
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвёької ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Про HaдaHНJI повноважень щодо укладання 
Г договору про оплату авансового внеску -, 

в рахунок Оплати ціни земельної ділянки 

/9 

Розглянувши подання земельного відділу від 09.03.2010 о Н!!252 
про надання повноважень щодо уклад р ку . ання договору про оплату авансового 
внеску в рахунок оплати ~ІНИ земельної ділянки, керуючись ст.82, 127,128 
Земельного кодексу У КРatни, постановою Кабінету Міністрів У країни від 
24 ЛИПНJ( 2009р. N!! 806 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
УкраінИ від 22 ~iTНJI 2009р. Н!! 381", п.п.34,43 ст. 26, п.16 ст.42 Закону 
УкраїнИ <сІІро 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: 

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

2. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки ШІощею 
0,2138 га для обслуговування КОМШІексу по вул. Кір?ва,5: для ~одальшого 
продажу земельної ділянки товариству з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Амос 
JПД" IПJIJIXОМ викупу. -

Попередити товариство з обмеженою відповідальністю..',Амос Л'!:д". про 
BaдaннJI необхідних документів для виготовлення експертнО1 грошово! ОЦІНКИ 

зеt.tел&НОЇ ділянки. 

•• • оо ади забезпечити укладання та реалізацію 3.Земельному ВІДДІЛУ МІСЬКОІ Р . оо 
В рахунок ОШІати ЦІНИ земеЛЬНОІ 

договору про оплату авансового внеску . 
. eptho-оц1НОЧНИХ послуг. дuUlнки та договору на виконання експ -

lьоEO=J3Їшення покласти на заступника 
. 4. Контроль за виконанням r-а їн -;-~ 

IІ1СЬКоro ГОЛОВИ Андрєєва в.о. f'~ .;. ~ і O~:. ~ 

~":'" .. ~\: і: cr-Фv:, ~~. 
ct.- . , -і CD \.( -і - А) 

в ШS ~ Ь 
ИkОНУЮчий обов'язки міськог r;..J' С) - І.В.Сапожко 

Гопови - секретар ради ~.,. 9 ~, 1 U ~ ,f 

~~Бровари 
~Д 18 березня 2010 року 

ЗАТ .PIJ088I1'*" 0PYtlIPНII-20DI р- ,..,. НІ 2751'-

-----



ПОДАННЯ: 

.. а пропозицією земельного ВІДДШУ, з 
• ••. питань постійної КОМІСІІЗ. w 

б трою терИТОРІИ, розвитку та naroyc . и 

земельних відносин, ap~I;eктyp , 
будівництва та інвеСТИЦІИ -
виконуюча обов'язки наЧа:Льника 

земельного відділу - заступник 
наЧа:Льника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури _ 
головний архітектор міста 

Начальник фінансового управління 

ВИконуЮча обов'язки начальНИКа 
загального відділу - головний 
спеціаліст загального віддіЛу 

, Голова постійної Хомїсії з ПитанЬ 
б І, розвиncy та лагОУC'rpОЮ теРИТОРій, 

земельних Відносин, аРхітекТури 'І ! 

б)'ДЇВmщтвa та ї!!вестицій І,' ' 
ООЗ~7~ 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 

І ~ 

("""" ~ І.Г.Лавер 

tf Л.Є.Рибакова 

$ с.п.ковриra 

н.я.хИЖНJПC 

С.В.ПіддуБНJIК 

,. 



,~ 

.f.Бровари 

Додаток 1 
'до рішенна Броварської міської 
~~и від 18 бере3НИ 2010 року 

Договір "РО OIVla",u ав 
~ allCOBOZO Вllес 

OIVla",,, І(і"" 3 оо о 19' в ра.'91101( 
eJI'елЬ"ОI dШRlІl(" 

« » 200 
Броварська міська рада 'Il' ОО - _р. 

"} б' .. "lllвськоі обл . ( .. -Продавець ,в осо І ВИКОнуІочого обов'язки' аСТI надалІ Іменується 
Сапожка Ігоря Васильовича, який діє на пі МІСЬ.КОГО голови - секретаря paд~ 
.Іісцеве самоврядування в Україні» з одн' оо дстаВІ ст.42 Закону України «Про 
відповідальністю "Амос ЛТД" (надалі і ІЄІ сторони, та товариство з обмежеНОIО 
Проворноі Ірини Володимирівни який ~енуєть~я <<l7?кyneIib») в особі директора 
.' ,ДІЄ на ПІдстаВІ Статуту оо 

(HSДM1 разом !менуються «CmOPOHZI)) ак" ' З ДРУГОІ сторони 
необхідним обсягом цивільної діЄЗд~тносО~НИИ o~eMO «с,mорона»), володіючи 
своіх дій та згідно з вільним воле ТІ, ПОВН1СТIО УСВІДомлюючи значення 
внутрішній волі як учасників ць виявленням, котре повністю відповідає нашій 

ого правочину , уклали цей договір про оплату 
ававсовоro внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки ( . . 
qД02OВip»} про викладене нижче. надша Іменується 

.1. Покупець має намір набути право власності на земельну ділянку для 
буД1ВНИЦТВ~ та обслуговування об"єкту незавершеного будівництва ( виробничої 
~ази) площею .0,2138 га, розташовану за адресою м. Бровари, вул. Kipoвa,S7 (надалі 
вtенується <fДUlЯНКQ»), шляхом викупу. 

2. Покупець у заяві (клопотанні) про викуп земельної Ділянки від 02 березня 
2010 p~кy за N!I, надає згоду на укладення цього Договору, відповідно до частини 
2 стат 128 Земельного кодексу України. 

З. 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 У країни «Ціна земельної ділянки 
визначається за експертною грошовою оціНКОІО, 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 
3~MeJlЬHoi ділянки, визначеної за нормаТИВНОІО грошовою оцінкою земеЛЬНQЇ 
дlJIJIнки» • 

. 4. Нормативна грошова оцінка Ділянки згідно з довідкою Броварського 
МІСЬКОго відд' их ресурсів від 16.03.2010р. N! 04-3/13-3/309 становить 
69 щу земельн . . ) 

7718 грн. (шістсот дев'JlИОСТО сім тисяч сімсот BlcIMHaдЦJ1TЬ гривень . 
5 З . с'н розмір авансу за Договором СЮІадає 10% від 

зaraзu:u .. а домовлеНl~:Ю ТОРІ.. Цl'нки та становить 69 771,80 грН. (шістдесят 
цОl нормативно! грошово! о ) 

дев'ать ТИСЯЧ сімсот сімдесят одна гривня вісімдесят коп. 
6 тити 100% аванс зазначений в п. 5 даного 

Aoro · Покупець зобов'язуЄТЬСЯ спла днів з моменту укладення цього Договору, 
ВОРУ протягом S календарНИХ 



pUIЯ"Оt.f перерахування КОштів 
кві'llТВХ даного Договору. 

ре • 

2 

на рахУнок ПродавЦJI зазначений в 

7. В разІ порушенНJI ВИмог ПУНкту 6 
продавцеві пеню в розмірі подвійної облікової цього договору Покупець сплачує 
за J(оЖН1tіі день затримки. ставки НБУ ВІД суми заборгованості 

8. В разі затримки перерахуваННJI ава 
.сяЦl Продавець має право відмовитис . НСУ Покупцем на строк більше одного 

МІ • JI ВІД цього Договору В .. 
поговір вважатиметься РОЗІрваним з Моме . цьому випадку цеи 
#11 ;nомnеиНJI ПродаВЦJl про відмову . днту отримаННJI Покупцем письмового 
n08~ ВІД оговору піСЛJl П 
право відмовити Покупцеві в продажі Ділянки. чого родавець матиме 

9. 3а цим Договором Продавець зоб ' 
ов язується протягом 1 О календарних днів 

з моменту отриманни грошових коштів від Покупця зазначених в n n 5 б цього 
замовити в орга' '" , . . , 

Договорr.. . .. . НlзаЦI1, Jlка має ліцензію на виконання експертної 
rpoШОВОІ ~Ц1ИКИ зе~~nЬ~Оl Д1n~НКИ, та визначена конкурсною комісією, проведення 
експеРТНОl ГРОШОВО1 оц~нки ДІЛя~ки. при наявності документів необхідних ДJUI 
ВllroтовлеННJI експертнО1 ГРОШОВО1 ОЦІНКИ земельної діЛJlНКИ. 

1 О. Про~авець зобов' ЯЗУЄТЬСJl протяг?м ЗО календарних днів з моменту 
ОТРJSМВНИЯ ЗВІТУ про експертну грошову оЦІНКУ Ділянки та позитивного висновку 

державної експертизи земnеВПОРJlДНОЇ документації винести на розгляд сесіі 
Броварської міської ради питання про продаж Ділянки Покупцеві. 

11.Усі спори, що виникають з цього Договору або ПОВ'JlЗані із ним, 
ВllріШУЮТЬСJl 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,' 
ва оформmoЄТЬСJl додатковою угодою до цього Договору. 

14. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленіс~ Сторін, яка 
оформлюється додатковою угодою до цього Договору, крІМ випадку, 

передбаченого пунктом 9 цього Договору. • • 
МісцезнаходжеllНSI і реКВIЗllТl1 cтopll. 

Продавець 

Броварська міська рада 
07400. м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 
rupЗ4221999БООО05 
МФО 821018 в ГУ ДКУ Київської 

:" .. в, код 26376375 ,., ~~ 
о .. *' 

:J;R"nI~"'J!iOI~)"ви _ секретар ради 
о), :) , н І.В.СanоЖКО 

Покупець 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю ,,Амос лтД" 
07400, м. Бровари, 
вул. М.Лагуновоі,9/123, 
Ір 26000000755001, МФО 321808 в 
~ф АТ "Укрінбанк", м.Бровари, 
код 20586388 
ДиректоР 

І.В.Провориа ------



ПОДAllНЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
ВИКОН}'Іоча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника CIJi)NY 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



ВИКонуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

АІ ,/5,2 

"; О.1-() а. 8J)/D!J ПОДАння 
БроваРсї,rm:': ~: J~] 

~~jAi(IIZl 1'rpd-.1'l-ii.J j " ~" о . :7;..,,---
= ,~PPl.I і'. -- ----.а. 

Просимо розглянути на черговому засіданні БроваРСЬК~і M'i-C~K~~ ради 
ПJIТ8ННJ1 про надання повноваже~ь щодо укладання договору про оплату 
авансОВОГО внеску в рахунок оплати ЦІни земельної ділянки: 

I.Уповноважити виконуючого обов'язки міського голови - секретаря ради 
Сanожка Ігоря Васильовича укласти договір про оплату авансового внеску в 
рахунок оплати ціни земельної ділянки, що додається. 

2. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,2138 га 
ДJIJI обcnyговування комплексу по вул. Кірова,57 для подальшого продажу 
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю ,,Амос JПд" 
ШJIJlXом викупу. 

Попередити товариство з обмеженою відповідальністю "Амос ЛТд" про 
надання необхідних документів для виготовлення експертної грошової оціНІСИ 

земельної ділянки. 

3.Земельному відділу міської ради забезпечити укл~ання та р:~ацію 
договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ЦІНИ земельНОІ ДІЛJIНКИ 

та договору на виконанНJI експертно-оціночних послуг. 

ВИІСонуюча обов' язки начальника 
земельного відділу - заступник 

начальника 
С.А.МВЙборода 
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