
 

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сесії селищної ради 

                                                                                                          від 18.11.2021 р № 17 
    

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про  порядок продажу земельних ділянок під об'єктами нерухомого 

майна на території об'єднаної  територіальної громади Воскресенської  

селищної ради  Миколаївського району Миколаївської області 

 

 

            1. Загальні положення 

 

      Це Положення розроблене відповідно до Земельного кодексу України, 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні» та інших актів чинного законодавства та регулює порядок 

продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, 

що є власністю громадян, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб. 

Об'єктами продажу є земельні  ділянки несільськогосподарського  

призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що 

перебувають  у власності громадян, фізичних осіб - підприємців та  

юридичних осіб. 

       Норми цього Положення поширюються на земельні ділянки, які  

розташовані в межах смт. Воскресенське, с. Калинівка, с. Пересадівка, с. 

Михайло-Ларине, с-ща Горохівка, с-ща Грейгове, с. Водокачка, с. Степове,  

с. Червоне   Миколаївського району,  Миколаївської області та можуть бути 

передані у власність згідно чинного законодавства України. 

 

Суб'єктами правовідносин з продажу земельних ділянок є: 

 

ПРОДАВЕЦЬ- Воскресенська селищна рада Миколаївського району 

Миколаївської області ( надалі- Воскресенська селищна рада) в межах 

повноважень, визначених чинним законодавством України. 

 

ПОКУПЦІ - громадяни, фізичні особи  - підприємці  та юридичні особи, які  є 

власниками об'єктів нерухомого майна, розташованого на земельних 

ділянках об'єднаної територіальної громади Воскресенської селищної ради. 

      Продаж земельних ділянок у власність здійснюється за заявами 

(клопотаннями) власників об'єктів нерухомого майна, розташованого на 

земельних ділянках смт. Воскресенське, с. Калинівка, с. Пересадівка, с. 

Михайло-Ларине, с-ща Горохівка, с-ща Грейгове, с. Водокачка, с. Степове, с. 

Червоне  Миколаївського району,  Миколаївської області. 

       Продаж земельних ділянок за заявами (клопотаннями) зацікавлених осіб 

полягає в передачі права власності на  земельну ділянку покупцю за ціною,  



визначеною на підставі ексертної грошової оцінки відповідно до 

встановленого чинним законодавством  порядку. 

         Уповноваженим органом Воскресенської селищної ради, який здійснює 

підготовку проектів рішень селищної ради про продаж (відмову в продажу) 

земельних ділянок під власним майном, забезпечує  укладання договорів про 

сплату авансового внеску та находження коштів від продажу земельних 

ділянок, здійснює замовлення експертної грошової оцінки після проведення 

конкурсного відбору з метою визначення  ціни земельної ділянки є 

виконавчий комітет Воскресенської селищної ради. 

       Цей порядок не поширюється на продаж земельних ділянок, на яких 

розташовані об'єкти, які підлягають приватизації. 

 

2. Порядок викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти 

нерухомого майна. 

 

2.1 Громадяни, фізичні особи – підприємці та юридичні особи, зацікавлені у 

придбанні земельних ділянок у власність ( під власним майном), подають 

заяву (клопотання) до Воскресенської селищної ради. 

2.2  У заяві(клопотанні) зазначаються місце розташування земельної ділянки, 

її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладання 

договору про сплату авансового внеску в рахунок оплату ціни земельної 

ділянки. 

 

До заяви (клопотання) додаються: 

 

- документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою ( у 

разі наявності) та документи, що посвідчують право власності  на 

нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній 

ділянці ( нотаріально посвідчені копії ) ; 

- копія установчих документів для  юридичної особи (нотаріально 

завірені копії,  а для громадянина – копія документа, що посвідчує 

особу; 

- свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця у разі   

     продажу земельної ділянки фізичній особі - підприємцю ( нотаріально    

      завірену копію); 

- витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

  2.3 Селищна рада у місячний строк розглядає заяву (клопотання) і приймає   

   рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо   

   відведення земельної ділянки та/або про  проведення експертної грошової  

   оцінки  земельної ділянки чи  про  відмову в продажу із  зазначенням  

   поважних причин відмови. 

 

    Підставою для відмови  в продажу земельної  ділянки є: 



- неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо 

продажу земельної ділянки; 

 

     -    або виявлення недостовірних відомостей у поданих документах ; 

- якщо щодо  суб'єкта підприємницької діяльності порушена   справа про 

банкрутство або припинення його діяльності; 

-  встановлена Земельним кодексом України заборона на передачу 

земельної ділянки у приватну власність; 

- відмова  від укладання договору про сплату авансового внеску в 

рахунок ціни земельної ділянки; 

Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржене в суді. 

2.4  Рішення Воскресенської селищної ради про надання  дозволу проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для проведення 

експертної грошової оцінки  земельної ділянки та укладання договору про 

оплату авансового внеску в рахунок оплати  ціни земельної ділянки (типовий 

договір додається). 

2.5  Кошти в рахунок авансового внеску  в розмірі не більше 20 відсотків  

вартості земельної ділянки, сплачується       громадянином, фізичною 

особою-підприємцем або  юридичною особою в 15 – денний термін після 

укладання відповідного договору. 

Авансові внески використовуються для фінансування робіт з проведення  

експертної грошової оцінки земельної ділянки. Вартість проведення 

експертної  грошової оцінки земельної ділянки не може бути більшою ніж 

авансовий  внесок покупця такої ділянки. 

2.6 Після сплати покупцем земельної ділянки авансового внеску 

повноваженим органом проводиться конкурсний відбір суб'єкта оціночної 

діяльності у сфері оцінки земель та здійснюється замовлення еккспертної 

грошової оцінки земельної ділянки шляхом укладання відповідного договору 

в межах оплати авансового внеску. 

2.7 Рішення селищної ради про продаж земельної ділянки є підставою для 

укладання договору купівлі- продажу земельної ділянки. 

У разі немотивованого зволікання або ухилення покупцем від укладання  

договору купівлі - продажу земельної ділянки протягом місяця з дати 

прийняття  селищною радою  рішення про продаж земельної ділянки 

селищний голова має        право ініціювати скасування цього рішення. 

2.8 Воскресенська селищна рада, від імені якої діє селищний голова  укладає 

з покупцем договір купівлі - продажу земельної ділянки, який підлягає 

нотаріальному посвідченню. Всі витрати за нотаріальне оформлення  

договору купівлі- продажу покладаються на Покупця. 

2.9  Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, 

що проводиться організаціями, які мають відповідну ліцензію на  виконання 

цього  виду робіт на замовлення Воскресенської селищної ради. Організація, 

яка здійснює експертну грошову оцінку земельної ділянки визначається 

спеціально створеною комісією відповідно до Положення про конкурсний 

відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель. 



       Фінансування  робіт з проведення експертної  грошової оцінки земельної 

ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що становить 

не більше 20 відсотків  вартості  земельної ділянки, визначеної за 

нормативною грошовою  оцінкою земельної ділянки 

Порядок зарахування та використання коштів авансового внеску 

визначається Кабінетом  Міністрів України. 

Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У 

разі  відмови покупця від укладання договору купівлі - продажу земельної 

ділянки сума авансового внеску не повертається. 

      Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з 

розстроченням платежу за згодою сторін , але  не більше ніж на п'ять  років. 

Порядок здійснення розрахунків з розстроченням платежу за  придбання 

земельної ділянки визначається Кабінетом  Міністрів  України. 

2.10 Кошти, отримані від продажу земельних ділянок у смт.  Воскресенське, 

с. Калинівка, с. Пересадівка, с. Михайло-Ларине, с-щі Горохівка, с-щі 

Грейгове, с. Водокачка, с. Степове, с. Червоне Миколаївського району,  

Миколаївської області зараховуються до місцевого бюджету у порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

 

3. Особливості продажу земельних ділянок іноземним державам, 

іноземним юридичним особам 

 

3.1 Продаж земельних ділянок, які перебувають у власності селищної ради 

іноземним державам, іноземним юридичним особам  здійснюється шляхом 

звернення Воскресенської селищної ради  до Кабінету  Міністрів  України 

щодо погодження продажу даним особам. 

3.2 Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок здійснюється  

Воскресенською селищною радаою після отримання  погодження  Кабінету 

Міністрів України. 

 

4. Загальні положення про проведення конкурсу по відбору суб'єктів 

оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок ( далі- Конкурс) 

4.1 Конкурс по відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється конкурсною  

комісією з проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності  у 

сфері оцінки  земель ( далі - Комісія), склад якої затверджується рішенням 

виконавчого комітету селищної ради. 

4.2 Засідання Комісії є правомочним у разі присутності  на ньому не менше  

2/3 її кількісного складу. 

4.3 Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні та 

оформлюється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні  

членами комісії. У разі  рівної  кількості голосів, голос голови комісії є 

вирішальним. 



4.4  Організацію роботи Комісії здійснює виконком Воскресенської  

селищної ради. 

 

 

5. Підготовка до проведення Конкурсу 

5.1  Уразі прийняття рішення про проведення конкурсу, інформація стосовно 

його терміну проведення, а також інформація про об'єкт оцінки 

опубліковується в газеті «Вісник  Жовтневщини», або  інших засобах масової 

інформації не пізніше ніж за 10 днів до оголошеної дати проведення 

Конкурсу. 

5.2  Інформація про умови проведення Конкурсу з відбору  суб'єктів 

оціночної діяльності повинна містити наступне: 

- назву об'єкту експертної грошової оцінки із зазначенням місця   

   розташування та адреси. 

-  дату , час і місце проведення Крнкурсу; 

-  кінцевий термін подачі заяв та документів на участь у Конкурсі, який має   

   встановити не менше 3-х робочих днів до дня проведення Конкурсу; 

-   перелік документів , який слід подавати на розгляд Комісії; 

-   місцезнаходження Комісії та контактні телефони. 

5.3  Суб'єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному 

Конкурсі, подають до Воскресенської  селищної ради на розгляд комісії, на 

кожний об'єкт окремо такі документи: 

-   заяву на участь в Конкурсі за встановленою формою ( додаток 3); 

-   копію установчого документа претендента ( для юридичних осіб), завірена  

    належним чином; 

-   копію паспорта ( для претендента - фізичної особи), завірена належним  

    чином; 

-  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера за Державним    

    реєстром  фізичних осіб  - платників податків та інших  обов'язкових  

    платежів ( для претендента - фізичної особи), завірена належним чином; 

-   нотаріально завірені копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які  

    працюють у штатному складі, та яких буде залучено до проведення   

    експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання звітів про  

    експертну грошову оцінку земельних ділянок; 

-   нотаріально завірену копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з  

    експертної грошової оцінки земельних ділянок, отриманого відповідно до    

    Закону України «Про оцінку земель»; 

-   нотаріально завірену копію ліцензії на виконання земле оціночних робіт    

     отриманої відповідно до Закону України «Про ліцензування» певних видів   

     господарської діяльності; 

-    нотаріально завірену копію витягу Державного реєстру оцінювачів з   

     експертної грошової оцінки земельних ділянок; 

-    інформацію претендента ( документ, який містить відомості про  досвід   

     роботи, кваліфікацію, особистий досвід роботи оцінювачів з експертної  

     грошової оцінки земельних ділянок, які працюють у його штатному  



     складі); 

-  інформація про кількість звітів з експертної грошової оцінки земельних  

     ділянок, які на час проведення Конкурсу  підготовлені претендентом (    

     вказати наявність зауважень з боку центрального органу виконавчої влади    

     з питань земельних ресурсів або його територіального органу, до цих    

     звітів за  підсумками їх державної землевпорядної експертизи); 

-   конкурсну пропозицію та інші  документи. 

 

    Конкурсна пропозиція подається претендентом у запечатаному конверті     

    має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції   

    витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, що  

    не перевищує строк, визначений в інформації про проведення Конкурсу 

 

5.5 Суб'єкт оціночної  діяльності несе відповідальність за достовірність  даної 

ним інформації та документів. 

5.6 Учасник Конкурсу має право відкликати свою заяву до кінцевого терміну 

подання заяв, повідомивши про це комісію письмово. 

 

6. Порядок проведення Конкурсу 

6.1 Конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності проводиться   за 

наявності не менше 2- х учасників Конкурсу. 

6.2 Конверти учасників Конкурсу з пропозиціями щодо розміру плати, а 

також строки виконання робіт з оцінки земельної ділянки відкриваються на 

засіданні Комісії. 

6.3 На підставі рішення Комісії переможцем Конкурсу визнається учасник, 

пропозицію якого найбільш повно відповідають таким критеріям: 

- мінімальна вартість послуг суб'єкта оціночної діяльності щодо виконання 

експертної грошової оцінки земельних ділянок по відношенню до інших 

учасників Конкурсу; 

-  мінімальний строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки. 

6.4 Протокол Комісії є підставою для оголошення переможця Конкурсу та 

укладання договору про проведення експертної  грошової оцінки земельних 

ділянок (додаток 4) 

6.5 Після подання переможцем Конкурсу звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки голова Воскресенської селищної ради підписує акт 

приймання - передачі робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

(додаток 5) 

6.6 У випадку надходження до Комісії однієї заяви Комісія може прийняти 

рішення стосовно укладання з учасником конкурсу договору на проведення 

експертної оцінки, що зазначається у протоколі засідання Комісії. 

6.7 У випадках, коли на участь у Конкурсі не надійшло  жодної заяви за 

рішенням Комісії переможця  Конкурсу не  визначено, приймається рішення 

щодо проведення повторного конкурсу та призначається дата його 

проведення. 



6.8 Інформація про результати Конкурсу оприлюднюються в засобах  масової 

інформації. 

 

 

                                                                                                                    Додаток 1  

                                                                                                                                                                                 

                                                                             До Положення про порядок 

                                                                             продажу  земельних ділянок під          

                                                                             об'єктами    нерухомого  майна           

                                                                             на   території Воскресенської          

                                                                             селищної ради Миколаївського         

                                                                              району   Миколаївської області. 

 

 

 

                                                    

                                                        Воскресенському селищному голові 

                                                        Заявник  __________________________ 

                                                        Адреса____________________________ 

                                                           __________________________________ 

                                                         Тел._______________________________ 

 

 

                                                  З А Я В А 

 

Прошу продати мені земельну  ділянку несільськогосподарського 

призначення площею ______ га, що  розташована за 

адресою:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 ( цільове призначення земельної ділянки) 

 

Цією заявою одночасно надаю згоду на укладання договору про сплату 

авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

 

«_____»________20 р _______________________________________________ 

                                              (прізвище та ініціали)                                    підпис 

 

 

Перелік документів, що додаються до заяви: 

1. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою 

(нотаріально посвідчена копія). 

2. Документи,що посвідчують право власності на нерухоме майно 

(будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці ( 

нотаріально посвідчені копії). 



3. Копія  документа, що посвідчує особу. 

4. Свідоцтво  про державну реєстрацію фізичної  особи- підприємця  

(нотаріально посвідчена копія). 

5. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                   Додаток 2 

                                                                             До Положення про порядок 

                                                                             продажу  земельних ділянок під          

                                                                             об'єктами    нерухомого  майна           

                                                                             на   території Воскресенської          

                                                                             селищної ради Миколаївського         

                                                                              району   Миколаївської області. 

 

 

 

 

                                      ТИПОВИЙ  ДОГОВІР № 

 

смт. Воскресенськ                                        від «____»______________20    року 

 

Одержувач:  від імені Воскресенської селищної ради  Миколаївського району 

Миколаївської області  - селищний голова______________________________, 

який діє на  підставі Закону України  «Про місцеве  самоврядування в 

Україні», з одного боку та Платник:____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Особа, яка подала заяву або назва юридичної особи, яка подала заяву на 

продаж їй земельної ділянки) в особі ( прізвище, ім'я та по батькові 

уповноваженої особи, яка діє від імені юридичної  особи - у разі подання  

клопотання) який діє на підставі_______________________________________ 

з  одного боку , уклали цей договір про наступне:  

Платник, який подав заяву (клопотання) щодо  продажу йому земельної 

ділянки площею  ____ га , що знаходиться   __________________________ за 

адресою:________________________________________________________ 

зобов'язується  сплатити  авансовий  внесок в рахунок  оплати ціни  

земельної  ділянки  у розмірі ____________ відсотків  вартості земельної 

ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою, що  

складає____________________________________________________________

2. Платник зобов'язується сплатити авансовий  внесок  на рахунок не пізніше 

15- ти  днів  з  моменту укладання цього договору. 

3. Одержувач  зобов'язується   не пізніше 30-ти робочих  днів  після повної  

сплати   Платником  авансового внеску  оголосити конкурс  по відбору                        

суб'єктів  оціночної діяльності у  сфері оцінки земель для проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки, зазаначеної у п. 1 цього 

Договору. 

4. У разі відмови   Платника  від укладання договору купівлі - продажу 

земельної ділянки сума авансового  внеску не повертається. 

5. Цей Договір  набирає чинності з моменту    його  підписання та діє до 

укладання сторонами  зобов'язань по цьому договору. 



6. Умови цього Договору є обов'язковими для  Сторін і можуть бути 

подовжені лише за згодою сторін, шляхом  укладання письмових угод. 

7. Цей Договір  складено у двох примірниках, по одному примірнику для 

одної із  Сторін, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у 

Сторін. 

8. Юридичні  адреси, реквізити та підписи сторін  

 

 

 

ОДЕРЖУВАЧ                                                                        ПЛАТНИК 

_____________                                                                _______________ 

_____________                                                                _______________ 

_____________                                                                _______________ 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                    Додаток 3 

                                                                             До Положення про порядок 

                                                                             продажу  земельних ділянок під          

                                                                             об'єктами    нерухомого  майна           

                                                                             на   території Воскресенської          

                                                                             селищної ради Миколаївського         

                                                                              району   Миколаївської області. 

 

                                        

                                                       Воскресенському  селищному голові 

          

                                                       Заявник_____________________________ 

 

                                                        Адреса______________________________ 

                                                         Тел.________________________________ 

    

 

                                                              ЗАЯВА 

 

На  участь у конкурсі з відбору суб'єктів  оціночної діяльності на право                  

проведення експертної грошової  оцінки земельної ділянки площею ____  га, 

яка  розташована за адресою:_________________________________________       

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата                                                                                                             Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

                                                                                                                  Додаток 4 

                                                                             До Положення про порядок 

                                                                             продажу  земельних ділянок під          

                                                                             об'єктами    нерухомого  майна           

                                                                             на   території Воскресенської          

                                                                             селищної ради Миколаївського         

                                                                              району   Миколаївської області. 

 

 

 

                                                  ТИПОВИЙ     ДОГОВІР 

         

               на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

 

«____» ___________20   р.                                            смт. Воскресенське 

 

   Воскресенська селищна рада в особі селищного голови (далі -  Замовник), 

Який діє на підставі  Закону України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні» з одного боку та _______________________________________ 

в особі ____________________________________________________________ 

який  діє  підставі ліцензії від ____ № ______, ( далі - Суб'єкт  оціночної  

діяльності), з іншого боку уклали між собою цей Договір  про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

«Замовник » доручає, а «Суб'єкт оціночної діяльності»  приймає  на себе 

обов'язки щодо виконання робіт з проведення експертної  грошової  оцінки  

земельної ділянки площею  ___________ га, яка розташована  за адресою : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.2 Термін виконання робіт за цим  Договором ___________ календарних 

днів. 

 

2. ВАРТІСТЬ  РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ  

2.1 Вартість робіт , зазначених у п. 1.1 цього Договору, визначається у 

розмірі____________________________________________________________ 

гривень, ( сума цифрами та прописом) 

2.2 Розрахунок  за виконану  роботу здійснюється не пізніше  десятого  дня з 

дня  підписання  Замовником акта приймання- передачі робіт з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

2.3 Вид розрахунків: без готівковий. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН. 



3.1 «Замовник» зобов'язаний, не пізніше третього робочого дня з дня 

укладання цього  договору передати  «Суб'єкту оціночної діяльності» 

наступні документи: 

-  рішення  Воскресенської селищної ради  про надання дозволу на 

проведення експертної оцінки земельної ділянки; 

-  землевпорядну документацію: проект відведення земельної ділянки або 

технічна документація ; 

-  копія  документів, що посвідчують право  власності на нерухоме майно( 

будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці; 

-  довідка про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; 

3.2 «Суб'єкт оціночної діяльності» зобов'язаний  провести оцінку до «___» 

__________20__р. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ РОБІТ  

4.1 Після завершення робіт «Суб'єкт  оціночної діяльності»  передає 

«Замовнику» звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 

оформлений по встановленому порядку. 

   

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН 

5.1 За невиконання експертної грошової оцінки   земельної ділянки у термін  

пердбачений  цим  Договором , з «Суб'єкта оціночної діяльності» стягується 

у розмірі 0,1 відсотка від вартості робіт за цим Договором за кожний день 

прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується  

штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. 

5.2 В разі грубого порушення Суб'єктом  оціночної діяльності умов Даного 

договору.Замовник має право  в односторонньому  порядку розірвати Даний 

договір. 

 

6. РОЗВ'ЯЗАННЯ  СПОРІВ 

6.1 Всі спори між сторонами, з яких не було досягнуто  згоди , розв'язуються 

у відповідності до законодавства   України в Господарському  суді. 

6.2 Сторони визначають, що всі  можливі  претензії за Даним  Дговором 

можуть бути  розглянуті сторонами протягом тридцяти  днів  з моменту 

подання претензії. 

 

                         7. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗМІНА ЙОГО УМОВ  

7.1 Цей Договір  може бути розірваним за взаємною згодою сторін або з 

ініціативи будь-якої із сторін у порядку, визначеному чинним 

законодавством України. 

 

Умови Даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з 

обов'язковим  складанням письмового документу. 

7.2 Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором 

третій стороні. 

 



8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

8.1 Даний  Договір  набирає чинності з моменту підписання Сторонами і  діє 

до моменту його виконання, але в будь-якому випадку до «___» _________ 

року. 

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

 

Замовник                                                             Суб'єкт оціночної діяльності 

______________________                                  _________________________ 

______________________                                  _________________________   

 

 

 

м.п.                                                                         м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Додаток 5 

                                                                             До Положення про порядок 

                                                                             продажу  земельних ділянок під          

                                                                             об'єктами    нерухомого  майна           

                                                                             на   території Воскресенської          

                                                                             селищної ради Миколаївського         

                                                                              району   Миколаївської області. 

 

АКТ 

приймання- передачі робіт з експертної грошової оцінки земельної 

ділянки 

 

Воскресенська селищна рада Миколаївського району  Миколаївської області 

в особі_____________________________________________________, який (а) 

діє на підставі ______________________________________________________ 

(далі – Замовник) з одного боку  та 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в особі ________________________( ПІ Б), який діє   на підставі ліцензії_____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(далі – Виконавець ) з іншого боку  засвідчують наступне: 

 

1. Виконавець передає, а Замовник приймає виконаний згідно договору від  

«___» ________20____р  звіт  про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(площа та адреса земельної ділянки ) на _________арк. 

2. Експертна грошова оцінка земельної ділянки згідно звіту 

становить:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

гривень  ( сума цифрами та прописом). 

3.  Відповідальність за виконання експертної грошової оцінки несе  

виконавець відповідно до  чинного законодавства України. 

 

 

 

Замовник                                                                                   Виконавець 

_________________                                                            ___________________ 

_________________                                                            ___________________ 

_________________                                                            ___________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 


