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УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від __________ № ___________ 

             м. Покровськ 

 

Про затвердження Положення про 

конкурсний відбір суб'єктів оціночної 

діяльності для проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок 

 

З метою визначення на конкурентних засадах суб’єкта оціночної діяльності щодо 

виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок для подальшої їх передачі у 

власність шляхом продажу, керуючись ст. 12, 127, 128, п.12 Перехідних положень 

Земельного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009  №381 

«Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання 

земельної ділянки державної та комунальної власності», ст. 10  Закону України «Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду 

Державного майна України  від  31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного 

майна України 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 

2016р. за № 60/28190, згідно з пунктом 18 Методики оцінки майна, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891, відповідно до ст. 

26, підпункту 20 частини 1 ст. 43, ст. 59, частин 3, 4  статті 60 Закону України  Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок у м. Покровськ  (додаток 1 до 

положення). 

2.  Затвердити склад конкурсної комісії з відбору суб’єкта оціночної діяльності для 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (додаток 2).  

3. Затвердити типовий договір про оплату авансового внеску (додаток 3). 

4.  Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти на заступника міського 

голови Кірієнко О.В. 

 

 

В.п. міського голови          І. Сущенко 

 

Додаток 1 

до рішення міської ради                                    

від _______________№_______________ 

 

Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок у м. Покровськ 



 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі – Положення) розроблено відповідно 

до Земельного кодексу України, законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про місцеве самоврядування 

в Україні», інших нормативно-правових актів. 

Положення розроблено з  метою забезпечення конкурсних засад та неупередженості 

у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок,  які підлягають продажу громадянам, фізичним особам – підприємцям 

та юридичним особам, а вартість надання послуг з оцінки майна менша встановленої в 

абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». 

Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок  (далі – конкурс), 

які підлягають продажу громадянам, фізичним особам – підприємцям та юридичним 

особам, склад конкурсної комісії та встановлює форму договору про сплату авансового 

внеску. 

Підставами для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є рішення 

міської ради про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, договір про 

оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки (у разі викупу земельної 

ділянки, що перебуває в оренді). Розміри авансових внесків, що застосовуються при 

укладенні договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення встановлюються у відсотках ставки від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки, що передбачаються до продажу, в залежності від площі 

ділянок:  

-до 0,5000 га - 10-12% 

- від 0,5000 га –до 1,0000 га - 8-10% 

- від 1,0000 га – до 3,000 га 5-7% 

- більше 3,000 га - 2-4% 

1. Визначення термінів 

1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

об’єкт експертної грошової оцінки – земельні ділянки чи їх частини або сукупність 

земельних ділянок, які розташовані в межах населеного пункту на території Покровської 

міської ради з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо 

них правами; 

суб’єкт оціночної діяльності (учасник конкурсу) - суб'єкти оціночної діяльності - 

суб'єкти господарювання, що отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно 

до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні".         

 конкурсна документація - конкурсна пропозиція, підтвердні документи та 

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які будуть 

залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну 

грошову оцінку земельної ділянки); 

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості надання послуг 

з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх 

виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення 

конкурсу. 

експертна грошова оцінка земельної ділянки – результат визначення вартості 

земельної ділянки та пов’язаних з нею прав суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки 

земель із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що 

забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у 

вигляді звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

договір про сплату авансового внеску – договір з землекористувачем про попередню 

оплату грошових коштів (аванс) в рахунок оплати ціни земельної ділянки, яка підлягає 

продажу. 

2. Загальні положення 



2.1. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок здійснюється конкурсною комісією з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок,  (далі 

– Комісія), склад якої затверджується рішенням Покровської міської ради. 

 2.2. Очолює комісію голова комісії, у разі відсутності голови – заступник голови 

комісії. На період відсутності голови та (або) секретаря комісії їх повноваження надаються 

будь-якому члену комісії за рішенням комісії. 

2.3. Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 її 

кількісного складу. 

2.4. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні та 

оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами 

Комісії. 

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

2.5. Організацію роботи здійснює секретар комісії. 

2.6. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників. 

3. Підготовка до проведення конкурсу. 

3.1. Час та дата проведення конкурсу на відбір суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок  визначається  головою комісії 

після  прийняття міською радою рішення про здійснення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки - у разі її продажу на земельних торгах, або після внесення авансового 

внеску – у разі продажу земельної ділянки, яка перебуває в оренді або на ній розташований 

об’єкт нерухомості, що належить на праві власності фізичним та юридичним особам. 

3.2. Інформація про проведення конкурсу публікується в офіційних друкованих 

засобах масової інформації та оприлюднюється  на веб-сайті Покровської міської ради  

http://pokrovsk-rada.gov.ua/ не пізніше як за 15 днів до оголошеної дати проведення 

конкурсу. 

3.3. Інформація про умови проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності повинна містити наступне: 

 дата, час і місце проведення конкурсу; 

 інформацію про об’єкт оцінки; 

 кінцевий термін подання документів; 

 термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби); 

 перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії; 

 кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу; 

 місцезнаходження комісії, контактні телефони; 

- вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, що 

залучаються до надання послуг з оцінки майна, а також до суб’єктів оціночної діяльності, 

зокрема щодо їх практичного досвіду виконання робіт з оцінки об’єкта оцінки, а також 

подібного до оцінюваного майна); 

- інформацію про замовника та особу - платника робіт з оцінки. 

3.4. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до  

підрозділу з діловодства органу, який є балансоутримувачем майна за чотири робочі дні до 

оголошеної дати проведення конкурсу (включно) і складається з: 

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також 

строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з 

оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою 

інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть 

залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) 

та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); 

підтвердних документів. 

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а 

також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір 

суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію. 



3.5. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: 

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою 

формою, згідно додатку 4 до Наказу  Фонду Державного майна України  від  31.12.2015  № 

2075 (із змінами); 

інформація про претендента за формою згідно додатка 5 до Наказу Фонду 

Державного майна України  від  31.12.2015  № 2075 (із змінами); 

копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних 

ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної 

грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою 

виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок). 

3.6. Інформація про претендента містить: 

наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та (або) відповідного документа, 

передбаченого статтею 6 Закону України «Про оцінку земель»; 

інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, 

а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна 

(експертну грошову оцінку земельної ділянки): кваліфікація, стаж роботи, членство у 

саморегулівних організаціях оцінювачів, наявність відповідної форми допуску до 

державної таємниці тощо. 

3.7. Пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки; документи щодо практичного 

досвіду виконання робіт з оцінки разом з інформацією щодо досвіду претендента та 

оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової 

оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку 

земельної ділянки); підтвердні документи має засвідчити підписом керівник суб’єкта 

оціночної діяльності. 

3.8. До участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути 

допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, 

виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з 

оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що 

відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу. 

3.9. До участі в конкурсі з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері 

оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель» та відповідають 

вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 3.5 цього розділу. 

3.10. Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі: 

якщо подана конкурсна документація є неповною, зокрема не містить хоча б одного 

з документів, передбачених цим  Положенням; 

якщо подана конкурсна документація є недостовірною; 

якщо подана конкурсна документація оформлена неналежним чином та не відповідає 

вимогам цього Положення (зокрема, цінову пропозицію подано у відкритому вигляді; 

документи, оформлено не за формами та (або) не завірено підписом керівника; в інформації 

про претендента відсутній підпис (підписи) оцінювачів); 

якщо подана конкурсна документація є такою, що не відповідає оприлюдненій 

інформації про проведення конкурсу та вимогам цього Положення (зокрема, неправильно 

зазначено об’єкт оцінки; не зазначено строк надання послуг з оцінки (якщо його не 

зазначено в інформації про проведення конкурсу); строк надання послуг з оцінки зазначено 

не у календарних днях або він перевищує той, що зазначено в інформації про проведення 

конкурсу); 

якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів для участі у конкурсі; 

якщо запропонована претендентом вартість надання послуг з оцінки об’єктів 

першого рівня складності перевищує очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки 

об’єкта оцінки, надруковану в інформаційному оголошенні про проведення конкурсу. 

3.11. Рішення про недопущення претендента до участі в конкурсі приймає комісія 

під час засідання шляхом голосування. 

4. Порядок проведення конкурсу: 



4.1. Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності проводиться за наявності не 

менше двох учасників конкурсу. 

Комісія: 

 аналізує підтвердні документи, документи щодо практичного досвіду виконання 

робіт з оцінки претендентів та розглядає інформаційну довідку про кожного претендента, 

підготовлену робочою групою; 

приймає шляхом голосування рішення про допуск претендентів до участі в конкурсі 

або виключення з учасників конкурсу; 

розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією; 

обраховує кількість балів, які набрали учасники конкурсу за критеріями; 

проводить таємне голосування; 

обирає переможця конкурсу; 

приймає рішення про відміну конкурсу в разі наявності обставин, що 

унеможливлюють його проведення. 

4.2. Конверти учасників конкурсу з пропозиціями щодо розміру плати, а також 

строку виконання робіт з оцінки земельної ділянки відкриваються на засіданні комісії. 

4.3. На підставі рішення комісії переможцем конкурсу визначається учасник, 

пропозиції якого найбільш повно відповідають таким критеріям: 

- досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки 

та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об'єкта оцінки, зокрема тих, які 

перебувають у трудових відносинах із таким учасником; 

- наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та 

(або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, за останні 

3 роки до дати проведення конкурсу; 

- наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання послуг 

з оцінки, укладених між учасником конкурсу та органом приватизації, рішенням якого 

створено комісію; 

- запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг з оцінки. 

4.4. Комісія розраховує кількість балів за критерієм «Досвід учасника конкурсу та 

оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і 

висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах 

із таким учасником» так: 

1) за одного оцінювача, кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) якого 

відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності якого з оцінки майна 

(експертної грошової оцінки земельної ділянки) становить не менше 3 років, зараховується 

10 балів, що є максимальним значенням за цим критерієм. 

У разі відсутності оцінювача, який відповідає вищезазначеним вимогам, бали не 

зараховуються; 

2) за підтверджений документально досвід учасника конкурсу та (або) оцінювача 

(оцінювачів), якого(их) буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку 

і висновку про вартість об’єкта оцінки, з оцінки одного подібного до об’єкта оцінки об’єкта 

(відповідно до інформації про подібний до об’єкта оцінки об’єкт, надрукованої в 

інформаційному повідомленні про оголошення конкурсу) зараховується 10 балів. За 

кожний додатковий об’єкт додається 5 балів. Максимальна кількість балів за всі додаткові 

об’єкти не може перевищувати 10. У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б 

одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є 

нечитабельними), бали не зараховуються. 

4.5. У разі якщо договором, поданим учасником конкурсу для підтвердження свого 

досвіду, передбачено проведення оцінки одночасно декількох об’єктів, за кожний із таких 

об’єктів зараховуються бали лише за наявності окремих висновків про вартість. 

4.6. Комісія розраховує кількість балів за критерієм «Запропонована учасником 

конкурсу вартість надання послуг з оцінки» так: 

кількість балів, що зараховується учаснику конкурсу, обраховується відповідно до 

співвідношення (вираженого у відсотках) запропонованої учасником конкурсу ціни 

надання послуг з оцінки до очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки, 



надрукованої в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу згідно з додатком 7 

до  Наказу Фонду Державного майна України  від  31.12.2015  № 2075 (із змінами).  

4.7. Нараховані кожному учаснику конкурсу за усіма критеріями бали 

підсумовуються. Учасник конкурсу, який у підсумку набрав найбільшу кількість балів, 

визнається переможцем. 

4.8. Якщо після обрахування балів виявилась однакова кількість балів у декількох 

учасників конкурсу, члени комісії обирають переможцем конкурсу учасника, який 

запропонував найменшу вартість надання послуг з оцінки. 

4.9. Якщо після обрахування балів виявилось, що декілька учасників конкурсу мають 

однакову кількість балів та запропонували однакову вартість надання послуг з оцінки, 

члени комісії обирають переможцем конкурсу учасника, який запропонував найменший 

строк виконання робіт. 

4.10. Якщо після обрахування балів виявилось, що декілька учасників конкурсу, які 

мають однакову кількість балів, запропонували також однакову вартість надання послуг з 

оцінки та однаковий строк виконання робіт, призначається таємне голосування. Секретар 

комісії роздає членам комісії бюлетені таємного голосування, виготовлені за зразком згідно 

з  додатком 8 до Наказу Фонду Державного майна України від 31.12.2015             № 2075 (із 

змінами).  

Бюлетені таємного голосування не є іменними. Заповнені членами комісії бюлетені 

після завершення голосування надаються голові комісії, який оприлюднює результати 

голосування. Переможцем конкурсу визнається учасник, за якого члени комісії віддали 

більшість голосів «за». 

За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на засіданні комісії 

належить голові комісії, який озвучує своє рішення, зазначене в його бюлетені таємного 

голосування. 

4.11. Рішення комісії оформлюються протоколом. Протокол підписують усі присутні 

на засіданні члени комісії. 

4.12. Фінансування робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

здійснюється за кошти місцевого бюджету або кошти виконавця земельного аукціону, а у 

випадках, коли ділянка перебуває в оренді або на ній розташований об’єкт нерухомості, що 

належить на праві власності фізичним та юридичним особам, - з коштів, сплачених такими 

особами за договором на оплату авансового внеску.   

 

Секретар міської ради                                                                     І. Сущенко 

 

Додаток 2 

до Положення про конкурсний  

відбір суб'єктів оціночної  

діяльності  

 

 

До конкурсної комісії  

Покровської міської ради                                            

з відбору суб’єктів оціночної діяльності в 

сфері оцінки землі 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

ЗАЯВА 

про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення 

експертної грошової оцінки  

Прошу допустити до участі у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності на 

право проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею __________га для 

_________, яка розташована за адресою:________________________________ _.   

  



«____» ____________ 20___             ______________ ______________________________ 

                                                           (підпис)       (прізвище та ініціали керівника)         

 Уповноважена особа, яка подає заяву:   

____________________________________________________________________________  

(прізвище, ім’я та по батькові) 

Паспорт: серія ______№ ___________, виданий „___” ____________ ______ р.  

_______________________________________________________________________________

__________________________  (назва органу, що видав паспорт) __________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (назва та реквізити документу, що посвідчує право уповноваженої особи на 

виконання дій) 

  

«____» ____________ 20___             ______________ ______________________________ 

                                                           (підпис)       (прізвище та ініціали керівника)         

 

 

Додаток 1 

до рішення міської ради                        
                                                                          

Склад конкурсної комісії 

 з відбору на конкурсних засадах суб'єктів оціночної діяльності 

 

 

Кірієнко Вячеслав Олександрович - заступник міського голови, голова комісії 

Аржавітін Валерій Віталійович начальник відділу містобудування, архітектури та 

земельних відносин  міської ради, заступник 

голови комісії 

Барановська Надія Юріївна завідувач сектору земельних відносин відділу 

містобудування, архітектури та земельних 

відносин  міської ради, секретар комісії 

Члени комісії: 

 

 

Білицька Тетяна Володимирівна 

 

начальник юридичного відділу міської ради 

 

Кіш Юлія Андріївна головний спеціаліст - юрисконсульт відділу 

містобудування, архітектури та земельних 

відносин  міської ради 

Конько Людмила Ігорівна голова постійної комісії міської ради комісії з 

питань містобудування, будівництва і земельних 

відносин міської ради 

Порецька Юлія Миколаївна начальник фінансового управління міської ради 

Секретар міської ради                                                                                         І. Сущенко 

 

Додаток 2 

до рішення міської ради 
 

ДОГОВІР 

про оплату авансового внеску 

м. Покровськ         ______200__рік 

 

Ми, що нижче підписалися. Покровська міська рада Донецької області в особі ___________ 

(далі - Сторона 1), що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 



Україні»_з одного боку, та ________________________ (в особі) (далі - Сторона 2) , що діє 

на підставі___________________________________з іншого боку, 

відповідно до статті 128 Земельного кодексу України уклали цей Договір про наведене 

нижче: 

1. Предмет Договору 

Сторона 2 сплачує, а Сторона 1 приймає авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної 

ділянки призначення загальною площею _______га, кадастровий номер (_______________), 

яка розташована за адресою: ____________________________.  

1.2. Авансовий внесок використовується Стороною 1 для фінансування робіт з 

виготовлення відповідним суб’єктом оціночної діяльності звіту з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки, що передбачається до продажу.  

1.3. Розмір авансового внеску становить _____ гривень.  

1.4. Сума авансового внеску сплачується Стороною-2 на рахунок міської ради, відкритий у 

територіальному органі Державної казначейської служби України: р/р № ___________ , код 

за ЄДРПОУ  ______, банк одержувач –  ____________, МФО            , код платежу –                  

, призначення платежу: "Авансовий внесок в рахунок оплати вартості земельної ділянки за 

адресою: ________________ (кадастровий номер ________________). 

1.5. Сума авансового внеску має бути сплачена протягом _______________ днів з дня 

підписання даного договору. 

2.Права і обов’язки сторін 

2.1. Сторона 2 сплачує на рахунок Сторони 1, вказаний в п. 1.3. авансовий внесок з 

зазначенням у платіжному дорученні своїх реквізитів, номера і дати цього Договору та 

повної назви Сторони 1.  

2.2. У разі відмови Сторони 2 від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки 

авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки не повертається. 

3.Строк дії Договору та відповідальність сторін 

3.1. Строк дії договору починається з моменту його підписання Сторонами та закінчується з 

моменту підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки.  

3.2. Умови цього договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін.  

3.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони 

несуть відповідальність згідно з законодавством та Договором.  

3.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного 

законодавства.  

3.5. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із 

сторін.  

Адреси  і реквізити сторін 

Сторона 1            Сторона 2 

Покровська міська рада 

Донецької області 

 


