
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про надання повноважень щодо укладанНJI --, 
договору про оплату авансового внеску 

в рахунок оплати ціни земельної ділянки 

Розглянувши подання земельного відділу від 25.09.2009 року N!!1640 
про надании повноважень щодо укладання договору про оплату авансового 

внеску в рахунок оплати ціни земельноі ділянки, керуючись ст. 127.128 
Земельного кодексу Украіни. постановою Кабінету Міністрів Украіни від 24 
JIИIПUI 2009р. Н!! 806 ,.про BHeCeНВJI змін до постанови Кабінету МініСІрів 
Украіни від 22 квітня 2009р. Н!! 381", п.п.34.43 ст. 26, п.16 ст.42 Закону 
Украіни «Про місцеве самовридувaНВJI в Украіні)), а також враховуючи 
пропозиціі постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРIПIИJIA: 

I.Уповноважити виконуючого обов'язки міського голови - секретаря 
ради Сапожка Ігоря Васильовича укласти договір про оплату авансового 
внеску в рахунок ОІШати ціни земельної дimrнки, що додаєrься. 

2. Виконуючому обов'язки міського голови - секретарю ради Сапожку 
Ігорю Васильовичу створити K0!IКYFНY комісію по визначе~ суб'~ 
оціночної діяльності, що має ліцензuo на проведеНВJI експертно! грошово! 

оцінки земельної ДЇЛJIНКИ. " оо' • 
ШCJIJI визначеВВJI конкурсною комісією суб єкта ОЦlНОЧН01 ДUJJJЬHOCТJ, 

укласти договір на виконання експертна-оціночних поcnyг. 

3. Провести експертну грошову оцінку земельн~ї дimrнки площею 
0,9400 га ДJIJI будівництва та обcлyroв~анвя об ~ ;езавершеного 
будівництва (виробничої бази) по вул. Пїдприємниць , товариству з 

обмеженою відповідальністю "Ольтаріс" 1JШ!D'0мlД'В=~ Ольтаріс" про n о з обмеженою В1ДПов " 
опередити товариств . влеННJI експертної грошової оцінки . 

вадання необхідних докумеНТІВ Д1IJI ВИГОТО 
земельної дimmки. . . 

., . ї ади забезпечити уклвданвя та реamзацuo 
4.3емельному BIAЦ1JJ)' МІСЬКО Р в рахунок оплати ціни земельної 

AOroвony про оола"'" авансового внеску . чних поr.nvr 
• r, '.J пертво-оц!ИО _.J.' 

дuIsnncи та договору на виконаиив екс . 
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S. Контроль за виконанням цього рішення покnасти на заступника 
міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов' Jl3КИ міського 
roлови - секретар ради 

м.Бровари 

від 27 с,~РПШІ 2009 року 
]і ~ft-6J'-tJ.ІГ 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітеraypи, 

• ·w 

будівництва та lнвеСТИЦl~ -;i.~ ~-=~~~~!?~ 
ваЧIIJIЬника звмсшьвоro = Л.М.Гудименко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського ГОЛОВИ 

Виконуюча обов'язки начальника 
Юридичного відділу - головний 
спеціаліст Юридичного відділу 

Начальник фінансового УПРавлівия 

ВИКонуюча обов'оки начальника 
зaraльноro відціпу - головний 
спеціаліст загального відціпу 

ГОлова ПОстійної Комісії з ПИТаИЬ 
розвитку та ?лaroУСТРоІО теРИТорій 
зем~иих в1ДИОСИИ, аРхітектури ' 
БУДШВИЦтва та інвеСТИЦій ' 

В.В.Руденко 

А.В.Баба-Мір3ОО1 

~ С.П.КОВpвr8 

( 
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L 
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Договір 

Додаток 1 
до рішенНJI Броварської міської 
ради від 27 _ С~ПНJI 2009 року 
Н!! d-l-1-6.J'-{)~ 

про OIUla",y aB~"co.oгo .IIeclf1 в РЩІІОI( 
OIUla",u 1('11" зt!Jf,елыll1 ділвlll(" 

м.Бровари 

Броварська міська рада Кllівськоі області (надалі iMeнyєrьCJl 
" N:.\ 11) б' б" jіРОuQВЄЧЬ ,В ОСО 1 виконуючого О ов язки МІСЬКОГО голови - секретаря ради 

Сапожка Irоря Васильович&, який діє на підставі ст.42 Закону Украіни «Про 
місцеве самоврядуванНJI в Україні» з однієї сторони, та товариство з обмеженою 
відповідальністю "Onьтapic" (надалі іменується <<І10купечь») в особі директора 
Арістархова Сергія Володимирович&, який діє на підставі Статуту, з дрyroї 
~роRИ (надалі разом іменуються «СmоронІО), а кожний окремо «Сmоронт», 
володіючи необхідним обсягом цивільної дієздатності, повніспо усвідоМJПOЮЧИ 
значеНВJI своіх дій та згідно з вільним волеВИJlВJlеННJIМ, котре повніспо відповідає 
нашій внутрішній вопі як учасників цього правочину, уклали цей договір про 
ОlШату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної дітппси (наділа 
іменується <f/(оговї/»» про викладене нижче. 

1. Покупець має намір набути право власності на земельну дimmкy Д1IJI 
будівництва та обcnyговуванНJI об"єкту незавершеного будівництва ( виробничої 
бази) ШІощею 0,9400 ra, розташовану за адресою м. Бровари, вул. 
Підприємницька,S (надалі іменується <tДiлRНКQ»), ПIJIJlXОМ викупу. 

2. Покупець у заяві (клопотанні) про викуп земельної.~ від 12 серпня 
2009 року бlн, надає згоду на yкnaдeННJI цього Договору, В1ДПОВ1ДНО дО частини 2 
cтaтri 128 Земельного кодексу Украіни. 

3. За цим Договором Покупець зобов'ЯЗУєrься с~ати;и Пр~давцеві ~aвc. Д1IJI 
фінансування робіт з проведеSНJI експертної ГРОШОВ~І oц~ Дimmки B~~B1ДНO 
ДО 1Іастини 8 статті 128 Земельного кодексу УКРаІНИ «Ціна зеМ~НОІ. ~ 
Визначається за експертною грошовою оцівхою, щО ПРОВ~ДИТЬСЯ орГ8R1ЗIЩJJIМИ, ~ 
МІІ-.. • • • b,,-,оН"ПUсІ' ЦЬОГО виду роБІТ, на замовnеННJI opl'ВН1В 

-VI.D В1ДПов1ДНУ тценз1Ю на _ С&ППІ& • • 

дер. оо б . місцевого caмoBpJIдyВaRНJI. ФІНансувавня роБІТ з 
авН01 впади а о органІВ оо • ної дітппси здійсmoєrьcя за рахунок 

nPOBeAeННJI експертної ГРОШОВОІ ОЦІНКИ земель . . 20" . 
110 бyrи БІЛЬШИМ НІЖ ВІДСОТКІВ вартоСТІ 
unесеноro покупцем авансу що не може . оо 
3е.. оо 'оо нормативною грошовою ОЦІНКОЮ земельНОI 

IУІeJ(ЬИ01 дiтппm визначеНО1 за 
.nі,,____ ' 
""'IIUIIQD). 



4. нормативна rpошова оцінка Ділянки згідно з . . 
вїддіпу земельних ресурсів від 21.08 довІДКОЮ Броварського МІСЬКОГО 
1 S4S 936 rpH. ( один мільйон п' .20~9p. Н!! 04-3/13-3/948 становить 

ЯТСОТ сорок п ять тисяч дев'ятсот ТРИДЦJIТЬ шість 
rpивеиь). 

s. За домовленістю Сторін розмір авансу за Д 150L • .• .... оговором cКJIaдaє 7'0 ВІД 
зaraпьИОI нормаТИВНОI rpОШОВОI оцінки та становить 231 890 40 (.. . ., ' грн. ДВІСТІ 
тpl!ДЦRТЬ одна тисяча ВІСІМСОТ дев яносто гривень сорок коп .. ) 

6. Покупець зобов'язується сплатити 100% аванс зазначений в п. 5 даного 
Договору протягом 5 кале~арних днів з моменту укладення цього Договору, 
ШJUDtом перерахування КОШТІВ на рахунок Продавцн зазначений в реквізитах 
даного Договору. 

7. В разі порушення вимог пункту 6 цього Договору Покупець сплачує 
Продавцеві пеmo В розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості 
за 1(ОЖНИЙ день затримки. 

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

9. За цим Договором Продавець зобов'язується nPОТJlГОМ 10 календарних днів 
3 моменту отримання грошових коштів від Покупця, зазначених в п.п.S,б цього 
ДоroВОРу, замовити в організації, па має ліцензію на виконання експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, та визначена конкурсною комісією, проведення 
еlCCпертної грошової оцінки ділянки при наявності документів необхідних ДJIJI 
ВИІ'отовлеВВJI експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

10. Продавець зобов'язується протягом 30 календарних днів з моменту 
отримання звіту про експертну грошову оцінку Д~ та позитивного виснов~ 
державної експертизи землевпорJIДНОЇ дoкyм~нтaцtl вине~ на розгляд сесll 
Броварської міськоі ради питання про продаж Дinянки ПокyrщеВl. 

11.Усі спори, що виникають з цього Договору або. пов:ЯЗ~ із. ВИМ, 
ВИрЇПІуються ПIJIJJXОМ переговорів між Сторонами. Якщо ВlДПовJДНИИ стр не 
МоЖJlиво вирішити ПIJUlXом переговорів, він вирішується ~ суд?вому порвдку за 
ВСТановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору ВІДПОВІДНО до ЧИННОГО В 

Украіні законодавства. 
12 Ц Й Д • б --nnжості з моменту ЙОГО підписання Сторонами. . е ОГОВІР на ирає "U'&&ш 

13 З . .. . жуть бути внесені тільки за домовnеністю Сторін, 
. МІНИ У цеи ДОГОВІР мо Д гава 

ІКа оформлюється додатковоЮ угодою до цьога о ру. 



" 14. Цей Договір Може бyrи розірваний тільки за домовленістю 
СтОріН, яка оформтоЄТЬСJl додатковою угодою до цього Договору, крім випадку, 
передбаченоro ПУНПОМ 9 цього Договору. 

МісцезнаходжеllНR і реквіЗllТl1 сторіІІ 
Продавець Покупець 

Броварська міська рада 

07400, м. Бровари, вул. ГагарінІ, 15 

пlр_------
МФО 821018 в ГУ Д}.<У Київської 
області. м. Київ, код 26376375 

В.о. міського голови - секретар ради 

І.В.Сапожко --------
М.п. 

Виконуючий обов"азки міського 
ronови - секретар ради 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ольтаріс" 
07400, М. Бровари, 
бул.Незалежності,12-в кв.97, 
р/р 2600331504301, МФО 320917 в 
філії АБ "Південний", м.Київ, 
код 34465361 
Директор 

С.В.Арістархов -------

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

• • • 
земельного В1ДЦШУ, за пропозИЦІЄЮ 

постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
начальника земельного Bi~.·_. __ ~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.ГУдимеико 

В.В.Руденко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400, М. БроваРII, вуя. Гагаріна,15, Т. 6-50-67 

Від ,м. 0/· 4..90~ Н!! .(~J.!J 

НаН!! за ----- г 
Виконуючому обов'язки 
міського гоnови - секретарю 
Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Земельний відціл міської ради просить розгJIJIНYТИ на черговому 
засіданні міської ради додаткове питання: 

- Про надання повноважень щодо укладання договору про оплату 

авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

Начальник земельного відділу Л.М.Гудимевко 



"'1~ 
"'І .t.S'. ()!J . .LD49,. 

Виконyrочому обов'JlЗКИ міського 
ГОЛОВИ - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННя 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
шlТ8ННJl про H8ДaнНJJ повноважень щодо укладання договору про оплату 
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної діляНlGI: 

І.Уповноважити виконуючого обов'JlЗКИ міського голови - секретаря ради 
Сапожка Ігоря Васильовича укласти договір про оплату авансового внеску в 
рахунок оплати ціви земельної ділянlGl, що додається. 

2. Виконуючому обов'JlЗКИ міського голови - секретарю ради Сanожку Ігорю 
Васильовичу створити конкурсну комісію по визначенню суб'єкта оціночної .. .. .... . .. 
дuшыІстІ,' що має ЛІцензІЮ на проведеВИJI експерТН01 ГРОШОВ01 OЦ1НlG1 земельН01 

Аішпси. 
Після визначеННJJ конкурсною комісією суб' єкта оціночної дiJшьності, 

Укласти договір на виконання експертно-оціночних послуг. 

З. Провести експертну грошову оцінку земельної дiJuппcи площею 0,9400 га 
ДIIJI будівництва та обслуговування об'єкту незавершеного будівництва 
( виробничої бази) по вул. Підприємницькїй,S товариству з обмеженою 
відповідальністю "Ольтаріс" IПJIЯXом викупу. .., . " 

Попередити товариство з обмеженою ВlДІІовlД8JJЬШCТlO ~,ОльтаР1С оо 
про иад8ННJI необхідних документів ДJUI виroтовлеВНJI експертно! грошово! 

оцінки земельної дimIики. 

4.3емельвому ві ",,; тrv міської ради забезпечити УКЛ~8ВВJI та Р~вп,їзацію 
,.."..... • .1 КОШІати ЦІВИ земельно! ДJJIJIНКИ 

Aoroвopy про оплату авансового BHec~ в рахуво 
та доroвору ва ВИКОR8ННJJ експертно-ОЦІНОЧНИХ послуг. 

IlaчanьНИк земельного Bi",",i'~--
---A~ 

Л.МІудимеН1СО 

Броварськиіі МВК 

В • ·1» J'~rl1 "r.0f 200~ • 
......-... 
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