Продавець) в особі ВIIКОН)'lОЧОГО 
оБОВ'IЗКlI МІСЬКОГО ГОЛОВII-секретаря ради Сапожка 1.8., що діє на підставі Cтaтyry з однієї 
cтapOIIII, та Мале nідnРIІСAlсmво «Буд."одуль)) (надалі - ПОlt.уnець) в особі дllреrcтора Бllваліна 
Вачеcnава Георгійович&, що діє на підставі CTaтyry, з другої СТОРОНІІ, уклалll цеП договір про 
811кnвдelle IUlжче: 

1. ЛреdA,еlll dOZOflOPY 

1.1. Відповідно до результатів аукціону з продажу права ореНДІІ земелы�оїї діляНКII, 
підтверджеНl1Х протоколом аукціону Н!! 3 від «02)) вересня 2009 року, Продавець передає, а 
Покупець оплачує та приймає право оренди зеftfельної ділянки, зазначеної в пункті 1.2 даного 
ДоroВОРу, на умовах, зазначених в пункті 1.3 дaнoro Договору. 

1.2. Договір ПОШИРІОЄТЬСЯ на право оренди земельної ділянки визначеної IlаСТУПНllftll1 
характеристиками: 

• .dсцезнаходжеНИJl: м. Бровари, вул. Красовського, в районі розміщеВКJI заводу ссТорrr.fDШ)) ; 

• площв- 0,7578 га; 

• цільове призначенВJI - землі промисловості; 

• ПВJIВні обмежеВВJI та оБТJlЖенВJI - відсутні; 

• нормативна грошова оцінка - 1 184 008, ОО гривень. 
1.3. Право оренди земельної ділянки, придбане за цим договором, передбачає: 

• строк оренди - 25 років; 

• opeВДlla плата - 118 400, 80 гривень на рік. 
Інші умови оренди визначаються договором оренди земельної дimппcи, JIКИЙ Сторони 

УКПвдуТЬ ва підставі давого Договору. 

2. 30601l'юа"'1R стор;" 

2.1. Продавець зобов'язується: 

2 1 1 П Покупцеві право оренди зCftlельної ділянки ПШJIXоftl укладеВКJI договору 
оренди 'з~ел::::а~ протягом 20 календарних днів з ltlOltleвтy уклвдеВВJI дaнoro 
ДоroВОРУ. 

2.1.2. Надати Покупцеві ВСІО інфорltl~ щодо характериcnlК земельної ділянки, 
зазначеної в пункті 1.2 Даного договору, та yr.IOB 11 використання. 

2.2. Покупець зобов'язується: 
.' б го права ореНДІІ земельної дішппаl ПРОТJlГOм 5 (п'ати) 

2.2.1. Оплатити ваpnсть прид ано 
банківських днів з моменту уклвдеВНJI цього договору. 

• аво оренди зCftlельної дimппcи ПШJIXоltl уклвденВJI 
2.2.2. ПрИЙВJIТИ вІД Продавця пр 1 О (десятп) календарних днів з моменту уклвдеВВJI 

AoroBOPY оренди земельноі дїJIJIВКИ протягом 
дaНoro Договору. 



... 
з. ЛОРRdон POJPIlXJ1"H;1I 

• 3.1·бпокrпець оплачує ПРlщбmlе право opellДll земельної ДЇJuIIIКlI IWUlXОМ перерахуванRJI 
коШТІВ 110 alIкlвсыcJяя рахунок Проn.... • -цк, за:щачеllJlЯ в ЦЬОМУ AorOBopl. 

3.2. Вартість права ореНДІІ ~емелЬJIОї дітІІIКlI, Вllзначеllа за результатar.1ІІ аукціОl1У з 
продажУ права opellДl! земелЬНlіХ ДIЛJlIIОК в м. БроваРIІ згідно з протоколом аукціону Не 3 від 
«~2» BepeCI~ 2009 ~oкy, C1'DIIОВIIТЬ 364 172, 40 грн. (ТPIICТВ шістдесJIТ ЧОТllрl1 ТlIСJlЧі сто 
СІмдесят ДВІ • rpl!DIII 40 коп.). З ypaxYBaHHJlM попередньо сnлаченоro Покупцем гарmniЯноro 
Вllеску D СУМІ 30 3~7: 7.0 гривень, оплаті за ЦІІМ AorOBopOM niMJlrat 333 824,70 rpll. ( тpllCТВ 
tpllДЦJlТЬ трl! ТlIСJlЧI ВІСІМСОТ двадцкть ЧОТllрll ГРllвні 70 коп.). 

3.3. Покупець зобов'JlЗУЄТЬСR оплаТlml вартість права ореНДІІ земельної дїЛJIНКIJ в 
повНОМУ розмірі npOTJlroM 5 (П'ИТlI) баlfківсьКlIХ днів з моменту укладеJlllJI AaHoro ДоroвоРУ. 

4. В;d"ОIl;dал"";СІІІ" СІІІОР;" 

4.1. У ВIfПадках невиконанRJI або неналежного виконанНJI зобов'язань передбачеНllХ UIIM 
Доroвором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством У країНII. 

4.2. Сторони не несуть відповідanьність за порушеННJI своїх зобов'язань за UIIM 
Доroвором, JlКlЦO таке порушеННJI було викликано змінами в ЧИННОМУ законодавстві У країНII. 

4.3. В разі порушеННJI Покупцем пункту 3.3 Aaнoro Договору Продавець має право 
відмовитиCJI від укпадеНRJI AorOBOpy оренди земельної дїЛJIнки. В цьому випадку данllЙ Договір 
ВВажатиметьCJI припиненим в односторонньому порядку з моменту OТPllltlaнRJI Покупцем 
повідомnеНRJI Продавци про відмову від AorOBOpy. Сплачений Покупцем гарантіЙНІІЙ ВІlесок в 
цьому випадку повернеННIО не підпяraє. 

s. ФОРС-А''':lІtОР''; 06СІІІ"IІ""" 
5.1. Сторони звinЬRJIJОТЬСJl від відповiдonьності за часткове або повне неВllконанRJI 

зобов'JI38НЬ за цим Договором, JlКЩО це невиконанНJI є прямИltI Hacnїдкor.1 обставин 
непереборної сипи, що виникли пісnи підписВННJI Договору, які Сторони не r.IОГШI передбаЧlml 
та попередити. 

6. Тер';" діі dOZOIlOpy 

6.1. Договір набуває чинності з моменту підписанНІ Вого Сторонat.IИ і діє до Вого остаточного 
BIIКOHaнНl. 

6.2. Одностороннє розірванНІ даного Договору допускаєтьCR ВIIКJlЮЧIIО • ВllПадку зазначено~1)' в 

nyнкri 43 дaнoro Договору. 

Продавець 

Броварська міська рада 

УДК У Київській обл. м. Київ 

МФО 821018 

'lf!1lOllIC:ODb i\1alfll~\- секретар раді! 

~~~~~IІ-ІJ.В.Сапожко 

1. РгНIlЬ",,'" СІІІОР;" 

Покупець 

.1Lli у ~JМ#?[fYД -
О'І{Оз' .и. :O.мгhJиc 
l~. ~рСР8С#!!<'zo, 11'4 
АЧ.!. ?#5"-~ 
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м КlIЇВ . 
ЛотN1!3 

ПРОТОКОЛ N!l3 

ЗАТВЕРДЖУІО 

дІІректор КП ссБроваРllіllвестбуд» Бро
Bapci.,,~i ~~J.~bkoi радІ І КІІЇПСЬКОЇ області . 

. :. :. '(/;t.Ji!-' К.Б. Сдо61IН"ОВО 
c~~~(~~~~.E/ .. e 2009 pOk')' 

' . . , . : . 
• , ·1 

про хід торгів ІІа аукціОllі з продаih.'У 
о., 9 « _)) верес 11 Я 2Ш' POk-У 

Право ореНДІІ земелыІїї діJlЯ.IКIІ ПJlощеlО 0.7578 Г'ol. що IlonеЖllТЬ КП 
ссБРОВОРltінвестбуд» Броварської міської раДl1 КІІЇВСЬКОЇ області. 

Цільове ПРltзначеllliЯ: землі ПРОМlІсловості 

УМОВІІ ВltКОРltСТОННЯ: ДЛЯ розміщеliНЯ об'скту ПООМІІСЛОВОГО ПРИЗIIО'lеIШЯ 

Київська область, м.БроваРII, вул.Красовського в раПоні розміщення заво-
ДУ ссТоргмаш». 

Іномер заЯВКII. lІазва об'Сl\їа та "ого адреса І 

Кількість учаСНlІків аукціону: 2 

В' ІДОМОСТІ ПОО учасниКІВ: 

N!!n/n Код Назва учаеНІ1ка 

учасн. 

і 03/01 ТОВ с(Укрмодуль». Київська область, t.1.БроваРII. вул.Красовського, 78а. 
Уповноважена особа: МОООН Ігоо Іванович 

2 03/02 МП (сБудмодуль». Кllївська область, м.БроваРl1, вул.Красовського. 180. 
Уповноважено особа: БlІвonін Вячеслав ГеоргіПович 

Початкова ціна об'єкта: 303477,00 (триста Трll ТIfСJlчі ЧОТIfРИста сімдесп сім грн. ОО коп.). 
ПРОПО3Iщі" • І І І учасниКІВ додаються операТIІВНО : 

І(од У'lвсника П о о n о 3 II Ц і JI 

03/01, 03/02 303477,00 

03/01,03/02 333827,70 

03/02 364172,40 

оо rcopriiioBII'I. 

{Жук СергіЯ ФеДОРОВIІ'11 
~~~P7IJ~-



.. Кllів . 
лотNе3 

КП ссБРОВПРllіllвест6уд)) Броварської міської palIll Кllївськоі області 

В И тяг '] протоколу Х!!З 
про хід торгів ІІа aYКlliOlli '] продажу 

о' 2()()9 (С _)) RсреСІІИ ~Ok")' 

Право opellAl1 ']емеЛIolIОЇ діЛЯllКIІ площеlО 0.7578 га. що Ш11lСЖІІТЬ КП 
«БроваРllіllвестбуд)) Броварської міської радlf КІІЇВСЬКОЇ області. 

Цільове ПРIІЗllа'IСIIIIЯ: ']емлі ПРОМIІСJlопості 
УМОВІІ ВIfКОl'llстаlIllЯ: для розміщеllllЯ об',,-1rJ}' ПРОМІІСЛОВОГО ПРll1lfочеlflfЯ 

Кllївська облаСТII, м.БроваРIІ. вул.КраСОВСLКОГО в раЙОllі ро']міЩСIІІIЯ заво-
ду «Торгмаuш. 

І "омер 3аЯВКIІ. "а']ва об'єкта та "ого адреса / 

Кількість У'lаСlшків аукціОIlУ: 2 
Відомості про У'lаСlшків: 

Н!!п/п КодучаСІІ. Назва учасн.,ка 

І ••• • •• 
2 03/02 МП (сБудмодуль». КlІївська областІ.. м.БроваРIІ. вул.Красовського, 

18а. Уповноважена особа: Биввлін Вячеслав ГеоргіЙОВIІ'1 

Початкова ціна об'скта: 303477,00 (ТРllста тpll ТІ1сячі ЧОТIlРIlСТО сімдесят сім грн. ОО коп.). 
Пропозиції учасників IДОдDlОТЬСЯ оперативно/: 

Код учасника 

03/02 
••• 

Пропозиція 

364172,40 
••• 

шістдесят ЧОТИР" тисячі сто сімдесят дві гpll. 40 коп.). 

ль)). КІІЇВСЬКВ область, I\I.БроваРII, вул.КраСОDСLКОГО, 18а. 

iI\RI&!.tЛав ГеоргіfiОВIIЧ. 

l\\:rіРЙІІ~~~~~~~_fЖУК Сергій ФеДОРОВllчl 
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Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання про HaдaнНJI в оренду земельної ділянки площею 0,7578 ra, розташованої 
по вrл.Красовського в районі розміщенНJI заводу "Торгмаш", за результатами 
аУКЦІОНУ від 02.09.2009 року: 

1. Затвердити укладений договір купівлі-продажу права оренди земельноі 
дiшmки Н!! З6 від 09.09.2009 року, що додається. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
малому підприємству "Будмодуль" площею 0,7578 ra, з них площею 0,2860 га за 
рахунок земель сільськогосподарського призначенНJI - рілля, для будівництва та 
обслуговування об"єкту промислового призначення- землі промисловості, по по 
вул.Красовського в районі розміщенНJI заводу "Торгмаш" терміном на 25 років. 

З.Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
виробництва, спричинених вилучеННJIМ сільськогосподарських угідь, малому 
підприємству "Будмодуль" в розмірі 9094,00 гривень. 

4.Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 
сільськогосподарськоГо виробництва та з ВКJПOчеВНJIМ всіх істотних умов 
договору оренди, відповідно до п.п.8.1,8.2 Порядку проведеННJI аукціону з 
продажу права оренди земельної дiлJlнки. 

5. Попередити мале підприємство ,~удмодуль" про необхідність укладеRНJI 
договору оренди земельної ДЇЛJIНКИ до 27.09.2009року та проведеННJI державної 
реєстрації до 27.10.2009 року. У випадку не оформлеВНJI договору оренди землі, 
міська рада буде розглядати питання про припинеВНJI права користувaВНJI 

землею. 
6. Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В. бути 

представником Броварської міської ради при укладенні договору оренди землі. 

Виконуюча обов"язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

БроваРСЬІС3U МВІС 
Вжідвпіі 1(2 J --',(ііІ. 
"~)J 02_ 200Др. 

(1iPn? С.А.майборода 
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