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БРОВАРСЬКА МІСЬКА 

РАдА КИfВСЬКОJ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Про нада~ня повноважень ЩОдо укладання 
ДОГОВОРІВ про опл~ту авансового внеску --, 
в рахУНОК оплати ЦІНИ земельних ділянок 

Розглянувши поданНJl земельного відділу від 08.10.2009 року Н!!1979 
про H8Д8ННJI повноважень щодо укnадании договорів про оплату авансового 
внеску в рахунок оплати ціни земельних ділянок, керуючись ст.82, 127,128 
Земельного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів Украіни від 
24 липня 2009р. N!! 806 "Про внесении змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 22 квітни 2009р. К!! З81", п.п.34,43 ст. 26, п.16'lст.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: 

I.Уповноважити виконуючого обов'язки міського голови - секретаря 
ради Сапожка Ігоря Васильовича укласт~ договори про оплату авансового 
внеску в рахунок оплати ціни земельних Д1ЛJJнок, що додаютьси. 

2 Повести експертну грошову оцінку земельної д~ площею 
О 2053 гар nncr обслуговування комплексу по бульв. незвлкежностф.,sз/s ДJJJJ 
'/-'і''''' •• • ки громадянину анади едончуку 
подальшого продажу земеЛЬН01 ДІЛИН 

павлу Павловичу шляхом викупук Федончука Павла Павловича про 
Попередити громадяни~а ан:отовлеиНJJ експертної грошової оцінки 

надання необхідних докумеНТІВ для в 
земельної ділянки. 

І'ику земельної ділянки площею 
грошову оц , 

З.Провести експертну б луroВУВ8ННJJ об єкту незавершеного 
3 0000 га ДЛЯ будівництва та о с Виробничій, 1 для подanьшоrо , .. бази) по вул. . . . 
БУдівництва (вироБНИЧОІ З обмеженою ВІДПОВIД8ЛЬНlС'ПО 

.. . ки товариСТВУ 
продажу земельно І ДJJUIН .' 
Т Б М. У .. ".99..,crvOM викУПУ· ВІД' повїдanьН1СТІО "Т.Б.М.-" " - ІСр81на .u.L/AЛ"- бмеженоЮ .. 

П товариств0 з о 'в rrrra виrОТО8JIеННJI експертно. 
опередити б 'днИХ докумеНТІ ~_. 

УКРаїна" про надання He~ xl 
"ДІЛЯНКИ' грошової оцінки земельно! 



000615 



І. 

4.3емельному відділу міської ради забезпечити умвдання та реалізацію 
доroворів про опл.ату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних 
ділянОК та ДОГОВОРІВ на ВИКонання експертно-оціночних послуг. 

5. Контроль за виконанням цього рішення помасти на заступника 
міськоГо голови Андрєєва в.о. 

I.В.Сапожко 

м.Бровари 
від 15 жовтня 2009 року 
N!! 1~6 ~ - ',/-О'г 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄЮ 
постійної комісії з питань . 
розвитку та благоустро~ теРИТОРІЙ, 
земельних відносин, аРХІтектурИ, 
будівництва та інвестиці~ - . 
начальника земельного ВІДДІЛУ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник ynравлінНJ[ 
містобудуванНJ[ та архітектури -
головний архітектор міста 

Виконуюча обов' язки начальника 
фінансового управління- заступник 
начальника фінансового управління, 
начальник бюджетного відділу 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

С~г.лавер 

Л.Є.Рибакова 

~./ т.о. Сторожук 
/,'-

Начальник Зar&львого ~"{- , Н.І.Гнатюк 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних ВІДн~син, архітектури, 
будівництва та ІНвестицій 

С.В.ПіддубнSlК 



.1. Бровари 

Договір 

Додаток 1 
до . 

РllUе~НJI Броварської міської 
ради ВІД 15 жоВТНJI 2009 
Н!! Ц6.5"- ~I _ or року 

"РО ОlИR",У aoallCOOOZO ollecll1J о РnУІІ 
О • ~ ~П~ 
'иа",,, '("ІІІ 3Є1J.елЬІІО; діляllКIІ 

«_» ______ 200_ р. 

Броварська' міська рада Кllївськоі області (н . . 
"ЛJ д 11) б. 8Д8JII IMeнyєrЬCJl 

rpo авець ,в осо І виконуючого обов'JJЗКИ міського голови - секретаРJl ради 
С~ожка Ігоря Васильович&, який діє на підставі ст.42 Закону України «Про 
МІсцеве самоврядуванНJI в Україні» з однієї сторони, та товаРІlство з обме:нсеною 
відnовідальністl0 "т.в.м.-Україна" (надалі імеНУЄТЬСJl «Покупець») в особі 
г~нерального директора Романенка Володимира ВолодимировZlча, який діє на 
підставі Статуту, з другої сторони (надалі разом імеНУЮТЬСJl «СторонZI», а 
КОЖНИЙ окремо «Сторона»), володіючи необхідним оБСJlГОМ цивільної 
дієздатності, повніспо усвідоМJПOЮЧИ значення своїх дій та згідно з вільним 
волеВИJlВЛенням, котре повністю відповідає нашій внутрішній волі JIК учасників 
цього правочину, уклали цей договір про оплату ~COBOГO внеску в рахунок 
оплати ціни земельноі ділянки (наділа iмeнyєrьCJl (<ДоговІР») про викладене нижче. 

1. Покупець має намір набyrи право власностї на з~мельну дimппcy ДJDJ 
будівництва та обслуговування 06 "єюny незавеРUlеного буд,внzщтва ( виробничоr 
бll3и) площею 3, ООО га, розташовану за адресою .М. БроваРZI, вул. ВZlpобнича,l 
(надалі іменується «ДілЯнка»), IJJJIJIXОМ вИКУПУ· 

2 . тавві) про викуп земельної ділинки від 07 :жовтня 

200ln 
• Покупець у заявІ (I<JIОПО VltпадеJПIJI цього Договору, відповідно до частини 

7 року JVg 370, надає згоДУ ва J.-- .. 
2 етапі 128 Земельного кодексу Укр81SИ. • 

обов'JlЗУЄТЬСI сплатитИ ПродавцеВІ аванс ДJDJ 
. 3. 3а цим ДогоВОРОМ покупець з ої rpOIDOBOЇ оцінки ділинки відповідно 

фlllаисування робіт з проведеИВІ експ:ксу УкраіSИ «Ціва земельної дimппcи 
До частини 8 cTaтri 128 3емельноГО ц:UVОЮ ЩО проводитьCJI організаціими. ш 

грошовОЮ о UU". • 
ВИЗначається за експертиОЮ ВfПII цього вИДУ роБІТ, на замовлеННJI органІВ 
Мають відпов' nиv ліцензію ва ви~ОН caмOBP.дyв8ННI. Фінансув8НВJI робіт з 

ЧО' .... J • .'lсцевоГО . .~ 
державної влади або органІВ IY~. МeJlьноі дiJUПIКИ ЗДlиСJDOЄlЬСI за рахунок 

•• оЦlИІСИ зе . 20·· . 
npoBeneННJI експертиої гроШОВОI БУТИ більШИМ ІПЖ ВІДсОТКІВ вартоcn 

~ ве може •.. 
Внесено тnпптем авансу. ІЦО -ною rpотовою ОЦ1НКОЮ земельНОІ 

го по_J ...... " за норма ... --
зем,,~·и·· : ... .-nп.r визвачевОІ -.аА 01 Дuusn.l'&'''' 

,цЇJIиmcm>. 



4. Нормативна rpошова оцінка П: .. _ • 
• • l-\Uusнки зпдно з до . Б віДдШУ земелЬНllХ pecyp~iB від 12 1 О ВІДКОЮ роварського міського 

4007753 rpll. (ЧОТIIРII міnьііона ~iM • .2009р. НІ 04-3/13-3/1075 етаНОВІІТЬ 
s. За домовленістю С . ТІІ~ВЧ ~il\l~OT п'втде~вт тpll ГРIIВllі). 

TOPIН РОЗМІР аванс Д 
зaraльної нормативної rpошової оц· у за оговором cКJJвдaє 5% від 
ТІ.СВЧ TpllCТ8 Bieiмдe~BT еім ГPIIBeH~H:'5 та ст)ановить 200 387,65 ГРІІ. ( двіm 

коп •• 
6. Покупець зобов' JlЗУЄТЬСJl сплатити 100СИ 

Договору ПРОТJlГОМ 5 календарних. о аванс зазначений в п. 5 даного 
JDJUIXом перерахуваННJI коштів ДНІВ з моменту укnвденни цього Договору, 

Д на рахунок Продавця зазначений в реквізитах 
даного оговору. 

7. В . разі порушенНJI вимог пункту 6 цього Договору Покупець сплачує 
ПродавЦ:В1 пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості 
зв кожнии день заtpимки. 

. 8. В разі заtpимки перерахуванни авансу Покупцем на строк більше одного 
MIC~ Продавець має право. ВІДМОВИТИСJl від цього Договору. В цьому випадку цей 
ДОГОВІР вважатиметЬСJl РОЗІРВаним з моменту отрим8ННJI Покупцем письмового 
повідомлеВНJI Продавця про відмову від Договору післи чого Продавець матиме 
право відмовити Покупцеві в продажі Ділинки. 

9. 3а цим Договором Продавець зобов'язуєrьСJl протягом 1 О календарних днів 
з моменту ОtpИМа&НJI грошових коштів від Покупця, зазначених в п.п.S,6 цього 
Договору, замовити в організації, JlКВ має ліцензію на ВИКОН8Нни експертної 
грошової оцінки земельної ділинки, та визначена конкурсною комісією, npоведеВНJI 
експертної rpошової оцінки Ділинки при нивності документів необхідних ДЛJI 
виготовлеВНJI експертної грошової оцінки земельної дїЛJIНКИ. 

10. Продавець зобов' JlзУЄТЬСJl протИГ?м зо. календарних днів з моменту 
ОТРИМВНВJI звіту про експертну грошову ОЦІНку Д~ та позитивного виснов~ 
державної експертизи землевпорJIДНОЇ дoкyм~ВТ8ЦI1 вине~ на РОЗГЛJIД сеС11 
Броварської міської ради питанВJI про продаж ДiJIJIВКИ ПокупцеВІ. 

11 у . ивикають з цього Договору або пов'язані із вим, 
• СІ спори, ЩО В .. с нами 0'-"0 ВJДП· овідний спір не 

вир. реГОВОРІВ МІЖ торо . IUUЧ 
ПnYЮТЬСJl IПJIJIXом пе . ін вир;mvЄТЬСJl В судовому поридку за 

Можпив . ШИТИ ШJIJlXом перегоВОРІВ, В ~J О ВирІ •• . пІД. сvДНЇСТЮ такого спору відпОВідно до чинного в 
Встановленою П1ДВ1ДОМЧІСТЮ та JI 

Украіні законодавства. • сті з моменту його ШДПИС8Вни Сторонами. 
12. Цей Договір набирає чинно • . .• • БУТИ внесеНІ ТІЛЬКИ за домовлеВ1СТЮ СтарІВ, 
13. 3міни У цей ДОГОВІР можутью до цЬОГО ДОГОВОРУ· 

JlКa оф даткОВОЮ угОД0 ОР.МJПOЄТЬСJl до • ___ .3 тільКИ за домовленістю Сторін, па 
. б~ P031PBIUSJ'U& • 14. Цей ДОГОВІР може J .-- ОЮ до цьоГО Договору, КРІМ випадку, 

ОфОРМJПOЄТЬСJl додатковою угод 
9 го ДоГОВОРУ· передбаченого пунктом цьо 



МісцеЗllаходжеllllЯ і реквіЗlml сторіІІ 
Продавець Покупець 

Броварська міська рада Товариство з обмеженою 
07400 м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 відnовідanьністю "Т.Б.М.-Украіна" 
пJ 34221999600005 03083, м.Киів, 
Р вул. Червонопрапорна,26 
МФО .82101~. в ГУ ДКУ Київської р/р 26008697144012, МФО 322904 в 
оБJlасТl, м. КиІВ, код 26316375 банке "РаRффайзен Банк Авanь" 

В.О. міського голови - секретар ради 

І.В.Сапожко --------------------
М.П. 

м.Киів, 

код31111213 
ГенерanьниR директор 

В.В.Романенко --------

І.В.СапоЖІСО 



ПОДAlПlЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного Bi:д11jдr----r--==~~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 
. . 

, ; 

і. 
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Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Договір 

Додаток 2 
до рішення Броварськоі міської 
ради від 1 S жовтня 2009 року 
N! -------

про ОlиаllJ)' аваllсового Вllеску в paxyllOK 

Оlиаlll" 1(111" 3ЄJ1'eJI"II01 dілRІІ1(1І 

м.Бровари 

Броварська міська рада Кllївськоі області (надалі іменується 
11 rr. д 11) б' б" Ііро авець ,В осо 1 виконуючого О ов язки МІСЬКОГО голови - секретаря ради 

Сапожка Ігоря Васильович&, який діє на підставі ст,42 Закону України «Про 
місцеве самоврядуванНJl в Украіні» з однієї сторони, та гpOAlaдJIНиH Канади (надалі 
іменується «Покупець») в особі Федончука ПQвла ПавлоtnlЧQ" з другої сторони 
(надалі разом іменуються «Сторони», а кожний окремо «Сторона»), володіючи 
ве~бхідним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення 
своіХ дій та згідно з вільним волевиявленням, котре повністю відповідає наwіЯ 
внутрішній волі як учасників цього правочину, умали цей договір про оплату 
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної дimIнки (наділа іменується 
<<<Договір») про викладене нижче, 

1. Покупець має намір набути право власностї на земельну дiтuпcy для 
обслуговування комплексу площею 0,2053 га, розmOUlовану 30 адресою АІ, Вроваpu, 
бульв, Незале:JlСності,5315 (надалі іменується (~iлRнкm», WJDIXом ВИКУп)', 

2 П ВІ' (клопотанні) про викуп земельної ДimIнки від 08 :жовтня . окупець у зая ,.? 
2009 року б/н, надає згоду на укл~ення цього Договору, В1дПОВ1Дно до частини_ 
етапі 128 Земельного кодексу УкраІНИ, 

П купець зобов'язується сплатити Продавцеві аванс ДJJJI 
. 3. За цим ДO~OBOPOM О НJI експертноі rpошовоі оцінки ДiJulики відповідно 

ф1Нансуваввя роБІТ ~ проведен ного кодексу України ссЦіна земельної ділянки 
до частини 8 CTaтn 128 Земель оцінкою, що проводиться організаціями, які 
визначається за експертн~ю гроШОВОЮ ня цього DІІДУ робіт, на замовлення органів 
мають відповідну ліцеНЗІЮ ~a ви~~~~ro самоврядуs8ННJI, Фінансуваннв робіт з 
державної влади або оргаН1В ~1 ~ ки земельної ділянки здійснюється за рахунок 
проведеНЮІ експертної ГРОШОВОІ ОЦІН __ бyrи більшим ніж 20 відсотків вартості 

ансу що не мо-" . оо 
Внесеного покупцем ав '.. но матиВНОЮ rpошовою ОЦІНКОЮ земелЬНОI 
земельної ділянки, визначеНО1 за Р 
дЇJuIики». 



~ 

4. Нормативна ГРОШова • . 
• •• ОЦІНка дІЛЯНКІ • • 

ftllCiKOГO ВІДДІЛУ земельних ресурсів .д 14. І зпдно з ДОВІДКОІО Броварського 
ЗВ1004zр". ""pIICII,a в;сu.,десн", с. ВІ .10.2009р • .NiJ 04-З/1З-ЗЛО92 c",allOB"",,, 

• М' "'UCRЧ ЧО"'''РU гРІІВllі) s. За ДОМОВJIеН1СnО Сторін роз~· • 
від загалы�оіi IlормаТllВllоі грош Ilр .~BaHCY за Договором С1CJIадає 5 (І, 'в",,,) " 
( дєв'я",,,адl(НІІ" '''"CRЧ "'Р"с"'а ",нОВ:. оціllКl1 та СТВІІОВІІТЬ 19 350,20 гр". 

'" еен", ZPIIBe"" dBadl(R"''' НОІІ J 
6. Покупець зобов'язується сплатити І ООО •• 

Договору протягом 5 кanендарни . И. аванс зазначений в п. 5 даного 
WJIJIXОМ перерахування коштів н х ДНІВ З моменту У1CJIадення цього Договору, 
даного Договору. а рахунок Продавця зазначений в реквізитах 

7. В 'разі поруwе~н.я вимог пункту 6 цього Договору Покупець сплачує 
ПродавЦ:ВI пеню В рОЗМІрІ подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості 
ЗІ кожиии день затримки. 

. 8. В разі затримки перерахування авансу Покупцем на строк більше одного 
MIC~ 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 1 О календарних днів 
3 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 протяг?м ЗО. календарних днів з моменту 
отримання звіту про експертну rpошову ОЦІНКУ ДlЛ~~КИ та позитивного виснов~ 
державної експертизи землевпорядної ДOКYM~HтaЦll винес~ на розгляд сеСll 
Броварської міської ради питання про продаж ДІЛЯНКИ ПокупцеВІ. 

11 У . никають з цього Договору або пов'язані із ним, • СІ спори що ви 0'_., • • .. • • ' орів між Сторонами. ЛАЩ0 ВІДПОВІДНИИ СП1р не 
ВИРІШУЮТЬСЯ. шляхом перегов еговорів він вирішується в судовому порядку за 
можпиво ВИРІ~~ ~OM пер . сvдні~ такого спору відповідно до чинного в 
встановленою ПІДВІДОМЧІСТЮ та ПІД '" 
УКРаіні законодавства. . 

. з моменту його П1дписвння Сторонами. 
12. Цей Договір набирає чинносТІ .. 

. бути внесені тільки за домовлеНІСТЮ СТОРІН, 
13. Зміни у цей ДОГОВІР можуть до цього Договору. 

ІКа Ф атково1О угодою о ормnюється дод .. . ьки за домовленістю Сторін яка 
БУТИ розірвании ТІЛ .' 

14. Цей Договір може 010 до ЦЬОГО Договору, КРІМ випадку, 
оФОРМЛЮЄТЬСЯ додатковою угод у 
передбаченого пунктом 9 цьоГО договор . 



МіецеЗllаходжеllllR і реквіЗllТl1 стор іІІ 
Продавець 

Броварська міська рада 

07400, м. Бровари, вул. ГагарінІ, 15 
шр34221999600005 

МФО 821 О 18 в ГУ ДКУ Київської 
області, м. Київ, 

код 26376375 

В.о. міського голови - секретар ради 

_________ І.В.Сапожко 

м.n. 

Виконуючий обов"JIЗКИ місь 
ГОЛОВИ - секретар ради 

Покупець 

Громадянин Канади 
Федончук Павnо Павnович 
пр.Гагаріна,20 кв.6 в М. Києві, 

іден. код 1998021874 

_______ П.П.федончук 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

І • 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



ВИКОНУІОЧОМУ обов'IЗКИ міського 
( ,j, І () о J голови - ceKpeTaplO ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання про надаННІ Повноважень щодо укладаННІ договорів про оплату 
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних діЛІНОК: 

I.Уповноважити виконуючого обов'язки міського голови - сеkl'етаря рад .. 
Сапожка Ігоря Васильовича укласти договори про оплату авансового внеску в 

~ рахунок оплати ціни земельних діЛІ нок, що додаЮТЬСІ. 

2. Провести експертну ГРОШОВУ оцінку земельної діЛІНКИ площею 
0,2053 га для обслуговування комплексу по бульв. НезалеЖlІості,53/5 длl 
подальшого продажу земельної діЛІНКИ громадянину Канади Федончуку Павлу 

Павловичу шляхом викупу. 
Попередити громадянина Канади Федончука Павла Павловича про 

.надання необхідних документів для виготовлеННІ експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

3.Провести експертну грошову оцінку земельної діЛІНКИ .площею 
3,0000 га для будівництва та обслуговування об'єкту незавершеного БУДIВНИЦТВ~ 
( б ·· б и) ПО вул. Виробничій, І для подальшого продажу земеЛЬНОI 
виро НИЧОІ аз . . . т Б М У -" . обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ ".. .- краІна ШЛІХОМ 

ДІЛЯНКИ товариству з 

~ викупу. 

П товариство з обмеженою відповідальністю "Т.Б.М.-
опередити . .-.. бхідних докумеНТІВ ДЛЯ виготовлеННІ експертнОІ 

УкраІНа" про надання нео 
грошової оцінки земельної ділянки. 

.. міської ради забезпечити укладаННІ та 
4.Земельному ВІДДІЛУ нсовоro внеску в рахунок оплати ціни 

реалізаціlO договорів про оплату aв~aHНJI експертно-оціНОЧНИХ послуг. 
земельних ділянок та договорів на вико 

. Начальник земельногО відділу 



~ 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА lсиівсы�оіi ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, М. Бровар", вул. Гагарїllа,15, т.6-50-67 

Від 0/./0. ()!J Н!! 19/-8 Г 
НаН!! за Р І ---- ."~ "рі' eJl.ЄlI Виконуючому обов'язки 

І
ІІ . • МІСЬКОГО голови - секретарю 

Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Земельний 
міської ради просить розглянут}! на черговому 

засіданні міської и додаткове питання: 
_ про надання повноважень щодо укладання договорів про оплату 

авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних ділянок 

Начальник земельного відділу 

MlII160pwua С.Л. 
5-52-68 

: 

.,.. 
.,.")роварський МВІС 

І f.~JдвиU N! J -5'1( 9 .f~ 
1"18" {() 200![Р. 
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