
БРОВАРСЬКА МІСЬ . 
КА РАДА КИlвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

~ надання в оренду земельної ділянки площею 
0,03~2 :а, розташованої по вул. ЧерНJIXОВСЬКОГО в районі 
РОЗМlщенНJI будинку N!!25, за результатами аукціону 

від 31 березНJI 2010 року 

розгтmyвши ПОДВННJI земельного відділу від 06.04.2010 року N!!338 
щодо надання в оренду земельної ділянки площею 0,0342 га, розташованої по 
вул. Черняховського в районі розміщенНJI будинку N!!2S, за результатами 
аукціону від 31 березНJI 2010 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 самоврядування в Україні", Порядком 
проведеНИJI аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, затвердженого 
рішенням Броварської міської ради від 26.11.2009 року N!! 1319-75-05, 
ПРОТОКОЛОМ,аукціону Н!! 2 від 31.03.2010р., відповідно до укладеного договору 
купівлі-продажу права оренди земельної ділянки N!!7 від 01.04.2010 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 діJIJIНКИ Н!!7 від 01.04.201 О року між Броварською міською радою та 
фізичною особою-підприємцем Дрєновим Ігорем Анатолійовичем, що 
додаєrься. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
фізичній особі-підприємцю Дрєнову Ігорю Анато~~овичу площею 0,0342 ~ 
ДJIJI БУдівництва та обслуговування об"єкту комеРЦIИНОГО при~на:ення :- земЛ1 
Комерційного використання, по вул. вул. Черняховського в ранОНІ РОЗМІЩення 

6удиНІСу Н!!25, терміном на 25 років. 

З.Догові о е земельної дїJDIНКИ укласти з включенням всіх іст?тних 
)'Мов договор: OP~= відповідно до п.п.8.1,8.2 Порядку проведення аУКЦІОНУ з 
npодажу права оренди земельної дi~. 

4. Попередити фізичну особу-підприємця ДpЄH~~a .ІГОРJl АиаТ205Л10'Й402ВИЧОl0а 
про не б' · говору оренди земеЛЬНОl дШJIНКИ до . . 
POttv ... 0 Х1ДНІСТЬ укладеННJI ДОО'I' реєстрації до 25.05.2010 року. У випадку не 

-'J ~a проведеННJI державн 
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оформnенНJI договору оренди земnі, міська рада буде розгадати питанНJI 
про припинеШUI права користуванНJI земnею. 

s. Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В. 
БУТИ представником Броварської міської ради при укладенні договору оренди 

землі. 

б. Контроль за виконанИJlМ цього рішенИJI покласти на постійну комісію 
з JIИТ8НЬ розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій та заступника міського голови Андрєєва В.О. 

м.Бровари 
від IS квiТНJI 2010 року 
1& (~-"I-()~ 

І.В.Сапожко 



поДAВJlЯ: зицією 
. .' запрОПО roВIДДШУ, земельно .... питань • ~ 
'йноі коМІСll з Ю терИТОРll'1, поcn бпaroycтpo • к, 

розвитку та • осин аРХІтектур 
мельних В1ДН. етиц' ііі _ зе та lJI]Ie а 

будівництва б 'язки начальник 
чао ОВ кк виконую іддїлу _ заступи 

земельноro в 

начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

міського голови Заступник 

Нач~вих Юридичного відцілу 

Начальник управлївия 
містобудувавия та архітеrrypи_ 
головний архітектор міста 

ВИІ(овуюча обов'JlЗКИ вач8JIыlиlca 
зaranьного Відділу - головНИй 
спеціаліст загального Відділу 

Голова lIOOТiJiнoi КОМіСіЇ з ІІІІТВНЬ 
JIOЗВIIткy та ~ терИТорій, 
3еМеПЬВИХ IIIДUOCВВ, apxj'l'eJtтypи 
БУдівництва та івВССТицій ' 

С.А.МаЙБОРода 
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В.О.Андрєєв 

І Л.Є.Рибакова 

Л.М.Шило 

..... ! --"'JVI1C С.В.lщuqv 



. . Договір"; :f 
КУІІIIlЛI-ІІроdа3/9 l .рава оре1lдll зел.ел.1І01 dілв1lI(ІІ 

.f.Бровари 

БровврСька міська рода Київської обпа . (. «О 1» квітня 2010 р. 
• СТІ НадаЛІ - П оо 

0608'13101 МІСЬКОГО голови-секретаРJl ради Сапож І В ~ овець) в особі ВllКОНУЮЧОro 
croPOIIII. та ФОП ДрЄНОВ Ігор АнаТOnіАович (нодал~а Л ., що дІЄ на підставі С'П1'l'fl'Y з однієї 
ьamоліііQВUflQ що діє на підставі Cтa1YlY з дpyг~':- окуnець) в особі диреlm)раДро,ОВQ Ігора 
mllC'le: ' І СТОРОІІИ, уклали цей AoroBip про ВИКJIодене 

1. ПреdЛ'ЄIІІ договору 
1.1. Відповідно до результатів аукціону з n 

аід1'верджеИIIХ протоколом аукціону КО 2 від сс31 БРОдажу права оренди земельної дїлинки .. - )) ерезни 2010 року Пра , 
пoxynець омачує та приммає право оренди земельної ЇЛин 'оо дaвetU: передає, а 
ДоroВОРУ. на умовах, ЗD3начених в пункті 1.3 дaHOro доro=ору. ки, зазначено І в nYНІСП 1.2 дaнoro 

1.2. Договір поширюється на право оренди земельної . м xapaкreристикar.tи: ДIЛJIНКИ визначеНОI наctyПНими 

І місцезнаходженНJI: м. Бровари, вул. Черняховськоro в районі роз . б Мlщення удинку N!2S ; 

І МОЩІ - 0,0342 га; 

І цinьoBe призначеННJI- землі комерціАного використання; 

І кanHi обr.tежеННJI та обтюкенНJI - створення та забезпечення умов вїЛьного доС'І}'ПУ ДRJI 
nPOКJI~ НОВЦ P~Ko~~кцiї та ексnnyатації існуючих іюкенерних мереж. дОТРИМВННJI 
ОХОРОННОІ зони КОМУНIК8ЦIИНИХ мереж. 

І норr.llтивна грошова оцінка - 41 465,00 гривень. 

13. Право оренди земепьної ділJlНКИ, придбане за цим договором, передбачає: 

І С1рОК ореlfДИ - 25 років; 

І орендна мата - 4 146,50 гривень на рік. 

Інші умови оренди визначаютьСJl договором оренди земельної ділянки, JlкиЯ Сторони 
УІІІIЩYrЬ на підставі даного Договору. 

2. 3060, 'ю1l1l11Л сторі" 

11. Продавець зобов'JlЗУЄТЬСJl: 

2.1.1. Передати Покупцеві право оренди земельної ділИНКИ wnихом yкnoдeHНR доroвору 
ореlfДИ зеr.tельної Ділянки прOТJП'OМ 20 кanендарних днів з r.tОмеН'1')' yкnaдeннв даного Доroвору. 

2.1.2. Надати Покупцеві всю інформаціlО щодо харaкreристик земельної ділянки, 
-ченої в nyнlC'li 1.2 Даного догоВОРУ, та умов Ті використаннв. 

2.2. Покупець зоБОВ'JlЗУЄТЬСJI: 
• 2.2.1. Oпnатити вартість npидбан~го права оренди земельної дinинки протиror.1 5 (п'ити) 

6arndac.кнx днів з моменту укпаденНJI цього Договору. 
2.2.2. ПриАНJIТИ від Продввци прпо оренди зеr.tельної дinИ~КИ ШJIJIXоr.1 yкnaдeHНR договору 

tlfAи зеМClJlЬної дimJНКИ протягом 1 О (деCRТИ) календарНИХ ДНІВ з момеН'1')' YКnOДOHНR дaнoro 
ВОру. 

3. І1оряdОIl po3ptIX.YII1t1, 

1 

, . 



3.1. Покупець оnпачує ПРlfДбане право оренди " . 
• на банкіВСЬКJtА рахунок ПродавЦІ зе"'МЬНОI ДІЛЯНКИ UUlвхо", перерахуванШІ 

кournB , 38311ачеНІІR в ЦLO,..y договорі. 

3.2. Вартість права OPeндl.1 зе"'enьноі ДЇnЯIIКН, ВизначеІІа за резуnьтв'I'D'Н а іо з 
продажУ права оренди зе .. enьних ДlJJЯНОК в ,... Броварн згіДIІО з протоколо,.. аукціону на r:'iд :3'1)) 
бере31112010 року, становить 49758,00 грн. (сорок дев'ять тис. сімсот п'пдесп вісі.. rpllвень). 
З ~aнHJI.' попереднь~ смаченого Покупце,.. гараlfl'iЯного Вllеску в сумі 4 146,50 rpllвеllь, 
oMDТI за ЦІ'.' AoroBOPOM ПlДJlRгає 45 611,50 грн. ( сорок п'ять ТИСRЧ шістсот OДHHaдlUlТlo rpllвень 50 
ЕОп.). 

3.3. Покупець зобов'язується ома Тити вартість права оренди земелыІїї дinннки в повному 
РОЗ.lірі протяro .. 5 (п' mt) банківських днів з ,..oMetny yкnадення даного Договору. 

4. віdllоllldалыlсIllьb СIІІОР;Il 

4.1. У випадках невиконанНR або неналежного BHKoHaHНR зобов'язань передбачеНJIХ цим 
Дoro8opO.I, Сторони Hecyrь відповідальність згідно з ЧИННИМ законодавством УкраїIIИ. 

4.2. Сторони не Hecyrь BiдnOBiдanЬHicть за порушення своіх зобов'JlЗ8НЬ за циr.1 Договором, 
_отаке порушення було ВИКJIикано змінами в чинному законодавстві України. 

4.3. В разі порушення Покупцем пунlС1')' 3.3 даного Договору Продавець має право 
ВWIОВlmlСЯ від yКJIвдeНIUI договору оренди земельної дiJIRнJCИ. В цьому випадку даниЯ Договір 
ВII8ЖIТJU'ОТЬСЯ припиненим в односторонньому порядку з момеJПY отримання Покупцем 

повідомпенНR ПроД8ВЦК про відмову від договору. Сплачений Покупцем гарантіЯниЯ внесок в 
цr.o.I)' випадку поверненню не пїДJlJlгає. 

S. Форс-л,ажор"і 06став""" 

5.1. Сторони звільняються від BЇДnOBiДВnЬHOCТЇ за часткове або повне невикон~ 
зобов'l3аНЬ за цим Доroвором, якщо це невиконання є ПРJlМИМ нacnїдко,.. обставин непереборно! 
СІІІІН, що виникпи піcnя підписання ДОГОВОРУ, Jlкі Сторони не могли передбачити та попередити. 

6. Тер';" діі договору 

6.1. Доroвір набуває чинності з момеJПY підпиС&ННR його Сторонами і діє до Яого 
ocraтoчноro виконання. 

6.2. OAHOaroPOHHE розірванНІ даного Доroвору допускається виКlllOЧИО в випадку 

3І3наченому в nyнxri 4.3 даного Доroвору. 

Продавець 

Броварська міська рада 

гУДІ< у Киівсьхій обл. м. Київ 
МФО 821018 

р/р 31513931700005 

7. РеквЬ"",,, с",орін 

І 
І . , 



ВИКОНУlOчому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
nnraнНJI щоf.tо надання в оренду земельної ділянки площею 0,0342 га, 

розташованО1 по вул. Черняховського в районі розміщення будинку Іі!!25 за 
результатами аукціону від З 1 березня 201 О РОІСУ: ' 

1. Затвердити укладений договір купівлі-продажу права оренди земельної 
дішпси N9.7 від 01.04.201 О року між БроварськоlO міСЬКОIО радою та фізичною 
особою-підприємцем Дрєновим Ігорем Анатолійовичем, що додається. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
фізичній особі-підприємцJO Дрєнову Ігорю Анатолійовичу площею 0,0342 га 
до будівництва та обслуговування об'єкту комерційного призначення - землі 
комерційного використання, по вул. вул. Черняховського в районі розміщення 
будиику N!!25, терміном на 25 років. 

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

4.Попередити фізичну особу-підприємця Дрєнова Ігоря Анатолійовича 
про необхідність укладення договору оренди земельної ділянки до 25.04.2010 
РОКУ та проведення державної реєстрації до 25.05.2010 року. У випадку не 
оФОрмлення договору оренди землі, міська рада буде розглядати питання про 
DpИIJивеННJI права користування землею. 

s. Доручити ВИКОНУJOчому обов'язки міського r:oлови Сапожку І.В. б~и 
представником Броварсы�оїї міської ради при укладеННІ договору оренди зеМЛІ. 

Виконуюча обов' язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника 

І 



І к • .. ІІІВ 

ЦіАьове n II:шаченни: 
YМOВII IIIKO Jlствнни: 

ПРОТОКОЛ Х!2 
про хід торгів нв аукціоні з продаЖу 

І номер ЗВJlВКIІ, назва об'єкта та ііого адреса І 

Eiмicrь УЧІсників аукціону: 2 
ВіАомості n оасників: 
К!nlп Код Назва учасника 

асн. 

rIFИt;........ll К.Б. Сд0611ЯКОВ8 

І 02/01 ФОЛ Гайченко С.А. Ідентифікаційний код 2292217973. 
07400, КИЇВСЬка область, м.Б 088 и, в n.Ко оленка, 64, кв. І 09 

2 02/01 ФОЛ Дрєнов І.А. Ідентифікаційний код 2407002031. 
07400, Київська область, м.Б ова и, в n.Киівськв, З08, кв. 48. 

ПочаткОВІ ціна об'єкта: 41465,00 (сорок одна тисяча чотириста wістдесит п'ить грн. ОО коп.). 
ПроПОЗIЩ ооо • І І 11 учаСНIІЮВ додаютьси оперативно : 

Код учасника Лропозиціи 

02/01, 02/01 41465,00 
02/01, 02/01 45611.50 

02/02 49758,00 

єнов І.А. Ідентифікаційний код 24070020З 1. 
Ївська область, м.Бровари, вул.Київськв, 308, кв. 48. 

fЖукС.Ф./ 
!L!.::..L.,,"~r:J~ 

І 
І 

; . 
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