БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КиІвськоі ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г
Про HaдaHНJI повноважень щодо укладання
договорів про оплату авансового внеску
в рахунок оплати ціни земельних діmrнок

РОЗГJIJJВYВши поданНJI земельного відділу від

12.05.2010 року Н!!443

про надання повноважень щодо укладанНJI договорів про оплату авансового

внеску в рахунок оплати ціни земельних діmrнок, керуючись ст.82,

127,128

Земельного кодексу Украіни, постановою Кабінету Міністрів Украіни від
24 ЛИПИJI 2009р. Н!! 806 ,,про BHeCeННJI змін до постанови Кабінету Міністрів

Украіни від 22 квiTНJI 2009р. Н!! 381", п.п:34,43 ст. 26, п.16 ст.42 Закону
Украіни «Про місцеве самоврядуванНJI в Україні», а також враховуючи
пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій,
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада
ВИРIIПИJIA:

I.Уповноважити виконуючого обов'язки міського голови

-

секретаря

ради Сапожка Ігоря Васильовича укласти договори про оплату авансового
внеску в рахунок оплати ціни зем~ьних ділянок, що ДОД8Ю1"Ься.

.

2.Провести експертну rpошову оцінку земельної дiлmки площею
0,0517 га ДЛJI обсnyговув8ВНJI частини майнового комплексу по бульв.

Незалежності, 53/4 ДJUI подальшого продажу земельної дimrнки товариству з
Обмеженою відповідальністю «Делана» lПJIJIXом викупу.
Попередити товариство з обмеженою відповідальністю «Делан&» про
lIaдaнWI необхідних документів ДЛJI виготовлення експертної rpошової оцінки
земельної ділянки.

З.Провести експертну грошову оцінку земельної дiлmки площею
0.0265 га Д1Ul будівництва та обслуговув8ВНJI оздоровчого центру з готелем
~артирного типу по вул. Гагаріна, 28-в ДЛJI подальшого продажу земельної

дuIJпncи приватному підприємству «Феско» ШJIЯXом викупу.

.

Попередити приватне підприємство «Феск~» ~o Haд8ВНJI ~е?БХ1ДRИX

ДОКУМентів ДЛJI виготовлеННJI експертної rpОШОВОI ОЦІНКИ земельНОl д1ЛJlНКИ.

6

4.Згїдно з рекомендацією постійноі комісії з питань розвитку та

. .

б

.

JIагоустрою територій, земельних ВІДНосин, аРХІтектури, '. УД1~ництва та

2

інвестицііі, відмовити, в зв'язку з недоцільністю,
у
проведенні
експертнОЇ ГРОШОВОЇ оцінки земельної ділянки площею 0,0056 га ДЛJI
обслуговуванНJI магазину - павіnьйону дрібнороздрібноі торгівлі по
ВУП. Короленка, 52 дnя подальшого продажу земельної ділянки фізичній
особі-підприємцю Боnдирєву Костянтину Олексійовичу шляхом викупу.
5.3емenьному відділу міської ради забезпечити укладенНJI та реалізацію
договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних

діJIJIИОК та договорів на виконання експертно-оціночних послуг.
б.КОНТРОЛЬ

за виконанням

цього

рішення

покласти

на заступника

міського голови Андрєєва в.о.
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ПОДАННЯ:

· inv
enьноro BJМ_.",

зем .....

за пропозицією

. ... з питань

ПОСТ1ИНОJт~О=:устрою територій,

::::::х відносин, ар,?;ект>'РИ,
бvдівництва та інвестиЦlИ -

'"
виконуюча
о

бов'язки начальника
к

земельноro відділу - заступии

~;1i1h

начальника

С.А.Маіборо,ца

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Начальник ЮРИДичного відцілу

В.В.Руденко

,

/":)

QТ I.Г.JJaвep

. Начальник УПРВВЛЇmц

МіСТОбудуВВИкя та архітектури _

головний аРхітектор міста

Начальник фінансового УІІр8ВJIi1ПfJI

?

Ш СЛКовpllil

НачlllIЬвиJc 3III1un.иоro B~~
~_

Голова ПОстіііиоУ IСОМісіі ЗПИтань

рOЗllJrncy та ~IO тepllТop'.

зем~ відвосиа,II)Dd'l'ertтyp/f т,
БУДІВНИЦтва Та інвеСТИцій
'

Л.є.Рибахова

Договір "ро Оlиа",у aBallCOBOZO Вllеск:у в pllXJ11101(
Оlиа"," Ц;ІІ" ЗЄJJ,ел'"0; ділвlll(ІІ
м.Бровари

«_» ______ 201 Ор.

Броварська ~iCЬKa рада КllїВСЬКої області (надалі імеНУЄТЬСJl
"0родавец.,"), в осоБІ ВИконуючого оБОВ'JlЗКИ міського голови - секретаРJl ради
СапОЖка Ігоря Васильович&, Jlкий діє на підставі СТ.42 Закону України «Про
місцеве caмOBp~~ в Україні» з однієї сторони, та приватне підприємство

«феско» (надал! ІмеНУЄТЬСJl «Покупець») в особі директора підприємства
Федоренка С~РПJl Миколайовича, JlКИЙ діє на підставі нової редакції CTa1Yl'Y
приватного Пlдnpиємс:ва «Феско», з другої сторони (надалі разом імеНУЮТЬСJl
«Сторони»,

а кожини

окремо

«Сторона»),

володіючи

необхідним

оБСJlГОМ

цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значенНJI своїх дій та згідно з
вільНИМ волеВИJlВJIеННJIМ, котре повністю відповідає нашій внутрішній волі JlК
учасників цього правочину, уклали цей договір про оплату авансового внеску в

рахунок оплати ціни земельної дinJlнки (наділі імеНУЄТЬСJl <<Договір») про викладене
нижче.

1.

Покупець має намір набути право власності на земельну дinmкy ДJIJI

обслуговув8ИНJI оздоровчого центру з готелем квартирного типу площею

0,0265

га,

розташовану за адресою м. Бровари, вул. ГагарінІ, 28-а (надалі імеНУЄТЬСJl

<tДiлRНКQ»), ШJlJJXом викупу.

2. Покупець

у ЗaJIВі (клопотанні) про викуп земельної Дiлmки від

28

квiТНJI

2010 року за N!!22, надає згоду на укладеННJI цього Договору, відповідно до частини
2eтaтri 128 Земельного кодексу України.
3. За цим Договором Покупець

зобов'JlЗУЄТЬСJl сплатити Продавцеві аванс ДJIJI
фівансув8ННJI робіт з проведеННJI експертної грошової оцінки Ділянки відповідно

до частини 8 стапі 128 Земельного кодексу України <<Ціна земельної дinянки
визначаЄТЬСJl за експертною грошовою оцінкою, що ПРОВОДИТЬСJl організаціями, які
мають відповідну ліцензію на ВИlCонaннJI цього виду робіт, на замовлеННJI органів
державної влади або органів місцевого самоврядув8ИНJI. Фінансув8ИНJI робіт з
DpоведеННJI експертної грошової оцінки земельної ділянки здіЙСНЮЄТЬСJl за рахунок
Внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості
з~мельНОі ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної

,і
11

дuIJппao).

4. Нормативна грошова оцінка Ділянки згідно з довідкою відділу
ДеРЖКомзему в м.Броварах від 17.05.2010р. N!! 04-3113-3/455 становить 216 201
грн. ( двісті шістнaдцJlТЬ тисяч двісті одна гривНJI ).
S. За домовленістю Сторін розмір авансу за Договором складає 10% від
зaranьної нормативної грошової оцінки та становить 21 620,1 О грн. (ДВaдцJlТЬ
ОДНа ТИСJlЧа шістьсот ДВaдцJlТЬ гривень десять коп.)

б. Покупець зобов'язуєrься сплатити 100% аванс зазначений в п. 5 даного
Договору nPОТJIГOм 5 календарних днів з моменту yкnaдeННJI ~oгo ДOГ~BOPY,
lUJbixoM перерахувaннJI коштів на рахунок ПродавЦJI зазначении в реКВІЗИТах

-ОГО Договору.

...
!

2

7. В р.азі порушен~ ~имог. nYH~ ~ цього

Договору

Покупець

сплачує

продавцеВІ пеню в рОЗМІрІ ПОДВІЙНОІ оБЛІКОВОЇ ставки НБУ від суми заборгованості

за КОЖНИЙ день за1рИМКИ.

8. В разі за1рИМКИ перерахуванНJI авансу Покупцем на с1рок більше одного

місЯЦІ Продавець має право. відмовитися від цього Договору. В цьому випадку цей
Доroвір вважатиметься РОЗІРВаним З моменту отриманНJI Покупцем письмового

повідомлення Продавця про відмову від Договору після чого Продавець матиме
право відмовити Покупцеві В продажі Ділянки.

9. 3а цим Договором Продавець зобов'язується протягом 10 календарних днів
з моменту 01рИМання rpошових коштів від Покупця, зазначених в п.п.S,6 цього

Доroвору, замовити В організації, яка має ліцензію на виконання експертної
rpошовоі оцінки земельної ділянки, та визначена конкурсною комісією, проведенИJI
експертної грошової оцінки Ділянки при наявності документів необхідних ДJUI
виготовлеННJI експертної ІрОШОВОЇ оцінки земельної ділянки.

Продавець зобов'язується протягом 30 календарних днів з моменту
отрим8НВJI звіту про експертну ІрОШОВУ оцінку Ділянки та позитивного висновку

10.

державної експертизи землевпорядної документації
винести на розгляд сесії
Броварської міської ради ІІИТ8НИJI про продаж Діnянки Покупцеві.

1l.Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із НИМ,
вирішуються ПIJIJlXОМ переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не
можливо вирішити ПJЛJIXОМ переговорів, він вирішується в судовому порядку за
встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в
Украіні законодавства.

12. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписанИJI Сторонами.
13. 3міни У цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін,
па оформлюється додатковою угодою до ЦЬОГО Договору.

Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка
оформтоється додатковою угодою до цього Договору, крім випадку,

14.

передбаченого пунктом

9 цього Договору.

••

•

Місцезнаходження І реКВІЗИТИ СТОРІН

Продавець

Покупець

Броварська міська рада

Приватне підприємство «Феско»

n/i З

07400, М. Бровари, вул. Гагаріна, 15

07400, м. Бровари,
вул. Оболонська, 47,
p/p 26005301025229, МФО 321767 в

оБл .;-ltQ _ •iв~)) 26376375
В. MiL\t~Oo}
О * .
-X~~~~;~ceкpeтap ради

Банк, код 30117937
Директор

р 4221999600005
МФО 82
в ГУ ДКУ Київської Броварському відділенні ВАТ ВТБ
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Договір "ро ОlИQ"'.У аваlІсового ВllеС9 в РtIXJ1110Н
ОlИQ"," IfillU 3ЄJfleJIbllO; дїЛЯIІНU
)1. Бровари

«_» ______ 2010 р.

Броварська ~iCЬKa рада КІІЇВСЬКОЇ області (надалі іменується
"продавець"), в осоБІ ВИконуючого обов'язки міського голови - секретаря ради
СвпоЖК8. Ігоря Васильовича, який діє на підставі ст.42 Закону України <<Про

)Іісцеве самоврядування в Украіні» з однієї сторони, та товариство з обмеженою
вiдnовідвл~ніСТЮ "Делана" (надалі імеНУЄТЬСJl <сПокуnець») в особі директора
МЬсиіна ВІктора Федоровича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони
(нвдалі 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
вввнсового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки (наділі іменується
<tДoгOBip») про ВИІОІадене нижче.

1.

Покупець має намір набути право власності на земельну ділянку ДJUI

обcяyrовуваиия частини майнового комплексу (виробнича база) площею 0,0517 га,
розташовану за адресою м. Бровари, вул. Незалежності, 53/4 (надалі іменуєrЬСJl
<tДiлRНКQ»), ПIJIJlXом викупу.

2. Покупець' у заяві (клопотанні) про викуп земельної Ділянки від 05 травня
2010 року за N!!50/2010, вадає згоду ва укладеВИJI цього Договору, відповідно до
частини 2 ста'П'Ї 128 Земельного кодексу Украіни.
3. За цим Договором Покупець зобов'язується сплатити Продавцеві аванс ДJUI
фінансування робіт з проведеВИJI експертної грошової оцінки Діляики відповідно
до частини 8 ста'П'Ї 128 Земельного кодексу Украіни «Ціна земельної ділянки

визначаєrься за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які
мають відповідну ліцевзію ва викон8ВИJI цього виду робіт, на замовлеВИJI органів
державної влади або органів місцевого самоврядування. Фінансування робіт з
npоведеНИJI експертної грошової оцінки земельної ділянки здійсlПOЄТЬСЯ за рахунок
внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості
3~eJlЬHoi дimппcи, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної
ДUWUCm).

4. Нормативна грошова оцінка ділянки згідно з довідкою відділу
Держкомзему в м.Броварах від 22.04.201 Ор. Н!! 04-3/13-3/384 становить 103209 грв.

(сто 'ІрИ тисячі двісті дев'ять гривень).

S. За домовленістю Сторін розмір авансу за Договором складає 10% від
3araлLRОі нормативної грошової оцінки та становить 1О 320,90 грн. (десять тисяч

tpиств двадцать гривень дев'яносто коп.)

б. Покупець зобов'язується сплатити 100% аванс зазначений в п. 5 даного

Доroвору протягом 5 календарних днів з моменту укладення ~oгo ДOГ~BOPY,

lllnяxом перерахування коштів на рахунок ПродавЦJI зазначеиии в реКВ1Зитах
Aattoro договору.

..
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7. В р.азі порушен~ ~имог. пун~ 6. цього

Договору

Покупець

сплачує

продавцеВІ пеmo в рОЗМІрІ ПОДВІЙНОІ оБЛІКОВОЇ ставки НБУ від суми заборгованості
зв кожниіі день затримки.

8. В разі затримки перерахуванНJI авансу Покупцем на строк більше одного

.IicJIЦJI Продавець має право. відмовитися від цього Договору. В цьому випадку цей
доroвір вважатиметьСJl РОЗIРВ~ИМ з ~OMeHТY отриманНJI Покупцем письмового

повідомленНJI Продавця про ВІДМОВУ ВІД Договору після чого Продавець матиме
право відмовити Покупцеві в продажі Ділянки.

9. 3а цим Договором Продавець зобов'язується протягом 1О календарних днів
з моменту отрим8НIUI грошових коштів від Покупця, зазначених в п.п.S,6 цього

Доroворr., з.амовити в о~~нізації, яка має ліцензію на виконання експертної
rpОШОВОI ОЦІНКИ земелЬНОI ДІЛЯНКИ, та визначена конкурсною комісією, проведенНJI

експертної грошової оцінки Ділянки при HВJlBHOCTi документів необхідних ДЛJI
виroтовnення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

10. Продавець зобов'язується протягом 30 календарних днів з моменту
отрим8ВНJI звіту про експертну грошову оцінку Ділянки та позитивного висновку
державної експертизи землевпорядної документації

винести на розгляд сесії

Броварської міської ради ПИТВННJI про продаж Ділянки Покупцеві.
11.Усі

спори,

що

виникають з

цього

Договору

або

пов'язані

із

НИМ,

вирішуються IПJIJIXОМ переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не
МОDИВО вирішити IПJIJJXОМ переговорів, він вирішується в судовому порядку за
встановnеною підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в
Украіні законодавства.

12. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписВННJI Сторонами.
13. 3міни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін,
ІІСВ оформmoЄТЬСJl додатковою угодою до цього Договору.

14. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленіс~ Сторін, па
офОРМJПOєrьСJl

додатковою

передбаченого пунктом

угодою

до

цього

Договору,

КРІМ

випадку,

9 цього Договору.

Місцезнаходження і реквізити сторін
Продавець
Покупець

Броварська міська рада

Товариство з обмеженою

О7400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15
n/p 342

відповідальністю "Депана"
02068, м. Київ,

219
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ВАТ <dПPЕУС БАНК МКБ»
код 22920528

Директор
І.В.СапоЖКО _-----~В.Ф.Міхнін

..

Виконуючому обов'язки міського
голови

-

секретарю ради

Сапожку І.В.
ПОДАННя

пJIТВIIIUI

о мнути на черговому засіданні Броварської міської ради
о над НJI повноважень. щодо укладання договорів про оплату

авансового внеску в рахунок оплати ЦІНи земельних ділянок:

I.Уповноважити виконуючого обов'язки міського голови - секретаря
ради Сапожка ІГОРJl Васильовича укласти договори про оплату авансового
внеску в рахунок оплати ціни земельних ділянок, що додаються.
2.Провести

експертну

грошову

оцінку

земельної дinJIНКИ

площею

0,0517 га ДЛJI обслуговувaнНJI частини майнового комплексу по бульв.
Незалежності, 53/4 ДЛJI подальшого продажу земельної дїЛJIНКИ товариству з
обмеженою відповідальністю «Делана» шляхом викупу.
Попередити товариство з обмеженою відповідальністю «Делана»

про

HaдaннJI необхідних документів ДJIJI виготовnенНJI експертної грошової оцінки
земельної ділянки.
З.Провести експертну грошову оцінку земельної діnинки площею
0,0265 га для будівництва та обсnyrовуванНJI оздоровчого центру з готелем
оартирного типу по вул. Гагаріна, 28-в ДJIJI подальшого продажу земельної

дimпucи приватному підприємству «Феско» ШЛJIXом викупу.
Попередити приватне підприємство «Феско» про HaдВННJI необхідних
документів ДЛJI виготовлеВИJI експертної грошової оцінки земельної дimmки.

4.Провести експертну грошову оцінку земельної діЛJIНКИ площею
0,0056 га ДJIJI обслуговувВННJI магазину - павільйону дрібнороздрібної торгівлі
ПО вул. Короленка, 52 ДЛJI подальшого продажу земельної діЛJIНКИ фізичній
особі-підприємцю Болдирєву Костmтину Олексійовичу шляхом викупу.

Попередити
ОJIексійовича

про

фізичну
надaВИJI

особу-підприємця
необхідних

Бо~ирєва

дoкyмeНnB

ДJIJI

КОСТJlНТИНа
виготовлеНВJI

експертної грошової оцінки земельної ДЇЛJIНКИ.

5.3емельному відділу міської ради забезпечити укладе~ та реалізацію
д~roBOpiв про оплату авансового внеску в paxrнOK оплати ЦІНИ земельних
д1JIJIВOK та договорів на виконання експерТнО-ОцlнОчнихг--_П_О_cnyr
__.______

Броварський МВК

Виконуюча обов' язки начальника
земельного відділу - заступник

начальника земельного відділу

ВЩlпnі ](2 ~- 6''t/'{v fj
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