
Броварська міська рада Київської області 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про надання повноважень щодо укладання 
договору про оплату авансового внеску 
в рахунок оплати ціни земельної ділянки 

Розглянувши подання земельного відділу від 02.03.2011 року №115 
про надання повноважень щодо укладання договору про оплату авансового 
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, керуючись ст.82, 127,128 
Земельного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 
22 квітня 2009р. № 381 „Про затвердження порядку здійснення розрахунків з 
розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та 
комунальної власності", п.п.34,43 ст. 26, п.16 ст.42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи пропозиції 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1.Уповноважити міського голову Сапожка Ігоря Васильовича укласти 

договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки, що додається. 

2.Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 
0,0600 га для обслуговування объекту незавершеного будівництва 
(адміністративно-промислового комплексу) по вул.Підприємницькій, 5 для 
подальшого продажу земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «Ольтаріс» шляхом викупу. 

Попередити товариство з обмеженою відповідальністю «Ольтаріс» про 
надання необхідних документів для виготовлення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки. 

З.Земельному відділу міської ради забезпечити укладення та реалізацію 
договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки та договору на виконання експертно-оціночних послуг. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андреева В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від року 



Договір про оплату авансового внеску в рахунок 
оплати ціни земельної ділянки 

м. Бровари « » 2011р. 
Броварська міська рада Київської області (надалі іменується 

"Продавець"), в особі міського голови Сапожка Ігоря Васильовича, який діє на 
підставі ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
розпорядження виконавчого комітету Броварської міської ради від 
08.11.2010 року и№2098-ос з однієї сторони, та товариство з обмеженою 
відповідальністю «Ольтаріс» (надалі іменується «Покупець») в особі директора 
Арістархова Сергія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з другої 
сторони (надалі разом іменуються «Сторони», а кожний окремо «Сторона»), 
володіючи необхідним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи 
значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре повністю відповідає 
нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, уклали цей договір про 
оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки (наділа 
іменується «Договір») про викладене нижче. 

1. Покупець має намір набути право власності на земельну ділянку для 
обслуговування об»єкту незавершеного будівництва (адміністративно-виробничий 
комплекс) - землі промисловості площею 0,0600 га, розташовану за адресою м. 
Бровари, вул. Підприємницька^, (надалі іменується «Ділянка»), шляхом викупу. 

2. Покупець у заяві (клопотанні) про викуп земельної Ділянки від 02 лютого 
2011 року за №2-6/385, надає згоду на укладення цього Договору, відповідно до 
частини 2 статті 128 Земельного кодексу України. 

3. За цим Договором Покупець зобов'язується сплатити Продавцеві аванс для 
фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки Ділянки відповідно 
до частини 8 статті 128 Земельного кодексу України «Ціна земельної ділянки 
визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які 
мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт, на замовлення органів 
державної влади або органів місцевого самоврядування. Фінансування робіт з 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок 
внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості 
земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної 
ділянки». 

4. Нормативна грошова оцінка Ділянки згідно з довідкою відділу 
Держкомзему у місті Броварах від 04.02.2011р. №04-3/13-3/206 становить 
104 499 грн. ( сто чотири тисячі чотириста дев»яносто дев»ять гривень 00 коп.). 

5. За домовленістю Сторін розмір авансу за Договором складає 10% від 
загальної нормативної грошової оцінки та становить 10 449,90 грн. ( десять тисяч 
чотириста сорок дев»ять гривень 90 копійок) 

6. Покупець зобов'язується сплатити 100% аванс зазначений в п. 5 даного 
Договору протягом 5 календарних днів з моменту укладення цього Договору, 
шляхом перерахування коштів на рахунок Продавця зазначений в реквізитах 
даного Договору. 
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7. В разі порушення вимог пункту 6 цього Договору Покупець сплачує 

Продавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості 
за кожний день затримки. 

8. В разі затримки перерахування авансу Покупцем на строк більше одного 
місяця Продавець має право відмовитися від цього Договору. В цьому випадку цей 
Договір вважатиметься розірваним з моменту отримання Покупцем письмового 
повідомлення Продавця про відмову від Договору після чого Продавець матиме 
право відмовити Покупцеві в продажі Ділянки. 

9. За цим Договором Продавець зобов'язується протягом 10 календарних днів 
з моменту отримання грошових коштів від Покупця, зазначених в п.п.5,6 цього 
Договору, замовити в організації, яка має ліцензію на виконання експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, та визначена конкурсною комісією, проведення 
експертної грошової оцінки Ділянки при наявності документів необхідних для 
виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

10. Продавець зобов'язується протягом 30 календарних днів з моменту 
отримання звіту про експертну грошову оцінку Ділянки та позитивного висновку 
державної експертизи землевпорядної документації винести на розгляд сесії 
Броварської міської ради питання про продаж Ділянки Покупцеві. 

11.Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, 
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не 
можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за 
встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в 
Україні законодавства. 

12. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. 
13. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, 

яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 
14. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка 

оформлюється додатковою угодою до цього Договору, крім випадку, 
передбаченого пунктом 9 цього Договору. 

Місцезнаходження і реквізити сторін 
Продавець Покупець 

Броварська міська рада Товариство з обмеженою 
07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 відаовидаістю «Ольтаріс» 
п/р 34221999600005 ° 7 4 0 ^ м< Бровари, 

вул. Красовського, буд. 18, 
МФО 821018 в ГУ ДКУ Київської р/р 2600331504301, МФО 320917, Код 
області, м. Київ, код 26376375 ЄДРПОУ 34465361, Філія АБ 

«Південний» м. Київ 

В.о. міського голови - секретар ради Директор 
І.В.Сапожко С.В.Арістархов 

МЛІ. 


