
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕН'НЯ 

г Про затвердження договору про 
надання послуг з ведення державного 

реєстру земель Н!! 1 О 07 

Розглянувши. подання земельного відділу від 10.02.2009 Н!! 103 щодо 
затвердження договору про надання послуг з ведення державного реєстру 

. земель, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу Украіни, ч.І п.43 ст.26, п.3 пп.16 
ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні", а також 

. враховуючи пропозиції \ постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
Iтеритррій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська . . 

. paд~ 
'\ 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити договір про надання послуг з ведення державного реєстру 
земель Н!! 1 О 07 по формі, згідно з додатком. . 

В~онуючий обов'язки міського 
ГОлови - секретар ради 

М.Бровари 
.І • ~iд 26, лютого 2009 року 
Н!!_·~о~з- Sб-{)S' 

! . 

'.-

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ:. 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань ... 
розвитку та благоустрою теРИТОРІИ, 

земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального.відділу 

Голова постійної комісії з ПИТань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних ~IДНОСИН, архітектури, 
будівництва та інвестицій '. 

,О • 

'" .... 

. . - . . . . .: \ . 

. ' .. 

Л.М.Гу дименко 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Н.І.Гнатюк 

С.В.Піддубняк 

.:. . .. 
, . 



'. 
Додаток 

, , д? рішення Броварської міської ради 
ВІД 26.02.2009р. Н2 (И 3-6~-{)6" 

ДОГОВІР 
про надаllllЯ послуг 

з ведеllНП державного реєстру зеl\lель Не 1007 ---
.. ,Бровари 

".--" ____ 2'00 POI\1' 
. "Ц Державне пщnриємство еитр державного земельного кадастру при Державному комітеті 

, Украіни по земельних ресурсах" в особі начальника Броварського міського відділу 
Алексєєнко Ю.Д., надалі "Виконавець", 3 одllієі' сторо"и, і Броварська міська рада Київської 
області, в особі ВИКОНУJOчого обов'язки міського голови Сanожка 1.8., надалі "ЗаМОВНIІК". 3 

іншоf сторони, уклали 1:UШий Договір про наступне: 

, 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

1.1 Виконавець надає Замовнику платні послуги з BeдeHНJI державного реєстру земель, 
вартість JIКИX складає: 

Кількість 
Вартість отlНlщі, 3аranьна вартість. 

Вид ПОСЛУГІІ Кодпоcnyги 
~H. 1]Jtl. 

Реєстрація державного акту 1 25.00 25.00 
jgoroBOPY opeнд~ 
Унесена записів до 1 30.00 30.00 
Поземельноі книги 
YHeceHНR відомостей до бази -- -
AlНIIХ АС BeдeHНJI дзк 
Перевірка та обробка - -
інформаціі на MarHimlIX -носівх 

Нaдaнюr внт_гів З державного ---pempy земель 

--Підготовка та видача довідок --
про правовиП статус 

Всьогобез~ 55.00 3емепьноі діл_нки 

11.00 ~ 
Разомз~ 66.00 

"~ ~~:~u~ад~Н~~ ______ -~~~~~~~=~~::~~; 
-~ . . ЗнахОДИТЬСJl за адреСОIО: (fldp'r:tI~ ·'''")Ї доного Договору, на ПІдставІ 

зазначених D п. . 
1.2 Замовник здійснює оплату ПОСЛУГ'біТ 

;8Qставленоro Виконавцем акту виконаних ро . 

і", ОГОВОРУТАШШІУМОВИ 
І ' 2.СТРОК ДІІ Д за 'АІОВІІ з е е:же" 11 

, оmюі ІtоmОЧllого о ~, , у складає ІІа n rь 
2.1 Строк діі даного Договор вчин які не змежа 

":._- поважних пр І d!2!lиx реквізuтів. бyrи продовжено з 'оО • 

~" ; 2.2 Строк діі даного дoгo~opy ~::;амовника. . аАл, технічній ДОкуАІеНТ::l1;: 
!~ ВI!І(ОНВВци про що буде пов1ДОМJI ... що містить обм1ННИЙ Ф земель продовЖ)'ЄТЬ . і 

2 ' • ті інформацl1, ного реєстрУ . до техНІЧНО :" , .3 У разі невідпов1ДНОС ведення держав .оо у BiДnOBiДНIC1'Ь 
,~еуСТРОЮI строк иаданНJI ПОСЛУГ :ищезазначеноі інфорМВЦIІ 
'~ICI необхідний для приведенНJI 

',:"~~ellТaцii із землеУСТРОIО. 
.............. 



24 Сторони не несУІЬ відповідальність за порушення своїх б ' 
..rntO ~ОIlО cтanOCJl не з іх вини чи 3YМOВJIeHe діЄІО обставин непе3ОБОВ яз.~нь за ЦlIМ Договором. р- С ре ОРНО1 СІІЛИ (форс-маж 
~). торова lIIIIIЖ8Є1'ЬCJI не винуватою. ЯКЩО вона доведе О в' ~PHII' ОДіВ ДПІ нaneжнoro BНКOHIIIIНJI зобов' Jl3ВНИ.. • Щ ЖИJlа ВСІХ 3ІІІІСЖИIIХ II\JI иеі 
- 2.5 замовниК має статус платника --------------------~ 

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ 

3.1 ПіCJUI надання послуг 3 ведення державного реєстру земель Виконавцем і З8АIОВfШКОМ 
CJCJI8Д8ЄТЬСJl і підписується Ап наданих послуг в двох екземплярах. 

4. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

викОНАВЕЦЬ: 

Державве підПРПЄ&IСТВО "ЦСІІТР 
державвоrо :SCMeJlLBoro кадастру прп 
ДсржаВIIОl\'У комітеті YKpailll1 по 
зеlleJIы�Dхx ркурсах" 
01001. м. Київ. вул. Хрещатик 32-А 
пОТОЧНИЙ рахунок N! 260051372 
Київська фinіR АБ "Брокбі:sнесбанк" 
МФОЗО0959 
Код 21616582 

/Ю.Д.Anексєєнко/ -----_.---: 
М.П . 

.. .. Виконуючий обов'язки місь 
голови - секретар ради 

.і 

" 

ЗАМОВНИК: 

Броварська "lіСЬКІІ рада 
Кllівської області 
07400, м.Бровари, вул.Гaraрїна,15 
Реєстраційний рахунок Н! 35410002001958 
ГУ ДКУ в Київській області 
МФО 821018 
Код 26376375 

II.в.Сапожкol --------
М.П. 

І.В.СапожКО 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 

'" розвитку та благоустрою теРИТОРІИ, 

земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу ::~~~~~Г_jл~м.гудименко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

. .. . - . ... 

В.О.Андрєєв 



-'1-----"7:Глр; ~ ї ·oP·fJ 

/~ 0,2 n?r~/fYJoЧIІАІу обо • 
Голов., _ се"" 8 nI(J, А,ісь"оro р/ОЗ Сanожку І.В. етаРІО Рад" 

ПОДАНня 
~, (О 0.1. и~. 

Земельний відділ міськ .. 
засіданні сесії" міСькоі' ради n~ ради ПРОСИТЬ Вас РОЗглянути 
послуг з ведення державн Тання ЩОДО затвердЖ на черговому 

ого реєстру земель: енJfЯ ДОГОвору про HaдaH11JI 
1. Затвердити дo~ . 

3еАІель КО 1 О 07 08Ір про надання пося 
- - по формі, згідно 3 додаnc::. з ведення державного реЄСТру 

Додаток 

д? рішенНJl Броварської міської рад., 
ВІД 26.02.2009р. N! -----

ДОГОВІР 
про наданнв послуг 

з веденни державного реєстру зеlJМЬ N! 10 07 ---
If.БРОвар!{ 
РОІСу "_" _____ 200 

ДеРЖавне . 
КОМіТеті У П~риємство "Центр державного земельного кадастру ПРJf Державному 
аї,ццілу lCpаlВИ по земельних ресурсах" в особі начальника Броварського А,іського 
Adcltl(& Алексєєнко Ю.Д., надалі "Виконавець", 3 однієТ стОРОЮl, j Броварська 
СапО Рада Київської області, в особі виконуючого оБОВ'JJ3lGl Аlіського ГОЛОВІІ 
Ifa~~a І.В., надалі Замовник" 3 іниlОЇ' сторони, уклалJf ДSНIIn Договір про 

-·Jllне: " , 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

Зел 1.1 ВJ{Коиавець надає Замовнику платні поcnynl з ведення держа8НО~ реєстру 
'ель 8 • , аРТІСТЬ яких складає: 

І J.:;'~:!r1jirl;!:U/j МШ( . 

І frf'Ш;іJ .r·~ -1Г1" 
.. дь." о І::: . о ,. 



2 
r-

ВІ14 nocn)'n. КОІІ nОСЛУПI Кin • .,іcn. ВlрПcn. ОJIIПllnd, 31rмwllupтicn.. 
.rpl'. 

І 
I""рстраІІll ІІСРЖВDIІОro D!Пу 

І (IОroIDаУ ООСIU1II\ 
)iIICCCJlIII :tDnllciD 110 
ПCnCМCn.llоі .,IІІIПI 
УllСССlllfI lillOAlOCТCn 110 6а311 
_ІІХ АС ІСІІСІІІІ" ШК 
Перевір"" 'nІ обробка 
іифорМDulr ІІа A1DnlmfllX 

IlосllХ 
НlUlllllfllllТlма :І ІІСрЖВІIІОro 
pcmpy:lCMCn. 

ПiAroтoака 'nІ ІІIJIIІІІ 1І01і1l0l( 
про npaвoDlln С'ПІ1)'С 

3C~len.lloi nіп""КIІ 

Об'єкт: земельна ділянка 
Знаходиться 

-

-
-

/ 25.00 

/ 30.00 

- -
-

- -
- -

Всього без пдв 

ППВ 

Разом з ППВ 

.'lресою:. ______________ ~~-----

ПЩ. 

25.00 -
30.00 

-
-

-
-

55.00 
JJ.OO 
66.00 

за 

1 2 Зам • .. (1IdP«tI. Jr,IL,.III/IIfICII9 .. .., 
од •• овник ЗДІИСНЮЄ оплату послуг, зазначених в п. 1.1 даного Договору на 
ставІ виставпеного Виконавцем акту виконаних робіт. ' 

2.СТРОК ДІі ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 

21 Строк 'оо Д бе • ДІІ даного оговору складає на протязі поточного року за *\lОВІІ 

_реження дїl0ЧUX реквізитіВ. 
2.2 Строк дії даного Договору може бути продовжено з повaжНJJX причин, які не 

IIJJежать від Виконавци, про що буде повідомлено Замовника. 
І 23 У разі невідповідності інфОРмaцtї, що містить oliмiННldl фaiIJt, технічніО 
~ із землеустроЮ, С1РОХ HВДВНJUI поcnyr З ведення державнoro Pe<CТJIY 
lJ ..... фL ~овжуЄТLCJI на строк, необхідниіі ДJIJI приведеНJIJI 81lщезазН8ченоі 
ОРмацlї у відповідність до технічної документації із землеустрОЮ. 

~ 2.4 Сторони не несуп. відпоВЇДllJlьніСТЬ з8 порywеНJIJI своіх зобоВ'Jl3ВНL за ЦlIМ 
~ JlКЩО воно CТIIJIOCII не з іх вини чи зумовnене діЕЮ обставuн непереборної 
• If (Форс-мажорних обставин). Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, 
цо ВЖИла всіх залежних від неї заходів для належноГО виконання зобов'язання. 

2.5 Замовник має статус платника 

-
3. порЯДОК ЗДА ЧІ-прийМАННЯ пОСЛУГ 

3 1 ІІі 3 ведеиш державноro petC1PY -- ВикоllllllЦet.l і 
3іІАIОВ~ИКомCJIJI HВДaнНJI ~o~г yaiCJI Акт наданих послуг в двох екземПJ1JIРВХ. 

скnвдається І ПІДПИС 



4. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

виКОНАВЕЦЬ: 

Державне підприємство 
"Центр державного 
земельного кадастру при 
Державному комітеті 
України по земельних 

ресурсах" 
01001, м. Кllів, вуn. Хрещатик 32-А 
ПОТОЧНlln рахуНОК N! 260051372 
Кllівська фinін АБ "БрокбізнесбВIІК" 
МФО300959 
Код 21616582 

______ /IО.д.AnексєєНко/ 

М.п. 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступНИК 

начальника земельного відділу 

3 

ЗАМОВНИК: 
БровврсыcD "llcьКD PIUID 
Кllіаськоі 06nастl 
07400, м.БроваРII, Byn.rDrapilla,15 
Pcєcтpauinlllln рахУllОК N! 35410002001958 
ГУ ДКУ в КllїВСloкіА oбnасті 
МФО 821018 
Код 26376375 

_______ IІ.В.саПО"d\1СоІ 

М.П. 

Л.М.ГУЩlftlенко 
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