
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про HaдaHНJI в оренду земельної дїЛJIнки І 
пл~щ~ю 1 ,2~00гa, розташованої по бульв.Незалежності 

в ранОНІ РОЗМlщенНJI Броварського шиноремонтного заводу, 
за результатами аукціону від 02.09.2009 року 

РОЗГJIJIНУВШИ поданНJI земельного відділу від 07.09.2009 року Н!!1739 
щодо надання в оренду земельної ділянки площею 1,2200 ra, розташованої по 
бульв.Незалежності в районі розміщенНJI Броварського шиноремонтного 
заводу, за результатами аукціону від 02.09.2009 року, керуючись ст. ст. 136-137 
Земельного Кодексу України, ст. 16 Закону України «Про оренду землі», п. 34 
ст. 26, п.l6 ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядуванНJI в Україні", 
ПОРJIДКОМ проведенНJI аукціону з продажу права оренди земельної дїЛJIнки, 
затвердженого рішенням Броварської міської ради від 23.01.2009 року Н!! 1006-
54-05, Протоколом аукціону Н!! 5 від 02.09.2009р., відповідно до укладеного 
договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки Н!! 35 від 09.09.2009 
року, на підставі документів, що підтверджують СШІату 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 
земельноі ділянки Н!! 35 від 09.09.2009 року, що додаєтьс •. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
закритому акціонерному товариству ,,виробнича проектно-будівельна фірма 
"Атлант" ШІощею 1,2200 ra, з них 0,4716 га - землі обмеженого викориcтaннJl
інженерний коридор мереж комунікацій, для будів~ва та обслуго~ування 
об"єкту промислового призначеННJI - зеМЛІ промисловоСТІ, по 
бульв.Незалежності в районі розміщенНJI Броварського ПІИНоремонтного 

заводу терміном на 25 років. 

3.Договір оренди зем~ної дїJIJПIКИ укласти з вкmoчеНЩІМ всіх іст?тних . 
умов договору оренди, відповІДНО до п.п.8.1,8.2 Поридку проведеНВJI аУЩІОНУ з 
продажу права оренди земельної дiлmа. 

4. Попередити закрите aкцiOHepH~ ~вариство "Виробнича проектно
будівельна фірма ,,Атлант" про неоБXlДН1СТЬ укладеННJI ~~~~9P.Y:~ op~~ 
земельної дiлmки до 27.09.2009 року та проведеННJI державНОl'реєстрацl1 до 

мт JJPOUPaOn ",..,...,llflD7p. '11І. Nl35INDDD 
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27.10.2009 року. У випадку не оформленНJI договору оренди землі, 
міська рада буде розглядати питаННJI про припинення права користуванНJI 
землею. 

s. Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сanожку І.В. бути 
представником Броварської міської ради при укладенні договору оренди землі. 

6. Контроль за виконанНJIм цього рішення покласти 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 
гоnови - секретар ради 

м.Бровари 
від 17 BepeCНJI 2009 року 
Н! .(J.зJ'-69-1)9 

І.В.Сапожко 



) 

ПОДАННЯ: 

земельного відцiny, за пропозицією 
постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
ВИКОнуІоча обов'язки наЧ8JIЬниха 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступних міського голови 

НаЧ8JILНИІС юридичного відцiny 

Виконуюча обов'JJЗКИ вачазп.вика 

С.А.МаЙборода 

В.О.АНДРєєв 

І.Г.Лавер 

(' 

загапьиоro відцілу - головний і( А J І r fl 
спeцiuiс:т зanшьнoro вiддiny \. \1j\JJJJ.,., І ) Л.М.I1IиJJо 

Голова постійної комісії з mrraиь 
розвитху та ~JJaroустрою територій, 
земem.них ВЩИосии, архітектури 
будівництва та інвестицій , .~ 

с.в.IJiддYБIfЯJC 



Договір N ~ r р,) ()9. ()9· 09 
"'Y";IIII;-"pobO~/e,y "РОІІО ореllЬ" :J1!JI,enыll1 dїЛJIIІ"" 

М. БроваРIІ «08)) BepeCl1JI 2009 р. 

Бров~рська міська рода Київської області (надалі - Продавець) в особі ВІІКОІІУІОЧОГО 
оБОВ'JI3ЮI МІСЬКОГО ГОЛОВlf-секретаРJl рад" Сапожка І.В., щО діє ІІа підставі Cтaтyry з однієї 
стаРОІIІl, та ЗАТ ССВllробllllча проеrmrо-будівельна фірма)) «Атланп) (1lадалі - ПО")lIlець) в особі 
директора Кага"а ВадllA,а ВладllслаllОlJllча, що діє на підставі CTaтyry, з другої СТОРОНІІ, 
YКnaJIll цеП договір про викладене нижче: 

І. Лред".еlll dOlOflOpy 

1.1. Відповідно до результатів аукціону з продажу права ореНДІІ земельної дiJuпlIGI, 
підтверджеНl1Х ПРОТОКОЛОМ аукціону Н! 5 від «02)) вереСНJI 2009 року, Продавець передає, а 
Покупець оплачує та приймає право оренди зеr.lелы�оїї дiJurнки, зазначеної в пункті 1.2 даного 
ДоroВОРу, на умовах, зазначених в пункті 1.3 даного Договору. 

1.2. Договір ПОШИРЮЄТЬСJI на право оренди земельної РНЮІ визначеної наетупНIIr.l11 
хаРIlJC'l'CРllстихами: 

• ltdсцезнаходжеННJI: м. Бровари, бульв. Незanежності , в районі розміщеННJl Броварського 
lllИНоремонт.ногозаводу; 

• площа - 1,2200 ra; 

• .цільове призначенНJI - землі промисловості; 

• НlUlDні обмежеННJI та обтнженНJI- 0,4716 га - землі обмеженого кориctyDанНJI- інженерmlЙ 
коридор мереж комунікацій; 

• нормативна rpошова оцінка - 986 921,00 rpивень. 

1.3. Право оренди земельноі дimnпcи, ПРИдбане за цим договором, передбачає: 

• С1рок оренди - 25 рохів; 

• орендна плата - 98 692, 1 О rpивень на рік. 
Інші умови оренди визначвютьCJI договороltl оренди земельної дWнюl, JIКИЙ Сторонн 

УКЛадутЬ на підставі даного Договору. 

2. 3060в'в:JОIІIIЛ Сlllорі" 

2.1. Продавець зобов'нзуєтьCJI: 

2 1 1 П Покупцеві право оренди зeftlельної ДЇЛJIНJOI lIШJIXоltl укпадеВНJI договору 
орендп ·з~;en:::а.:шнки ПРОТJlГQltl 20 календарних днів з ltlOMeнтy укпвдеННJI даного 
AOroBOPY. 

2.1.2. Надати Покупцеві ВСІО інформ~о щодо харахтериcnlХ земельної дiтuпcи, 
Зl3наченої в пунхті 1.2 Даного договору, та умов 11 ВПКОРІІCТDНWI. 

2.2. Покупець зобов'нзуєтьCJI: 
. б го права оренди зeftlельної дiJuпrJOI ПРОТJlГOltl 5 (п'JIТИ) 

2.2.1. Оплатити ваpnсть прИд ано 
банківських днів 3 моменту ук.паденНJI цього договору. _ • 

• право оренди зeftlCJIЬНОI Д1ЛJIIIJOI IIШJIXОr.l yxпвдeННJI 
2.2.2. ПРИЙIIJIТИ вІД ПродавlVl 1 О '''eCJIТЇI) календаршlХ днів 3 ltlOMeнтy yxпвдeННJI 

ДоroВОРУ оренди земельної ДЇЛJIНКИ прOТJIl'OМ v" 

дaRoro Договору. 



3. ПорЯдок POJpaxyllK;II 

3.1. Покупець оплачує ПРllДбане право оре _ • 
б· n n НДlI земenы�оI� ДІЛJШIOI lПJUIXом перерахувDННЯ 

h-оurriв ІІа ВlIКlВСЬКІІ рахунок роДа&ЦИ, зазllачеllllfi в ЦЬОМУ договорі. 
3.2. Вартість права оренди зеМ."ЬНО"1 • • 

• -І дIЛJIJIКlI, ВIІЗllачена за реЗУJlьтатar.1ІІ аУКЦІОНУ з 
Men·МV права ореНДІІ земenЬНllХ ДІЛJlНОК в "І Б· .. 

П,.-'N"""·" ". роваРIІ ЗПДІІО з ПРОТОКОJlОМ аУКЦІОНУ 14'2 5 ВІД 
«02» вереСII! 2009 року, станОВІІТЬ 903620,40 ГРН. (дeB))R'ТCOT тpll ТlICJlчі шістсот ДВaдцJIТЬ 
rplшеllЬ 40 коп.). 3 ypax~aнHJlM попеРСдllЬО СПJIачеllОГО Покупцем гарантіПного внеску в cyt.li 
7S 301,70 грив.е~ь, OMaТl за ЦlIМ договором піДnJlгає 828 318,70 грн. ( вісімсот ДBOДЦJIТЬ вісім 
ТJICI'I1P11CТВ BICIMHaдцJIТЬ гривень 70 коп.). 

3.3. "~~eць ЗОБОВ'JI~УЄТЬСJl O~JlaТlIТlI вартість права ореНдІІ земельної ДЇJIJIHКlI в 
ПОВ110ltlУ розr.llрl ПРОТJlГОМ 5 (п JIТИ) банКІВСЬКІ ІХ днів з момеllТУ )'КJIoдeHIIJI даного Договору. 

4. В;дllОll;даль"/ст,, стор;" 

4.1. У випадках невиконанНJI або ненanежного виконаl.НJI зоБОВ'НЗВlIЬ передбачеНl1Х ЦІІМ 
ДоroВОРом. Сторони несуть відповідanьність згідно з чинним законодавством УкраіНII. 

4.2. Сторони не несуть відповідanьність за порушеННJI своїх зобов' НЗВlIЬ за ЦИМ 
ДоroВОРом. JlКlЦo таке порушення БУJlО ВИКJIикано змінами в чинному законодавстві Украіllll. 

4.3. В разі порушення Покупцем пункту 3.3 даного Договору Продавець має право 
вщ.IОВИТИCJI від укладення договору оренди зеМeJIЬНОЇ ДЇJIJIHКН. 8 цьому випадку ДDНІІЙ Договір 
вввжатm.lетьСJI припиненим в односторонньому порядку з моменту отриltlDНllJI Покупцем 
повїдомnеННJI Прод8ВЦJI про відмову від договору. СПJJачениА Покупцем гарантійний внесок в 
ЦЬО)І)' ВИІІВДІС)' повернеННIО не пїДЛJIгає. 

s. Форс-л.а:нсор"; 06cmall""" 

5.1. Сторони звїJIЬНJlIОТЬСJl від відповiдaJIьності зв часткове або повне невиконDННJI 
зобов'JI3ВНЬ за цим Договором, JlКЩО це невиконDННJI є Пр_lНм наслідкоlt. обставин 
непереборної сипи. що виниКJ1И піCJIJI підписDННJI Договору, JIКЇ Сторони не могJIИ передбачити 
та попередити. 

6. Терл,;" dif dOZOIlOPY 

6.1. Договір набуває чинності з момсН1)' підписання Horo Сторонами і діє до Вого остаточного 
ВІІІШНDИНЯ. 

6 2 О . ВННJI дaHoro Договору допускається ВIIКJlЮЧНО В ВllПадку звзнаЧСllОМУ В •• дностороннє рОЗlрВ 

nYНICIi 43 даного ДОГОВОРУ. 

Продавець 

Вровврська міська рада 

Вровврс,ке ВДІ< єдрпоу 23571923 

УДК у IUlівськііі обп. t.1. Київ 
МФО 821 018 

р/р 77'"'~"_ 

mJltJ.IIIA~:lCiJPI1rap ради 

1. РеНllіз,,,,,,, СІІІОР;" 

І.В.СапоХСКО 
~НoJc-~Н--
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ППАТDIOtЕ ДОРУЧЕННЯ NII '&10 
10401001 

від -16 - вересня 200ІЬ. Одержано 6анком 

"16 " вересня ....2QQВJ. 
пnmИІ ЗАТ ВПБФ -АТЛltn"' 

код 11101&&0& 

&IИIМmtи .. ДЕ&ЕТрах.НІ СУМА 

КИ'ВСЬКА РЕПОН.Ф-Я ВАТ КБ "ХРЕЩдТИК" 

одермун.. Бррвврсыcl мІСЬКІ радІ 

Код6анку 

300830 28005770113947 828318,70 

код 123571923 

&181 адермув .... 

ГУ ДКУ У киУвСЬКlЙ ОБЛАСТІ, М.I<ИТв 

Сума споаами 

Код6анку 

821018 

ВІсімсот ДB8ДЦRrb вІсім тисяч триCl'В вІсімнадцять (1)H. 70 коп. 

ПРlUнвчення rwrreжy 

КРЕДИТр ... НІ 

31513931700005 

ОМ8Т8 Blprocrl праВІ оренди звмельноТ дlnяНIСИ з-ноАоr.NI35 8Jд 0It,09,09pJ6в:ї':',,: t~IЩ~IІН4111 " 
ПДВ • NЛТ КБ "ї.і'1:ЩЛїf11\-

" оо . М.п. Підпис 

--.- .,. .. _-
----- 05101, 0Si02- - - -----. -'-'53017,00 .. - ---- "-

05/01, 05/02 828318,70 
05/02 903620,40 

ОстатОЧlfа ціна: 903620,40 (дев'ятсот три Тllсячі шістсот дводцять грll. 40 коп.). 
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м КІІЇВ . 
ЛотN!!S 

ПРОТОКОЛ К!!5 

-_ ЗАТВЕРДЖУІО 
ДllреКТQР: КП~I(БроваРllіllDестбуд)) Бро

~арс~~оі,\'tЕLкotраДII KIIЇBCI.KOЇ оБJlасті. 
, . :/-1 ~ -"', 

: о, : ';'"ІМіІ" " 1;_, О: К.Б. СдобllЯRОВD 
:' " ·'ч·JL' 1,)1'/ ' 
"Ї'1~, ; ... d~ . ., ''в41~' ~ 
e~j}: :.,г(7~ ~~ 

., • .. ,;·· .. 'n 'А"', •••• ~ 
.. '1" .:- " • . ... ;.. "'. . .. 

.... , : ... е' ," , - . -
2009 року 

про хід торгів 110 aYK11iOlli з продажу 
о., ., (9 ес _» BepeCIIH _() J року 

Право ореllДИ земелыlїї діЛЯIІКIІ ПЛОЩСІО 1.22ШJ га. що ІІОЛСЖІІТЬ КП 
ссБровариіIlВСстбуд)) Броварської міськоі радlf Кlfівськоі області. 

Цільове ПРIІ:lначеIlНН: землі ПРОМllсловості 

УМОВІІ ВIІКОРIІCТnНIІЯ: для розміщення об'СkїУ ПРОМІІСЛОВОГО ПРllЗllачеШIЯ 

Київська область, м.БроваРIІ, бул ьв. НсзалеЖllості 
Броварського ШІІНОРСМОНТНОГО заводу. 

І номер '3І118КIІ, tla1UO об'Єl\їО та Пого алрес:а / 
Кількість УЧОСНlІків аукціону: 2 

О' ІДОМОСТІ про учаСIІИКlВ: 

N!!Пlп Код Назва У'lаСlll1ка 

У'ІОСН. 

1 05/01 ТОВ ссЕлсконбуд)). 02152. м.Киів. вул.БУЧf\Ш. 8 

n раПані 

Уповноважеliа особа: Колесников ВаС.IЛЬ ОлексаIlДРОВ.IЧ 

2 05/02 ЗАТ ссВиробнича проектно-будівелыlo фірма (сАтлонn). 

м.КИЇВ, вул.lвана Дубового, 37. 
УПОВliоважено особа: Каган Вадим ВладислаВОВ.IЧ 

Початкова ціна об'єкта: 753017,00 (сімсот п·ятдеСЯТТР.1 тисячі сімнадцять грн. ОО коп.) 
ПРОПО31ЩГ • І І І учаСНllКIВ ДОДВІОТЬСЯ операТІ1ВНО : 

Код уЧаснико Про п о :І 1I Ц і я 

05/01, 05/02 753017,00 

05/01. 05/02 828318,70 

05/02 903620,40 

Остаточна ціна: 903620,40 (дев'ятсот трll Тllсячі шістсот ДВDДцять грll. 40 коп.). 

РО'JміЩСIШЯ 



~I. КІІЇВ 

КП «БрооаРIIЇllвсстбуд» Броварської I\lіської paall к .. ЇвськоЇ області 

в и тяг ] протоколу К!5 
про хід торгів ІІа aYKuiOlli ; ПРОдDіІ\-У 

ЛОТ N!!S Право ОРСllдll зсмслltllОЇ діЛЯIІКIІ ПЛОЩСІО 1.2200 га. що IІDЛСЖllТh КI1 
ссБ ооо Ilіllвестб д)) Б опа ської міської OAII КІІЇВСЬКОЇ області. 

Ціnьовс П 11311DLlс1tl1Я: зсмлі П оr.шслопості 

Умов" ОIlКО ItCТDIIІІЯ: ДЛЯ зміЩСІІІІЯ об'с П о~шслопого П 111110ЧСІІІІЯ 

КIІїоська облаСТh, м.БропаРIІ. бул ьв. НСЗDЛСЖllості в pai10lli розміЩСllІІЯ 
Б ООО ського Шltllо eMOIITlIoro запод . 

111омер 3DЯВКIІ. lІозоа об'с~їа та Пого адреса / 
Кіnькість УіlВСllllків аукціону: 2Відомості про УіlаСllІІків: 

N!! піп Кодучасн. Назва учаСllІІка 

І ••• • •• 
2 05/02 ЗАТ ссВироБНllча проеКТllо-будівельна фірма ссАтлаllТ)). 

м.Київ, вул.lвана Дубового. 37. 
Уповноважена особа: КаГВIІ ВОДІІМ 8ЛОДllслаВОВІІЧ 

Початкова ціна об'скта: 753017,00 (сімсот п'ятдесят три Тllсячі сімнодцять гр ... ОО коп.) 
ПРОПОЗlщії' учасників /ДОдDIОТЬСЯ операТI1ВНО/: 

Код учасника Про П О з 11 Ц і R 
••• ••• 

05/02 903620,40 

Остаточна ціна: 903620,40 (део'ЯТСОТТРIІ Тllсячі шістсот двадцять грн. 40 коп.). 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питанНJI про HaдaнНJI в оренду земельної ділянки площею 1,2200 га, розташованої 
по бульв.Незалежності в районі розміщенНJI Броварського шиноремонтного 
заводу, за результатами аукціону від 02.09.2009 року: 

1. Затвердити укладений договір купівлі-продажу права оренди земельної 
дimmки N!! З5 від 09.09.2009 року, що додається. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
закритому акціонерному товариству ,,виробнича проектно-будівельна фірма 
,,Атлант" площею 1,2200 ra, з них 0,4716 га - землі обмеженого викориCТ8ННJI -
інженерний коридор мереж комунікацій, ДЛJI будівництва та обслуговув8ННJI 
об"єкту промислового призначенНJI - землі промисловості, по бульв.Незалежності 
в районі розміщеННJI Броварського шиноремонтного заводу 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 проведеННJI аукціону з 
продажу права оренди земельної діЛJIНКИ. 

4. Попередити закрите акціонерне товариство ,,виробнича проектно
будівельна фірма ,,Атлант" про необхідність укладеННJI договору оренди 
земельної ДЇЛJIНКИ до 27.09.2009 року та проведеНВJI державної реєстрації до 
27.10.2009 року. У випадку не оформлеННJI договору оренди землі, міська рада 
буде розглядати питання про припинеННJI права користув8ННJI землею. 

5. Доручити виконуючому обов"язки міського .голови Сапожку І.В. бyrи 
представником Броварської міськоі ради при укладеННІ договору оренди землі. 

Виконуюча обов"язки начальника 
земельного відділу - заступНИК 
начальника земельного відділу С.А.Майборода 

БроваРСЬІСПЙ ~IK 
B~iiNe J .. ~!,yJ~ 
"д" D f} 200~. 
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