
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про Haд~НJI повноважень щодо yкnaдeHНJI І 
ДОГОВОРІВ про оплату авансового внеску 

в рахунок оплати ціни земельних ділянок 
та внесенWI зміни до рішенНJI Броварської міськоі ради 

РозгJDIИYВШИ подання земельного відділу від 30.08.2010 року N!! 664 
про надaRWI повноважень щодо yкnaдeHНJI договорів про оплату авансового 

внеску в рахунок оплати ціни земельних ділянок та BHeCeННJI зміни до 
рішеllВJl Броварської міської ради, керуючись ст. 82, 127,128 Земельного 
ІСодексу Украіни, п.п.34,43 ст. 26, п.l6 ст.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядувaRWI в Украіні», а також враховуючи пропозиції постійної комісії 
з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, міСЬІСа рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Уповноважити виконуючого обов'язхи міського голови - секретаря 
ради Сапожка Ігоря Васильовича укласти договори про оплату авансового 

внеску в рахунок оплати ціни земельних ділянок, що додаються. 

2.провести експертну грошову оцінку земельної дinявки площею 
0,4199 га для обслyroвуваввя комплексу по вул. Красовського,22-а ДЛJI 
подальшого продажу земельної дimппcи споживчому товариству ,,Anьяис-5" 
lПJIJIXом викупу. 

Попередити споживче товариство "Альяис-5" .. про надaшui 
необхідних документів ДJIJI виroтовnеИИJI експерТНОІ грошової оцінки 
земельної ділянки. 

З.Провести експертну грошову оцінку земельноі дinянхи площею 
0,0275 га для обслуговування магазину-паві.ЛЬЙО~ по в>:л.~елінського,1 ДЛJI 
подальшого продажу земельної дїJIJIНКИ ФІЗИЧНІИ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Корж 
Валентині Анатоліївні ПIЛJlXом вИКУПУ· ... 

П фl·Зauav особу-підпрИЄМ1Vl Корж Валентину Аиатолuвну 
опередити П~J - .. 

про H8ДВНWI необхідних документів ДJIJI виготовnеИИJI експерТНОІ ГРОШОВОІ 

оціНkИ земельної ДЇJIЯИICИо 

4 П ...av грошову оцінку земельної ділянки площею 
о ровести експеР"'ААJ б" 

0,3900 га ДJUI будівництва та обcлyroвувaRИJI о єкту незавершеного 
будівництва (торгівельно-офіСНОГО комплексу) по .'_p'~.-
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подальшого про~~~. земельної діЛJlНКИ приватній npоеlСТИО-
пошуково-вироБНИЧIИ фІРМІ <cM-ЕКО» UШJlХОМ викупу. 

Попередити п~иваmy проектно-пошуково-виробничу фірму <cM-ЕКО» 
про HВДaннJI неоБХІДНИХ документів ДnJl виготовлеННJI експертної rpошової . " . 
ОЦІНКИ земельно І ДUUlНКИ. 

5.3емenьному відділу міської ради забезпечити укладенНJI та реалізацію 
доroворів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних 
ДЇJJJJНOK та договорів на ВИ1СонанНJI експертно-оціночних послуг. 

6. Внести зміни до рішенНJI Броварської міської ради від 05.08.2010 року 
Ни 1616-87-05 "Про ниданНJI повноважень щодо yкnaдaнНJI AorOBOpy про 
оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельноі ділянки" в п. 2 
цьоro рішеННJI слова "на перетині вул.Короленка та бульв.Незалежності" 
замінити словами "по бульв. Незалежності, 12-г", відповідно до рішеННJI 
виконавчоro комітету Броварської міської ради від 27.07.201 О р. Ни 411 ,,про 

" HВД8IIВJI адрес . 

7.КоIПpОЛЬ за виконанВJIм цього рішенВJI покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов'JlЗКИ Micь~ 
roлови - секретар ради 

м.Бровари 
від 31 се~IПUI 2010 року 
N! lo,Q-Н-C!J 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

зеМeJlЬНОГО відділу, за пропозиціЄЮ 
постійної комісії з питань .... 
розвитку та бпaroустро~ теРИТс:'IИ, 
земельних відносин, аРХ1тектур , 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земenьноro відділу - заступнИК 

начanьника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник MicItKoro гопови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник упрaвniШUI 
містобудувaвиJI та архітеrrypи
roловний архітектор міста 

Начальник фінансового ynpaвnіИWI 

Виконуюча обов'язки начanьиика 
зaranьноro відділу - roловний спеціаліст 
зaranьноro відділу 

Гопова постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

С.А.майборода 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

~ н.О.Паламарчук 

С.В.Піддубвяк 



Договір "ро оnла,,1У aBallCOBOZO Вllес/(у в РIlXJ1110" 
о/иа",,, '(Ї'"' зи.єлыl;; ділВІІ"" 

м.Бровари «_» 2010 р. 
Броварська міська рада К оо оо б . ( .. 

11 11' ІІІВСЬКОІ О лаСТІ надалІ Іменується 
Продавець ), в осоБІ викоRylОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря ради 
С~ожка Ігоря Васильовича, який діє на підставі ст.42 Закону України «Про 
МІсцеве caмOBpJJДyВaн~ в Україні» з однієї сторони, та приватна проектно
пошуково-виробнича фІрма «М-ЕКО» (надалі іменується «Покупець») в особі 
директора Гав~иток Q~сани Леонідівни, яка діє на підставі Ста1УІУ, з другої 
cтopo~ (надалІ разом Іменуються «Сторони», а кожний окремо «Сmоронш», 
ВОЛОДІЮЧИ Н~Об~~дним .обсяго~ цивільної дієздатності, повністю усвідоМJПOЮЧИ 
зна::ння СВО!Х Д.I~ та з~дно з В1Ль~м волевиявленням, котре повністю відповідає 
нВlП1И ВнутрlШНШ ВОЛІ як учаСНИКІВ цього правочину , УКЛ8JIИ цей договір про 
ОШІату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки (наділа 

іменується (~oгOBip») про викладене нижче. 

1. Покупець має намір набути право власності на земельну діnянку для 
будівництва ресторанного комплексу - землі комерційного використання площею 
0,3900' ra, розташовану за адресою м. Бровари, вул. ЧерНJIXОВСЬКОГО, 20 (надanі 
іменується (~ілянка»), ІШІЯХОМ викупу. 

2. Покупець у заяві (клопотанні) про викуп земельної Дinянки від 18 серпня 
2010 року за Н!20, надає згоду на укладення цього Договору, відповідно до частини 
2 cTaтri 128 Земельного кодексу Украіни. 

3. За цим Договором Покупець зобов'язується сплатити Продавцеві аванс для 
фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки Дinянки відповідно 
до частини 8 стат 128 Земельного кодексу Украіни «Ціна земельної дinянки 
визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які 
мають відповідну ліцензію на виконання цього ВІ'ДУ робіт, на замовлення органів 
державної влади або органів місцевого самоврядування. Фінансування робіт з 
проведеННJI експертної грошової оцінки земельної дinянки здійСШОЄТЬСЯ за рахунок 
внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 B~coткiB вартості 
земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою ОЦІНКОЮ земельної 
дітппао). 

~ 

4. Нормативна грошова оцінка ділянки згідно з довідкою Броварського 
міського відділу земельних ресурсів від 19.08.2010р. Н!! 0.4-3/13-3/663 становить 
1 713 106 грн. ( один мільйон сімсот тринадцять тисяч сто ШІСТЬ гривень ОО коп.). 

S. За домовленістю Сторін розмір авансу за Договором складає. ~% від 
загальної нормативної грошової оцінки та CTaHOB~.:ь 85655,30 rpH. (ВІСІмдесят 
п'ять тисяч шістсот п'ятдесят п'ять гривень 30 КОПІИОК) 

6. Покупець зобов'язується спnа~ 100% авано зазначений в п. 5 даного 
Дог 'lIП"nм 5 календарних ДНІВ з моменту укладення цього Договору, 

овору прот ... v п'" . 
Tn�Y-. ... ~II' коШТ1'в на рахунок родавця зазначеиии в реКВІЗИТах 
A&WU1AOM перерахува.пПІА 

даного Договору. 
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7. В р.азl поруше~ ~имог пункту 6 цього Договору Покупець смачує 

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 
Mic~ Продавець має право. відмовитися від цього Договору. В цьому випадку цей 
ДоroВlР вважатиметься рОЗІрваним З моменту отримання Покупцем письмового 
повідомленНJJ 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 отриманНJJ 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, проведеиня 
експертної грошової оцінки Ділянки при наявності документів необхідних для 
виготовленИJI експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

10. Продавець зобов'язується протягом 30 календарних днів з моменту 
отримания 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 IlIJUIXОМ переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не 
можливо вирішити IWIJIXОМ 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. 3міни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, 
па оформmoЄТЬСJl додатковою угодою до цього Договору. 

14. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовлеНіс~ Сторін, яка 
оформтоється додатковою угодою до цього Договору, КРІМ випадку, 
передбаченого пунктом 9 цього Договору. ., • 

Місцезнаходження І реКВIЗИТl1 cтopll. 

ІІродавець ІІокупець 
Приватна проектно-пошуково

виробнича фірма «М-ЕКО» 
07400, м. Броtsари, 
вул. Київська, 146, 
р/р 26003301340214, МФО 321433 в 
ІПБ м.Бровари 

Директор 

_-----;:---О.л.гаврилюк 



м.Бровари 

Договір "ро OIUlQmy аваІІсового Вllеску в РIIXJIIІОI( 
OIUlQnl" 1(;11" ЗеА.елЬІІО; дiлRІІl(" 

«--1) ______ 2010 р. 

Броварська міська рада КІІЇВСЬКОЇ області (надалі іменується 
"Продавець"), в особі ВИконуючого обов'язки міського голови - секретаря ради 
С~ОЖІСа Ігоря Васильовича, який діє на підставі ст.42 Закону України «Про 
МІсцеве самовря~~НJI в Україні» з однієї сторони, та споживче товариство 
ссАльянс-5» (надалІ !менується «Покупець»} в особі голови правління Перепелиці 
Віталія Павловича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони (надалі разом 
іменуються «Сторони», а кожний окремо «Сторона»}, володіlОЧИ необхідним 
обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та 
згідно з вільним волевиявленням, котре повністю відповідає нашій внутрішній волі 
JП( учасників цього правочину, уклали цей договір про оплату авансового внеску в 
рахунок ОШІати ціни земельної ділянки (наділа іменується (VJozoBip») про 
ВИІОІадене нижче. 

1. Покупець має намір набути право власності на земельну ділянку для 
обcnyrовування частини комплексу - землі промисловості площею 0,4199 га, 
розташовану за адресою м. Бровари, вул. Красовського, 22-а (надалі іменується 

сfДіляНКQ»), ШJIJlXОМ викупу. 

2. Покупець у заяві (клопотанні) про викуп земельної Ділянки від 17 серпня 
2010 року за Н!!11, 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 !рошової оцінки Ділянки відповідно 
до частини 8 статті 128 Земельного кодексу Украіни «Ціна земельної ділянки 
визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які 
мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт, на замовлення органів 
державної впади або органів місцевого самоврядуваввя. Фінансування робіт з 
проведения експертної грошової оцінки земельно! ділянки ~дійс~ється ~a paxyнo~ 
внесеного покупцем авансу, що не може бути БІЛЬШИМ нІЖ 20 В.ІДСОТК1В Bapтocт~ 
земельної ділянки, визначеної за нормативною !рОШОВОЮ ОЦІНКОЮ земельно! 

діляJП(И». .. 
4. Нормативна грошова оцінка ДiлJIнки згідно з довідкою Броварського 

місь . шу' земельних ресурсів від 19.08.2010р. Н!! 04-3/13-3/661 становить 
кого вІДД . . . .. , ОО 

834 289 ІрН. ( вісімсот тридцять чотири ТИСЯЧІ ДВІСТІ ВІСІмдесят дев ять гривень 

коп.). 

5. За домовленістю Сторін розмір авансу за 8Дз04ГО28В09РОМ CКJI{ ~~є 10% від 
З" •• ОШОВОЇ оцінки та становить ,грн. ВІСІМДесят три 
aranьHOI нормативно! гр ., вень 90 копійок) . 

ТНСJIЧі чотириста двадцять ВІСІМ гри 
б ' ється сплатитИ 100% аванс зазначений в п. 5 даного 

6. Покупець зо ов язу а них днів з моменту укладення цього Договору, 
договору протягом 5 кале~ Рна рахунок Продавця зазначений в реквізитах 
nШЯXом перерахування коШТІВ 
даного Договору. 
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7. В р.азl порушен~ ~имог пункту 6 цього Договору Покупець сплачує 

ПродаВЦС:ВI пеНIО в РОЗМІРІ подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості 
за кожиии день затримки. 

8. В разі затримки перерахування авансу Покупцем на строк більше одного 
МЇсяЦJI Продавець має право відмовитися від цього Договору. В цьому випадку цей 
Договір вважатиметься розірваним з моменту отримання Покупцем письмового 
повідо~еННJI 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 
з моменту отримання rpоmових 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 rpошової оцінки Ділянки при наявності документів необхідних для 
виготовлеННJI експертної rpomoBoї оцінки земельної ділянки. 

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

II.У сі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із НИМ, 
вирішуються ПJЛJIXом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не 

МОЖJIИВО вирішити IПЛJIXом 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 підписання Сторонами. 

13. Зміни У цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, 
яка оформmoється додатковою угодою до цього Договору. 

14. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленіс~ Сторін, яка 
оформmoється додатковою угодою до цього Договору, КРІМ випадку, 
передбаченого пунктом 9 цього Договору. .. . 

Місцезнаходження І реКВІЗИТИ СТОРІН 

в 

Продавець Покупець 
Споживче товариство «Anьянс-5» 
07400, м. БРОllари, 
вул. Красовського, 22-а, 
р/р 26006301701242, МФО 300238, 
Код ЄДРПОУ 35875907, Філія АТ 
«БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» м.Київ 

Голова Правління 

_-----~В.П.Перепenиця 



Договір "ро OlUlall'Y aBallCOBOZO Вllеск;у в РllXY"ОI( 
OlUlall'" I(ill" зєJflєJIыl;; dіляlll(U 

м.Бровари « » ______ 2010р. 

Броварська міська рада КllїВСЬКої області (надanі імеНУЄТЬСJl 
"Продавець 11), в особі ВИКонуючого обов' Jlзки міського голови - секретаРJl ради 
с~ожка Ігоря Васильовича, Jlкий діє на підставі ст.42 Закону України «Про 
МІсцеве самоврядуванНJI в Україні» з однієї сторони, та приватний підприємець 
Корж Валентина Анатоліївна (надалі імеНУЄТЬСJl <<І10куnець»), свідоцтво про 
державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від 14.03.2000 року Н!!2 355 017 
0000 000503 видане виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської 
області, з другої ст~рони (надалі разом імеНУЮТЬСJl «Сторони», а кожний окремо 
«Сторона»), ВОЛОДІЮЧИ необхідним оБСJlГОМ цивільної дієздатності, повніС110 
усвідомлюючи значенНJI своїх дій та згідно з вільним волеВИJlвnенНJlМ, котре 
повністю відповідає нашій внутрішній волі JlК учасників цього правочину, уклали 
цей договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділJlНКИ 
(наділа імеНУЄТЬСJl <<Договір») про викладене нижче. 

1. Покупець має намір набути право власності на земельну дimпп<y ДJIJI 
обcnyrовування магазину-павinьйону площею 0,0275 га, розташовану за адресою 
м.Бровари, вул.Белінського, 1 (надалі іменується <~іляНКQ»), ШЛJIXОМ викупу. 

2. Покупець у заяві (клопотанні) про викуп земельної ДіЛJIНКИ від 19 серпНJI 
2010 року, надає згоду на укладенНJI цього Договору, відповідно до частини 2 
cтaтri 128 Земельного кодексу України. 

3. За цим Договором Покупець зобов'JlЗУЄТЬСJl сплатити Продавцеві аванс ДJIJI 
фінансування робіт з проведенНJI експертної rpошової оцінки Ділянки відповідно 
до частини 8 статті 128 Земельного кодексу України <<Ціна земельноі ділянки 
визначається за експертною rpошовою оцінкою, ЩО ПРОВ~ДИТЬСJl організаціями, JI~i 
мають відповідну ліцензію на ВИКОНaнНJJ цього виду роБІТ, H~ замовnеННJI OP~IB 
державної влади або органів Mic~eBOГO caмoB~~д?'8aнНJJ. !IHaнcyвaнНJJ роБІТ з 
проведення експертної грошової ОЦІНКИ земельно~ Д1ЛJlНКИ ~дшс~ється ~a paxyнo~ 
внесеного покупцем авансу, що не може бути БІЛЬШИМ НІЖ 20 B~ДCOТК1B Bapтoc~ 
земельної ділянки, визначеної за нормативною rpошовою ОЦІНКОЮ земеЛЬНОІ 

ділянки». 
.. 

4. Нормативна грошова OЦ~Ka ~ЇЛJIНКИ згідно з ДOBiдкo~ Броварського 
. .. ьних реСУРСІВ ВІД 1808.2010р. Н!! 04-3/13 3/658 становить 

МІСЬКОГО В1ДД1ЛУ земел . . . , 
171 985 грн. ( сто сімдесят одна тисяча дев'ятсот ВІСlмдеСJlТ п ять rpивень). 

S З . СТОРІ'н розмір авансу за Договором складає 10% від . а домовлеН1СТЮ 8 ( . 
оо оо шової оцінки та становить 17 19,5 rpH. CIМН8ДЦJIТЬ 

загальНОІ нормаТИВНОI гро 
ТИсяч сто дев'яносто вісім гривень SO коп.) 

, ся сплатити 100% аванс зазначений в п. 5 даного 
6. Покупець зобов язуєть . з моменту yкnaдeННJI цього Договору 

Д 5 календарНИХ ДНІВ , 
оговору протягом . на рахунок ПродавЦJI зазначений в реквізитах 

lПJIJIxом перерахування коШТІВ 

даного Договору. 
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7. В р.азl порушен~ ~имог. пункту 6 цього Договору Покупець сплачує 

ПродавцеВІ пеmo в РОЗМІРІ ПОДВІЙНОЇ облікової ставки НБУ від суми заборгованості 
за кожний день затримки. 

8. В разі затримки перерахування авансу Покупцем на строк більше одного 
MicJIЦJI 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. 3а цим Договором Продавець зобов'язується протягом 10 календарних днів 
з моменту отримання rpошових 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 rpошової оцінки Ділянки при наявності документів необхідних для 
виготовлення експертної rpошової оцінки земельної ділянки. 

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

II.Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, 
вирішуються ПIЗDIXом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не 
можливо вирішити ПIЗDIXом 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. 3міни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, 
яка оформлюєrься додатковою угодою до цього Договору. 

14. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовлеНі~ Сторін, яка 
оформmoєrься додатковою угодою до цього Договору, КРІМ випадку, 
передбаченого пунктом 9 цього Договору. .. . 

Місцезнаходження І реКВIЗllТl1 СТОРІН 

М. 

Продавець Покупець 
Приватний підприємець 
Корж ВалентИНа Анатоліївна 
07400, м. Бровари, 
вул. М.Лагунової, 18, кв. 15, 
ідентифікаційний номер 2763907326 

Приватний підприємець 

В.А.Корж 
--------~--------



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сanожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на позачерговому засіданні Броварської міської 
ради IIИТIШНJI про надання повноважень щодо yкпaдeHНJI договорів про 

оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних дinянок та 

BHeCeННJI зміни до рішенНJI Броварської міської ради: 

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

2.Провести експертну грошову оцінку земельної діЛJIНКИ площею 
0,4190 га для обслуговування комплексу по вул. Красовського,22-а ДЛJI 

подальшого продажу земельної ділянки споживчому товариству "AnьJlНc-

5" lПJIJIXом викупу. 
Попередити споживче товариство ,,Альянс-S" про HaдaнНJI 

необхідних документів ДЛJI виготовnеННJI експертної грошової оцінки 
земельної дiшmки. 

З.Провести експертну грошову оцінку земельноі дimmки площею 
0,0275 га для обслуговувaнНJI магазину-павinьіону по вул.Белінського,l 
ДJIJI подальшого продажу земельної дinянки фізичній особі-підприємцю 
Корж Валеитині Анатоліївні шляхом викупу. 

Попередити фізичну особу-підприємци Корж Валентину Анатоліївну 
про надання необхідних документів ДJIJI виготовnеННJI експертної грошової 

оцінкиземельної~КИ. 

4.Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 
0,3900 га для будівництва та обслуговувaнНJI об"єкту незавершеного 
будівництва (торгівельно-офісно~. к~мплексу) по .~ул.ЧеРНJIXовського,20 
ДJUI подальшого продажу земельНОl Д1ЛJlнки приваТН1И проектно-поmyково-

виробничій фірмі <cM-ЕКО» lПЛJIXом викупу. 
Попередити приватну прое~о-поmyково-виробничу Фірму .. «М-ЕКО)~ 

про И8Д8ВIUI необхідниХ документІВ ДJIJI виroтовлеНВJI експерТНОl ГРОШОВОl 

оціmcи земельиої ДЇJIJIВКИ. 

БР'оваРСLJCВі .l\fВ}( 
~. н1-М J -JjИ~~ 
И." e.w--:~~~d'-:.!:J... = ~ 200 • 



5.3емельному відділу міської ради забезпечити укладеННJI та реалізацію 
доroворів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних 
дїJIJIHOK та договорів на виконанНJI експертно-оціночних послуг. 

6. Внести зміни до рішенНJI Броварської міської ради від 05.08.2010 
року N!! 1616-87-05 "Про надання повноважень щодо yкnaдaHНJI договору про 
оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельноі ділянки" в п. 2 
Цioro рішеННJI слова "на перетині вул.Короленка та бульв.Незалежності" 
замінити словами "по бульв. Незалежності, 12-г" , відповідно до рішеННJI 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 27.07.201 О р. N!! 411 "Про 
н&дання адрес". 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відцiny - заступник 
начальника С.А.майборода 
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