
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоJ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про проведення експертних грошових 

оцінок земельних ділянок 

РОЗГJDIНУВШИ подання земельного відділу від 02.04.2009 року N!! 850 щодо 
проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, враховуючи 

відповідність розміщення об' єктів генеральному плану забудови м. Бровари та 
керуючись ст.ст. 12, 81, 127, 128 Земельного кодексу України, п.12 Перехідних 
положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи Biдcyrнicть нормативно-правової бази ДJUI 
реалізації положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо сприяння будівництву» від 16.09.2008 р. N!! 509-VI щодо змін, 
внесених до ст.128 Земельного кодексу України, а також пропозиції постійної 
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,1270 га 
для обслуговування комплексу по вул. Димитрова, 16 ДJUI подальшого продажу 
земельної ділянки rpомадииину республіки Перу Гамарра капуняй Карлос Альберто 

1ПJIJJX0м викупу. 

Попередити rpомадянина республіки Перу Гамарра капуняй Карлос Альберто 
про надання необхідних документів для виготовлення експертної грошової оцінки 

земельної діJDIНКИ. 

2. Прийняти пропозицію громадянина республіки Перу Гамарра капуняй 
Карлос Альберто (лист.від 03.04.200~ p~кy) щодо ... фінансування робіт з проведення 
експертної rpошової ОЦІНКИ земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ за иого рахунок. 

3. Провести експертну rpошову оцінку земельної ділянки площею 0,0300 га 
для обслуговув8НВJI об'єкту незавершеного будівництва (магазину-павільйону) по 
вул. вокзвльнїй,52 ДJDI подальшого продажу земельної ділянки виробничо-
комерційній фірмі ,,Бджілка" ШЛJIXО~ !ИКУf!Y.. . 

Попередити виробвичо-комерц~ фІРМУ (~?д~ЛК8» про H~~ неоБХІДНИХ 
документів для виготовлення експерТНОІ ГРОШОВОІ ОЦІНКИ земелЬНОl ДІJDIНКИ. 
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· рииЮlТИ пропозицію ви об ... .. 

«Бджілка» (лист від 02.042009 Р ~ичо-комеРЦIИНОI. 
.. .... року) щодо фІнансування роБІТ 

експеРТНОІ ГРОШОВОІ ОЦІНКИ земельної ДІ·ЛЯН .•. 
ки за 11 рахунок. 

фірми 
з проведення 

5. Провести експертну грошов· .. . 
б У ОЦІНКУ земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ площею О 1012 га 

ДJUI о слуговування частини металевого ангару по вул.БогунськіЙ 26 ппо 
подальшого продажу зем ... , ,..,.-. І . . елЬНОІ ДІЛЯНКИ приватному підприємцю Блажиєвській 
ІРИНІ ванlВНІ ШЛЯХом викупу. 

!уопередити при~атного підприємця Блажиєвську Ірину Іванівну про надання 
в~оБХ1ДНИХ докумеНТІВ для виготовлення експертної грошової оцінки земельної 
ДШJlНки. 

. 6. Прий~ти пропозицію приватного підприємця Блажиєвської Ірини 
ІваНІВНИ .~лист ВІД 02.04.2009 року) щодо фінансування робіт з проведення 
експерТНОІ грошової оцінки земельної ділянки за її рахунок .. 

7. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0035 га 
для обслуговування нежитлового приміщення по вул.КиївськіЙ,139 для подальшого 
ПРОДажу земельної ділянки громадянці Лазарєвій Валентині Павлівні шляхом 
викупу. 

Попередити громадянку Лазарєву Валентину Павлівну про надання 
необхідних документів для виготовлення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

8. Прийняти пропозицію громадянки Лазарєвої Валентини Павлівни (лист від 
03.04.2009 року) щодо фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки за ії рахунок. 

9. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0049 га 
для обслуговування нежитлового приміщення по вул.КиївськіЙ,139 для подальшого 
ПРОДажу земельної ділянки громадвнину Поповичу Вадиму Сидоровичу IПJIJJXОМ 

викупу. 

Попередити ГРОМВДJIНИна Поповича Вадима Сидоровича про надання 
необхідних документів для виготовлення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

10. Прийняти пропозицію громадянина Поповича Вадима Сидоровича (лист 
від 02.04.2009 року) щодо фінансування робіт з проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки за його рахунок. 

11. Провести експертну грошову оцінку зе~ельної ділянки площею 0,0735 га 
для обслуговування об' єкту н~а~ершенного БУДІвни~тва по вул.Гагаріна,28-в ДЛJI 
подальшого продажу земельнО1 ДІЛЯНКИ приватному ПІДПРИЄМСТВУ «Феско» шляхом 

викупу. 

Попередити приватне підпри~ство «Ф~ск~» про Haд~ необхідних 
документів для виготовлеННЯ експерТНОІ ГРОШОВОІ оцшки земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ. 
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. рииняти проп· . 

· 02 04 2009) . ОЗИЦ1ю приватного ПІдприємства «Феско» (лист 
B~ ., ~?кr щодо фІнансування робіт з проведення експертної ГРОшової 
ОЦІНКИ земеЛЬНОІ ДІЛЯнки за його рахунок. 

1~. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,3191 га 
ДJIJI о cnr.rо~ання комплексу по вул.БогунськіЙ,26-а для подальшого продажу 
земельНОІ ~ приватному підприємцю Мельнику Сергію Васильовичу та 
приватному ПІДПРИЄМЦЮ Сапожнікову Дмитру Олександровичу 1ПJJJIX0м викупу. 

Попере~ти приватного підприємци Мельника Сергія Васильовича та 
приватного ПІДПРИЄМ~ Сапожнікова Дмитра Олександровича про надання 
необхідних докумеНТІВ для виготовлення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

14. Прийняти пропозицію приватного підприємци Мельника Сергія 
~асильовича та приватного пі~приємци Сапожнікова Дмитра Олександровича (лист 
ВІД 03.04.2009 року) щодо фІнансування робіт з проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки за їх рахунок. 

15. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0971 га 
для обслуговування об'єкту незавершенного будівництва по вул.Гагаріна,22-б для 
подальшого продажу земельної ділянки приватному підприємцю Дворському 
Олександру Володимировичу шляхом викупу. 

Попередити приватного підприємци Дворського Олександра Володимировича 
про надання необхідних документів для виготовлення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

16. ПрИЙНЯТИ пропозицію приватного підприємци Дворського Олександра 
Володимировича (лист від 02.04.2009 року) щодо фінансування робіт з проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки за його рахунок. 

17. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 3,3590 га 
для обслуговування об'єкту незавершенного будівництва 5в~обвича база) по 
бульв.Незалежності,28-б для подальшого продажу земелЬНОІ ДІЛЯНКИ товариству з 

обмеженою відповідальністю «Камірус» шляхом викупу. 
Попередити товариство з обмеженою відповідальністю «Камірус» про 

надання необхідних документів для виготовлення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

18. Прийюrrи пропозицію товариства з обмежен~ю відповідальністю 
«Камірус» (лист від оз.04.20~? ~oкy H!!04-01/~3~ щодо uфlНансування робіт з 
проведеИНJI експертної ГРОШОВОІ ОЦІНКИ земельно І дІЛЯНКИ за иого рахунок. 

19. Земельному відділу міської ради забезпечити укладення та реалізацію 
договорів на виконання експертно-оцшочних послуг за формою, наведеною в 
додатку' до цього рішення. 
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20. Доручити заступнику міського голови Андрєєву І.В бути 

представником Броварської міської ради при укладенні договорів на виконання 
експертно-оціночних послуг. 

голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 3 квiТНJI 2009 року 
Іі!! .ІОН-- БО' ()Г 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов 'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відцілУ. 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Нач8.JIЬНИК Юридичного відділу 

Начальник фінансового управління 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагОУстрою теРИторій, 
зем~ьних ВJДНОСИН, архітектури, 
БУДІвництва та інвестицій 

~fi~-t_--..Іц!·М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

ст І.Г.Лавер 

~ с.п.Коврига 

Н.І.Гнатюк· 

~ с.в.пїддубllRX 



ДОГОВІРХ! 

Додаток: 

до рі~ення Броварської міської 
ради ВІД ()J.OR. pgN9 IfIfF-Ь)-ооГ 

---
НА ВИКОНАННЯ ЕКСПЕРТНО-ОЦІНОЧНИХ 

ПОСЛУГ 

м.Бровари "_» ____ 2009 р. 

Замовник: Броварська міська рада Київської 
___________ , ЯКИЙ діє на підставі 

області, в особі 

------
Виконавець: 

директора _______ , JlКИЙ діє на підставі Статуту, в особі 

Покупець: -:~;_:'!:"":=_-:---:-~------------, в особі директора 
______ ....;, ЯКИЙ діє на підставі Cтaтyry, 

1.1. 

12. 
13. 
1.4. 

21. 
2.1.1. 
2.1.2. 

2.1.3. 
2.1.4. 

2.1.5. 
22 
2.2.1. 

2.2.2 

2.2.3. 

уклали цей Договір про наступне: 

1. ІІРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
B~OH~eЦь приймає на себе зобов'J138ННЯ за завданням Замовника надати експepmо
ОЦІНОЧНІ послуги в порядку та обсмах, визначених ЦИМ Договором, а Покупець 
зобов'язується оплатити Виконавцеві зазначені поcлyrи. Об'єктом оцінки є: 
ввзначенвв вартості земельноі ДЇЛПІІКО площею ra. за aдpeeOIO - 1\1. Броваро, 
повул. ______________________________________ ~ 
Оцінка об'єкту виковуєтьCJI станом на - _ квітни 2009 року. 
Вид вартості об'єкту оцінки, що пiдпJIraє визначеmпo: ____ _ 
Мета, з пою проводитьCJI оцінка: ДJJR вокупу земельооі ДЇJulОКП. 
Викон8JПIJI зазначеного зобов'J13aииJI включає в себе виковaииJI експертно-оціночних 
послуг, обсяr і терміни виконaииJI JIXИX визначаються Замовником, у межах повноважень, 
наданих йому законодавством та цим договором. 

2. 30БОВ'Я3АІПІЯ СТОРШ 
Виконавець зобов'J138ВИЙ: 
Дотримуватися під час здійснення оцінки вимог чинного законодавства з оцінки. 
Забезпечувати об'єктивність оцінки, повідоМЛJIТИ Замовника про неможливість 
проведеВВJI об'єктивної оцінки У зв'J13КУ З виникненНJIМ обставин, які цьому 

перешкоджають. 
Забезпечувати збережеННJI документів, які отримані під час проведення оцінки. 
Погоджувати з Замовником зanyчеННJI до участі у проведенні оцінки, у разі 
необхідності, інших оцінювачів або іиmиx фахівців, а також суб'єктів підприємницької 

діяльності. 
ПовідоМJIJIТИ Замовника про авуJПOвання сертифіката суб'єкта оціночної дiяnьності. 
Виконавець має право: 
Самостійно визначати форми і напрnucи роботи ва підставі чинного законодавств&, 
ісвуючоro досвіду і знань. 
Доатупу до об'єкту оцінки, що оцівюєтьс~, документації та іншої інформації, па є 
неоБХЇДВОІО або має cyтrєвe значення ДJIJI ОЦІнки. 

Отримувати роз'яснеВВJI та додаткові відомості,. необхідні ДJIJI проведення оцінки та 
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СКЛ8ДВJIНJI звіту про об'єкт оцінки. 

23. Замовник зобов'взвний: 
2.3.1. ПРИЙIIJIТИ представника Виконав . б 

документацією та доступу б' цк 1 ~a езпечити ЙОГО робочим місцем, необхідпОIО 
до о єкту ОЦІнки 

2.32. У передбачений цим Догов .' 
2.3.3. Надати Виконавцю при op::~epM1H .ПРИЙНJIТИ виконвні експеpmо-оціночні послуги. 

ха исти ачеНН1 конкретного об'єкту оцінки ЙОГО повну 
He~~XIДВ' І' КУФ У письмовому вигляді, з детальним описом предмету' оцінки тв, за 

С'ПО, ото предмету. ' 
2.4. Замовник має право: 

2.4.1. ::ти HaдвнНJI пояснень ЩОДО поданого результату робіт, процесу оцінки та об'єкту 

2.4.2. Вимагати доопрацювання результатів послуг згідно Розділу 3 цього Договору. 
2.5. Покупець зобов'язаний: 

2.5: 1. ~ передбачений цим Договором термін прийняти та оплатити виконані експеpmо
ОЦІНОЧНІ послуги. 

3.1. 

32. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

4.1. 

42. 

5.1. 

52. 

6.1. 

62. 

3. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ - ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ 
Після закінч~нНJI робіт, передбачених цим Договором, Виконавець надає Замовнику 
висновок (ЗВІТ~ про оцінку та акт виконаних робіт (наданих послуг), а Покупцю - акт 
виконаних РОБІТ (н~аних по~). Одн~часно з передачею звіту про оцінку Виконавець 
подає всю ІНформацІЮ ЩОДО об єкту ОЦІНКИ, яка була зібрана ним в процесі виконання 
експертно-оціночних послуг. 

Замовник зобов'взвниА приАняти послуги та надати Виконавцю підписаниЙ акт 
виконаних робіт (наданих послуг) у триденний термін із моменту одержання висновку 
(звіту) та акту виконаних робіт (наданих послуг). 
Покупець зобов' взаний надати ВиконавЦlО підписаний акт виконаних робіт (наданих 
послуг) у триденний термін із моменту ЙОГО одержання. 
Якщо виконані послуги не відповідають умовам цього Договору, Замовник зобов'язаний 
у триденниА термін після одержання документів, відповідно до п. З.2., надати Виконавцю 
письмову мотивовану відмову від прийнятrя послуг. 
у випадку, JlКIЦO в зазначені в пп. 3.2.-3.3. терміни Замовник не надасть Виконавцю 
передбачені цими пунктами документи, послуги вважаються приАнятими з вихонlIВНJIМ 
всіх умов цього Договору. 
Якщо в процесі виконання експертно-оціночних послуг з'ясується їхня недоцільність, то 
ПИТ8ВНJI про їхнє припинення і проведення розрахунків вирішується за узгодженням 
сторів lПJ1ЯXом підписання двостороввього акту. 

4. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ПОСЛУГ 
Початок виконання послуг: "_" квітни 2009 р. Закінчення 
виконання послуг: ес » квітни 2009 р •. 
Результати виконанnпослуг передаються Виконавцем Замовнику не пізніше 3-х днів із 
ДВJIзаківчевня виконання послуг, передбачених п.4.1. цього Договору. 

5. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ НАДАНИХ ПОСЛУГ 
За зазначені послуги Покупець здійснює Виконавцю оплату відповідно до цього 
Договору та акту виконаних ро6іт (наданих послуг). 
Вартість послуг складає: 
Загальна вартість - ( ) гривень __ коп. 
Розмір авансу -__ % від загальної вартості послуг: 

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 
Сторони зобов'язані зберігати конфіденційність щодо інформації, наданої КОЖНОЮ з 
Сторік В зв'язку З виконанням даного Договору. зокрема, Виконавець забезпечує 
нерозг~лошенвя результатів оцінки. інФормації використаної під час їі виконання. 
Обов'язок по збереженню конфіденційності. покладениА ка Сторони. ке 
розповсюджУЄТЬСЯ на загалькодоступну інформацію. а також на ікформацію. що стане 
відомою будь - JПCiit третій стороні ке з вини Сторін. 
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Ст 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
орони несуть відповідальність 
б ,. за неВlfконання або неналежне виконання договірних 

зо ов Jlзвнь зnдно чинного законодавства. 

У в!'п~lі. ВИJlвnення невіропдності наданої до оцінки Фінансово-господарської 
технlЧНОI ІНшої докум ·н В ' • • •. еНТВЦI1 иконавець повинен повідомити про це Замовника не 
ПIЗ~lше трьох ДНІВ ІЗ моменту ВИJlВJlенНJI Факту невірогідності і має безумовне право на 
РОЗIРВВННJI . цього Договору в односторонньому порядку. Якщо розірванНJI цього 
~OroBOPY ВІДбувається в зв'язку з обставинами, зазначеними в цьому пункті, Замовник 
ВІДШКОДОВУЄ ВиконавЦlО завдані цим збитки, зокрема не отриману частину зaranьної 
винагороди. 

Виконавець H~ce відповід~ьність за умовами Договору в межах отриманої винагороди 
протJIГOМ теРМІНУ ПОЗОВНОІ давності. 

Виконаве~ь H~ несе відповідальності за наслідки, ЩО виникли внаслідок використання 
результаТІВ ОЦІнки з метОIО, ЩО не була предметом Договору. 

8. ФОРС - МАЖОР 
Жодна З Сторін не несе відповідальність у випадку невиконання або неналежного 
виконВННJI цього Договору В цілому або окремих його умов, якщо це невиконВННJI або 
ненапежве виконанНJI обумовлено виключно діями обставин непереборної сили (форс
мажорних обставин) в тому числі пожежа, стихійне лихо, бойові дії, страйки, ПРИЙIUl1ТJI 
нормативних документів органами влади, пі перешкоджають виконанню Сторонами 
своіх обов'язків. 
Сторон&, па не має можливості внаслідок форс - мажорних обставин виконати свої 
обов'язки або виконати іх належним чином, зобов'язується проінформувати про це другу 
Сторону не пізніше двох робочих днів, наступних за днем виникнення цих обставин. 

9.ЗМША УМОВ цього ДОГОВОРУ 
Умови цього Договору мають однакову обов'язкову сипу для сторін і можуть бyrи 
змінені по взаємніІі згоді сторін з обов'язковим оформленням письмового документа. 
Жодна зі сторін не має права передавати свої права по цьому Договору третій стороні без 
письмової згоди іншої сторони. 

10. ІНШІ УМОВИ 
Всі суперечки між сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно 
до чинного законодавства Укрвїп. За цим договором проведевня досудового порвдку 

розгmщy спорів не Є обов'язковим. . н • • 

Цеli Доroвір складений У чотирьо~ ПРlІМ!рниках: по ~ДНOMY для К~ЖНОІІЗ сторІН та один 
екзеМПJ1JlP для пред'явлення нотаРІУСУ ПІД час нотаРІального ПОСВІДЧенНJI договору 

купівлі-продажу земельної ділянки.. . . 
Цей Договір набирає сипу з моменту його ПІДПИСВННJI сторонами І ДІЄ до повного 

виконаввя сторонами своїх зобов'язань. 
11. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

11.1. Виконавець має статус • ,згідно з • ... • 
112. Згідно п. S9 Національного ~pтy Не 1 "ЗагlШ!'~1 зас~ oц~ маин~ І . MaiiвOB~ 

прав" звіт про оцінку збеРІгається в арХІВІ об єкта ОЦІНОЧНОІ Д1ЯJlЬноcn 
суб'єкта господарювання протягом 90 діб з ДНJI підпис8ННJI акту виконаних робіт 
(наданих послуг). 

Замовник 

виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

Покупець 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

. . . 
земельного В1ДДШУ, за ПРОПОЗИЦІЄЮ 

постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
наЧ8JIЬника земельного відціny 

ПОГОДЖЕНО: 

3аcтyпmпc міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



АКТ 

Х! ____ BllKOllalll1X робіт, IIDДanllX послуг 

ЗГЇДІІО Договору Х! від 2009 р. 

1\1. Кllів «_)). _____ ..... 2009 р. 

Ми. ЩО нижче підписалися, представник Виконавци ., з однієї сторони, 
представнИІС Замовника , з другої сторони та представник Покупцн 
__________ , з третьої сторони, склвли даний ВІСТ про те, що роботи (поcnyrи) 
за договором виконані (надані), вимогам Замовника відповідають і в нвлежвому поридку 
оформлені. 

Заl\lОВНИК претензій до Вllконавци та Покупци не має. 

Анотованиіі звіт про Вllконаву роботу: 
Експертно-оціночні послyrи по визначению вартості земельної дimппcи площею 
____ га. за адресою - м. Бровари. по вул. ______________ ' 

ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ РОБП (ПОCJIYГ): 

Вlgnicть робіт (пocпyr) (ГРН.) 

Загальна вартість робіт (послуг) (грн.) 

(прописом) 

ДавиІ акт складений в трьох примірниках і є підставою ДЛJI розрахунків. 

Роботу здав Виконавець Роботу прuiiнив Замовник Роботу приіінив Покупець 

t • 
Виконуючий обов ЯЗКИ МІСЬКОГО 

голови - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 
~~-+--

В.О.Андрєєв 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, М. Бровар .. , вул. Гагарїllа,15, т.6-50-67 

Від ()/, ()It, ()g Ng І;о/, 

НаN2 ___________ за ____ ~~~-
8ИI(ОНУЮЧОМУ обов'язки . 
МІСЬКОГО голови - секретарю 

Броварської міської ради 

~,оч.ofапожку І.В. 

Земельний відділ міської ради просить розглянути на позачерговому 

засіданні міської ради питання: 
1. Про проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок. 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступниК 
начальника земельноГО відділу 

BIIK.CiMeHIIWlfHB 

5-52-68 

Л.М.Гудименко 
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