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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про надання в оренду земельної ділянки І 
площеlО 0,3000 га, розташованої по вул.Кутузова, 129-а 

за результатами аукціону від 31 березня 2010 року , 

It 

Розглянувши подання зе~~~ного відділу від 06.04.2010 року N!!337 
щодо H8ДaННJI в оренду земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ площею 0,3000 га, розташованої по 
вуn. Кутузова,129-а, за результатами аукціону від 31 березня 2010 року, 
керуючись ст. ст. 1~6-137 Земельного Кодексу України, ст. 16 Закону України 
<<Про оренду земл!», 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 рішенням Броварської міської ради 
від 26.11.2009 року Н!! 1314-75-05, Протоколом аукціону N!! 1 від 31.03.2010р., 
відповідно до укладеного договору купівлі-продажу права оренди земельної 
дшmки Н!!8 від 06.04.2010 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!8 від 06.04.2010 року між Броварською міською радою та 
приватним підприємством "Анрі-Маркет", що додається_ 

2_ Надати в оренду за рахунок земель міської ради земель~ ділянку 
Приватному підприємству "Анрі-Маркет" площею 0,3000 га ~ БУДІвн~~а та 
Обслуговування об"єхту комерційного призначення - зеМЛІ комеРЦIИНОГО 
ВlfkОРИСТання, по вул. Кутузова,129-а терміном на 25 років. 

З.Договір оренди земельної ділянки укласти з включенням всіх іст?тних 
УМов договору оренди, відповідно до п.п.8.1,8.2 Порядку проведення аУКЦІОНУ з 

Продажу права оренди земельної ділянки. 

АВР· Маркет" про необхідність 4. Попередити приватне підприємствО" 1-
YlarадеиlUl е и земельної ділянки до 25.04.2010 року та 
n договору ор нд ... 2010 У випадку не оформлеlПUl 
РОведеRIUI державної peєcтpaцtl до 25.05. року. 
ДОГОвору оренди землі, міська рада буде розглядати питання про припинеlПUl 
Орава кори 

стування землею. ЗАТ Jipo881J0118'P1fIIPHII-2ІЮ8р.38М.Nlmf4fЮQ 
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. s. Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В. 
БУТИ представником Броварської міськоі ради при укладенні договору оренди 

зеr.fJlі. 

6. Контроль за вихонанням цього рішеННJI покласти на постійну комісію 
IJИТ8IIь розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 

~дillJlllЦ[llll та інвестицііі та з~~ка міс ого гопови Аидрєєвв в.о. 
, ••• .!> ~-

~'" '6'" ~ 'Ї'~'-
І о. оа ~ ...... ~ 

• 
._. \ ,-__ • h •• ,. -, ..... ,~ 

І,' . .:., . ' ,.-. ...,. /J е •• ' • \ са ,.. 

В •• "оuvrnЧИЙ обов' язки ~іськrо го о. '0\ (t. \ 
fIП &"J.- ~ (J • • • о І 

roпови - секретар ради ~ ~ . о' .. /,' D 
(.С .. , ,\ _ - " 
••• ~ ,,. /J ,'.,'" ,,," -" ""---'О'Г -t І. 

м.Бровари 
від 15 квiТНJI 2010 року 
N! f'l1'f ,p{-P~ 

'"" • ...... І , ~ . 
'. • 4'~ ~)' O:J ... \ .' o~.# 

;:-.... - ,,~ ..... ...:... ....... '" 

І.В.Сапожко 



ПОДAВШl: 

., пропозиціЄlО земельного ВІДДІЛУ, за 

постійної комісії з питань ... 
б трою теРИТОРIИ, розвитку та nатоус . и 

земельних відносин, ap~Teктyp , 
будівництва та інвеСТИЦІЙ -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник #"J;11n} 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

С.А.МаЙборода 

• • 

Заступник міського гоnови В.О.Андрєєв .' 

Начальник юридичного відділу 

Начальник упрaвnіННJI 
містобудування та архітектури -
гоnовний архітектор міста 

Виконуюча обов'язки начальника 
зaгanьного відділу - гоnовний 
спеціаліст загального відділу 

Гоnова постійної комісії 3 ПИТань 
розвитку та ~nагоустрою теРиторій, 
зем~них В1ДИ~сии, архітеІСТури, 
БУДІвництва та Інвестицій 

,. /':) 

с- СіІ І.г .JIaвep 

Л.Є.Рибакова 

JI-~ І Л.МJllило 

С.В.mддубня 
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І 

• 
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Договір ~? 
КJ1"іllЛі-"роdа~/"" -от "раІІа 0plmdll за.елыll1 дїЛВllltll 

.1. Бровари 
• « 06 )) кaїТНJI 2010 Р 

Броварська ltllCLкa рада Київської обла . ( • • 
обов'I3К1I lt,iCLKOГO roJIО~II-секретаРJl роди Сап:.саНі:'1 - П~tЮоtlец~) в ~собі ВИКОнyJочого 
C:ТOPOIIII, та Приватне ПІДПРИЄМСТВО «Аllрі _ Ма .., ЩО .ДІЄ на ПІДстаВІ cnnyry З однієї 
Дupdlllа Сергів ОлексіііОllllЧО що діє на підставі с:ПКtm) ~нвдалl_ - ПОА'Уllець) в особі директора 
II'КnIlAl:He НltжЧе: ~, ДРУГОІ СТОрОIІН, уклалll цеП доroвір про 

1. Преdл.ет догОIlОРУ 
1.1. Відповідно до результатів аукціону з п о 

підтверджених протоколом аукціону Н! 1 від ес3 1» ~e: ~paBa opellДll земenьної ділJlНКlI, 
Покупець омачує та приЯмає право оренди земenьної ~ілянки О lз~~::~о~~О-:';Ш: ~ieдaє, а 
Доroвору, наумовах, зазначених в пунпі 1.3 даного ДоroвоРУ. ' m • даного 

1.2. Договір поширюєrьСJl на право оренди земenьної . -хаpamРIIСТИКUIИ: ДІЛянки визначено І наС'І)'ПНИМИ 

• ltlіСЦОЗНDXодження: м. Бровари, вул. Кyryзова, 129-а; 

• ПnОЩl - 0,3000 rв; 

• цшьове призначення - землі комерціЯного використання; 

• ннвні обмежеННJI та обтяження - створеННJI та забезпечення умов вільного ДОС1)'П)' JI 
ПРОКJJ~ня нових, p~Ko~cтpyкцiї та експлуатації існуючих іюкенерних мереж, дarpим":я 
oxopoннo~ зони КОМУНІКВЦІЯНИХ мереж 

• нормативна грошова оцінка - 267 897,00 гривень. 

1.3. Право оренди земельної ділJlНКИ, придбане за цим доroвором, передбачає: 

• строк оренди - 25 років; 

• орендна плата - 26 789,70 гривень на рік. 

Інші умови оренди визнаЧВlОТЬСJl договором оренди земельної ділянки, JlКИЯ Сторони 
укпaщyn. на підставі даного Договору. 

2. 306011 'взаllIUl сторіІІ 

2.1. Продавець зобов'язується: 

2.1.1. Передати Покупцеві право оренди земельної ділJlНКИ ШЛJIXоltf yкnодення договору 
оренди земельної дinJlНКИ ПРОТJlГОМ 20 календарних днів з моменту yкnoдeHHJI. даного Договору. 

2.1.2. Надати Покупцеві всю інформаціlО щодо хараааеристик зеltfельної дinJlнки, 
зазначеної в пункті 1.2 Даного договору. та умов іі використання. 

2.2. Покупець зобов'JlЗУЄТЬСJl: 
• 2.2.1. Оплатити вартість придбаного права оренди зеlttельної дїJJJIнки ПРOТJlгом 5 (п'JIТИ) 

61Н1dВських днів з MOMeкry укnадення цього договору. 
2.2.2. ПриЯняти від Продавця право оренди земельної ділJlНКИ ШЛJlХОМ yкnвдення договору 

оренди земenьної дїJJJIнки прOТJlгоltl 1 О (десяти) календарних днів з моменту приЯнятrJl рішення 
Броварською міСЬКОIО рОДОIО про нодання земельноі ділJlНКИ в орендУ. 

3. OopRdolt РОЗРІІХУllltі" 

, . 



З.І. Покупецr. омачує ПРllДбане право о _ • 
• І.а банКЇвсr.КJІЯ рахунок Продав pellДlI зе.renr.НОI ДІЛЯНКИ uшяхо.r перерахування 

~-оumв ЦІ, звзначеНlrn D цьому договорі. 

3.2. Bapтicтr. права opellДl! зе.renr.IIОЇ ділЯlllоr, Вlаначена за резулr.ТВТВIІІ aYIЩiOl1Y 3 

продажУ 2ж-:ар~:":а~::;'Н~ f~;:~~ D М. Бровари згідно з протоколом аукціону N! І від ссз І)) 
бсрe:JНJI, , грн. (1plfC'IU ДBaдЦR'l'r. одна ТlІС. ЧOnIРlrC'IU сі.lДесят 
JIIі~ ГPIIBeHr. 40 коп.). З ур~анням попередньо сrшачеllОГО Покупцем гарантіnного внеску в 
c~II 26 789,?0 !"ривен~, .ОМВТІ ЗD. цим договором підпягає 294 686,70 грн. ( двісті дев'яносто 
ІІOnIpII ТlIСIЧI ШІСТСОТ ВlсlмдесRТ ШІСТЬ ГPIIBeHJ. 70 коп.). 

3.3. Покупець зобов'язуєrься оrшаТlП'И вартість права ореНДllземenьної ділянки в повному 
РОЗltrірі протяго., S (п'пи) банкіВСЬКIfХ днів з МОМСlnY укладення даного ДОГОВОРУ. 

4. ВідllОllідал611іСlll6 Сlllоріll 

4.1. У випадках невиконаННІ або ненanежного виконання зобов'язань передбачених цим 
Договора •• , Сторони несуть відповідanьність згідно з чинним законодаВСТВО.f України. 

4.2. Сторони не несуть відповiдanьність за порушення своїх зобов'язань за цИМ ДОГОВОРО.І, 
.JOЦo таке порушення було викликано змінами в ЧИННОМУ законодавстві України. 

43. В рвзі порушення Покупцем nyнкry 3.3 даного ДОГОВОРУ Продавець має право 
віД&lОВlfl'ИСЯ від укладення договору оренди земenьної ділянки. В цьому випадку даниR Договір 
в8ІІЖІПІ •• reтJ.СЯ припиненим в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку з моменту отримання Покупце., 

повідо.шення ПродаВЦІ про відмову від ДОГОВОРУ. СrшачениR Покупцем гарантіRниR внесок в 
ЦIIoltty ВllПадку поверненню не підпягає. 

5. Форс-л.а:нсор"; 06ста.""" 

5.1. Сторони звільняються від відповідanьності за часткове або повне невиконання 
зо60В'13анr. за цим Договором, якщо це невиконання є прямиft. наспідком обставин непереборної 
СIШlf, що ВИНИКJIи niCJIJI підписання ДОГОВОРУ, які Сторони не могли передбачити та попередити. 

6. Терл.;" д,і дого.ору 

6.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до його 
остаточного виконання. 

6.2. Одностороннє розірвання даного Договору доnyскаєrься виКJllOЧНО В випадку 

3І3Н1чеНОltty в пунпі 43 даного Договору. 

7. Ре".Ь,,,,,,, стор;" 

Продавець 

Броварська міська рада 

гУДІ< у Київській обл. М. Київ 
МФО 8 18 

~f(OISJLOb.!~"F18P ради 

І.В.Свпожко 
Inf~~&4~~~~~ 

'p/f tf,OOlo ~OOOOO "-1-
-
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Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

І 

І Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
тJТВННJI щ~~о надання в оренду земельної ділянки площею 0,3000 ra. 
РО3Т8шованОI по вул. Кутузова,129-а, за результатами аукціону від 31 березня 
2010 року: 

I.Затвердити Уlсладений договір купівлі-продажу права оренди земельної· 
дbuшки Н!!8 від 06.04.2010 року між БроваРСЬКОIО міською радою та приватним 
підприємством "Ahpi-IVlарl(ет", що додасться. 

2.Надати в оренду за раХУ1101( земель міської ради земельну ділянку 

приватному підприємству "Анрі-Маркет" площею 3,0000 га для будівництва та 
обcnyrовування об"ЄI(ТУ комерційного призначення - землі комерційного 
використання, по вул. Кутузова,129-а терміном на 25 років. 

З.Договір оренди земельної ділянки укласти з ВКЛlоченНJ1М всіх істотних умов 
ДОГОВОРУ оренди, відповідно до п.п.8.1,8.2 Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної ділянки. 

4.попередити приватне підприємство "Анрі-Маркет" про необхідність 
)'ICrIадення договору ореНДІ'! земельної ділянки до 25.04.2010 року та проведення 
державної реєстрації до 25.05.2010 року. У випадку не оформлення договору 
оренди землі, місы�аa рада буде розглядати питання про. припинення права 

КОРИстування землеlO. 

S.Доручити ВИКОНУlOчому обов"язки міського го~ови Сапожку І.В. ~ути 
Представником Броварської міської ради при укладеННІ договору оренди зеМЛІ. 

ВИКонуюча обов'язки началЬНИІ(а 
земельного віддіllУ - заступник 
начальника 

БРОП~РЄJ.,JCRі М----
ВХі ~ IJ ВІ( 

"1'!J~:'IfJ' JYi і/. - f''И~ 
~::: ~~ _200~. 

С.А.МаЙборода 
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~ 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400,1\1. БроваРII, вул. Гагарїllа,15, т.6-50-67 

Від О;, O~ 10 H~..! .J І 
На Ng __________ за __________ _ г 

Виконуючому обов' язки 

o/н~~4 L ~ міського голови - секретаРІО 
р _ ~A~----::;-;;:-:7-:;# t2- Броварської міської ради 

/. МІО 
Сапожку І.В. 

3 
_ .. ~~ O.~ .&1#" 

емельнии І Іл МІСЬКOl ради просить розглянути на черговому 

засіданні міської р питання: 
1. Про надання в оренду земельної ділянки площеlО 0,3000 га, 

розташованої по вул. Кутузова,129-а, за результатами аукціону від 

З 1 березня 2010 року; 
2. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0342 га, 

розташованої по вул. Черняховського в районі розміщення будинку H~25, за 
результатами аукціону від 3 1 березня 2010 року; 

3. Про визнання аукціону з продажу права оренди земельної ділянки 
площею 0,0351 га, розташованої по вул. Короленка, 64-в, від 31 березня 2010 
року таким, що не відбувся. 

Виконуюча обов"язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника С.А.МаЙборода 

u 

Броварськии 

ВЩвПЙ М ~~ ""R--

,~o 



~~~\Б;:а::і~::c.m~'lI» Бро-
Київської області. 

~,\:~~~~~tJI- К.Б. Сдоб •• вкова 

ПРОТОКОЛ НІ1 
про хід торгів на аукціоні 3 продажу 

Кї,ucrь учасників аУlщіону: 2 
ВіАомості повсників: 
16 ПІП Код 

аСIІ. 

1 01/01 

2 01Ю2 

Назва учасника 

ПП ссСтроЙмаркет-плюс.. IдентифікаціЯниЯ код 36567006. 
04073 м.Киів, п ОС.МОСКОDCькиЯ, 21-б. 
ПП «Анрі-Маркет.. ІдентифікаціЯниЯ код 34838157. 
07400 Київська область, м.Б 088 и, в л.Гага іна, 26. 

. 
lJoчmона ціна об'єкта: 267 897,00 (двісті шістдесllТ сім ТИСІІч вісімсот деВ'IІНОСТО сім грн. ОО коп.). 
IJpoпmIЩ-- • І 0/ 11' учаСНlfКIВ додаються оперативн . . 

Код уЧасника Пропозиціll 

01/01, 01/02 267897,00 
01/01, 01/02 294686,70 

. 

01/02 321476,40 

Oatroчна ціна: 321476,40 (триста двaдu.я.ть одна тисяча чотириста ciMДecllТ шість. ГР'!: ~~ к.оп.). 

Ліцітатор -~--r-!IIt-'iiI::''-
: . 

ретько P.MJ 
'llliil::ljIlq!IAUH~~II~il від ]2 березНll2010 року 

'. : 
. '. . .. . . . ...... -

. '. ", .. 

е. ..' 
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