
ДОГ ОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

емт Коцюбииське и̂ М г   2 0 Ш

Ми* нижчепідписані: Коцюбинська селищна рада (емт.Коцюбинське, 
вул.Пономарьова, 2) в особі селищного голови Садоеського H.L, дабчого на підставі 
сі.42 п.З нп.16 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 12, 93, 124 
Земельного кодексу України, надалі - “Орендодавець ”, з однієї сторони, і 
ТОВ иАВЕРС~СІТГ\ п особі керівника товариства Бур’яна О.М. . яке діє на 
підставі статуту, свідоцтва two державну реєстрацію юридичної особи, 
т іесстроваме за № 1 070 107 0012 016088 від 14.12.2005 Р- (дата і амін и 
28J 2.2009 о .) , ідентифікаційний код М  33939099, юридична адреса : 08298, 
Київська обл., сит.Коцюбинська, вул.Пономарьова, 17 надалі -  “Орендар ” з 
другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1, Орендодавець надає , а орендар приймає в строкове платне користування земельну 
ділянку на підставі рішення сорок п ’ятої сесії п ’ятого стикання Коцюбинської 
селищної ради від 11 жовтня 20JQ р. за М І64 та рішення другої сесії 
шостого скликання від 14 грудня 2010 року М24 для будівництва 
багатоповерхових житлових будинків . яка знаходиться в смт, Коцюбинська, 
вул . Пономарьова, 26.

ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ

2. В оренду передасться земельна ділянка загальною площею 0,6801 га.

3. На земельній ділянці знаходяться об'єкти нерухомого майна багат оповерхові 
житлові будинки в стадії будівництва, а також інші об’єкти інфраструктури : відсутні.

4, Земельна ділянка передасться в оренду разом з ~ "...

5, Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить: 310 884 (триста 
десять тисяч вісімсот вшдесят чотири) грн. 59 кап.

6. Земельна ділянка, яка передається в іренду. має такі недоліки, що можуть 
перешкоджати її ефективному використанню : недоліки, які б могли перешкодити 
ефективному використанню земельної ділянки за цільовим призначенням, 
не виявлені.

1. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини : 
відсутні.

СТРОК Д ії ДОГОВОРУ

терміном на п'ять років Після закінчення строку договору 
орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У .щему разі орендар 
повинен не пізніше ніж за 60 (шістдесят) днів до закінчення строку дії договору 
повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.



ОРЕНДНА ПЛАТА
9. Розмір орендної плати :
- річна орендна ш тат за земельну ділянку ветшшяіоегьс* в  рашірі 12 % 

(дванадцять відсотків) від грошової оцінки землі;
- грошова оцінка земельної ділянки згід на з довідкою відділу Держюншезву у м. Ірнінь

Ж-Ш1 *>’р) 22.11,20[0 р. складає 310 884 (триста десять тисяч вісімсот
віндесят чотири) гт . 59 кап.

Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в сумі: 37 306( тридцять 
сш тисяч триста шість) грн. 15 кап, (при цьому вказана сума може змінюватись 
при умові проведення індексації") на рахунок Орендодавця рахунок

№  33216812700010, код ЄЛРПОУ 23569441. код платежу 130502 в
Управлінні державного казначейства у Київській області МФО 82і 018.

10. Сума орендної плати за землю уточнюється щороку етаном на і січня на коефіцієнт 
індексації грошової оцінки земельної ділянки без внесення змін та доповнень до цього 
договору.

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянка державної або комунальної 
власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, 
визначених законодавством, за формою, що заповнюється під час укладання або зміни умов 
договору оренди чи продовження його дії.

11. Орендна плата вноситься за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює 
календарному місяцю, щомісячно протягом ЗО календарних днів, наступних за останнім 
календарним днем звітного (податкового) місяця по З і 08(три тисячі сто вісім) гри. 
85 коп.

12. Розмір орендної плати переглядається один раз на рік та у раз»:

- зміни умов господарювання, передбачених договором;
- зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів
Індексації, визначених законодавством;
- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що
п ідтверджено документам и;
- у інших випадках, передбачених законом.

13. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється 
пеня у розмірі 120 відсотків облікової ставки НЕ У несплаченої суми за кожен день 
прострочення та штрафні санкції згідно чинного законодавства.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

14. Земельна ділянка передасться в оренду : для будівництва багатоповерхових 
житлових будинків.

15. Цільове призначення земельної ділянки; землі житлової то удово.

16. Умови збереження стану об’єкта оренди: забороняється самовільна
забудова земельної ділянки,



УМОВИ І СТРОКИ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕ

17. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється з розробленням .технічна 
документами*

Підставою для розроблення технічної документації ио складанню договору оренди є: 
рішення сорок п 'ятої сесії п *ятого скликання Коцюбинської селищної ради 
від 11 жовтня 2010 р. за МІ 64 .

Організація розроблення технічної документації по складанню договору оренди і 
витрати, дов’язані з цим, покладаються на орендаря.

18- Право на оренду земельної ділянки не може бути продане або іншим чином 
відчужене, внесено до статутного фонду, передано у заставу Орендарем іншим особам.

19. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у 10 -  т и денний строк 
після державної реєстрації цього договору оренди за актом її приймаиея-передачі

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

20. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у 
стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної 
ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, 
визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згода про розмір відшкодування 
збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

21. Здійснені орендарем без згоди орендодавця виграш на поліпшенда орендованої 
земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не 
підлягають відшкодуванню.

22. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з 
орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування 
орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються 
окремою угодою сторін.

ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

23. На орендовану земельну ділянку встановлено обмеження (обтяження) та 
інші права третіх осіб згідно висновку про обмеження відділу Держтмзему у 
м.Ірпінь М  2635 від 26.11.2010 р.

24. Переданая в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни 
обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

ІНШІ ПРАВА ТА  ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

25. Права орендодавця:
- здійснювати контроль за відповідністю використання Орендарем наданої в оренду 

земельної ділянки її цільовому призначенню;
- додержання екологічної безпеки землекористування, державних стандартів, норм і 

правил, проектних рішень, правил забудови у смт.Коцюбинське;



- шмагати від Орендаря своєчасного внесення орендної плати, вільного доступу до 
переданої в ореаду земельної дишеш ддя контролю та додержанням Орендарем 
договору;

- достроково припиняти право оренди у разі порушень умов використанню земельної 
ділянки або інших умов договору;

- Орендодавець мас право в односторонньому порядку збільшити розмір орендної 
плати у разі збільшення відповідно до законодавства України розміру земельного 
податку, а також у зв’язку з проведенням щорічної індексації грошової оцінки 
земельної ділянки,

26. Обов’язки орендодавця:
- передати Орендарю землю у стані, що відповідає умовам договору та придатна для 

використання за цільовим призначенням;
- не вчиняти дій, які перешкоджай б Орендареві користуватися орендованою 

земельною ділянкою;
- не втручатись у господарську дальність Орендаря і не створювати йому будь-яких 

перешкод при виконанні цього договору.

27. Права орендаря:
- використовувати землю у відновідеосгі з умовами ЇЇ надання;
- приступити до використання земельної ділянки після державної реєстрації договору 

оренди;
- зводити тимчасові (на термін оренда), виробничі і інші будівлі та споруди згідно з 

проектом, затвердженим та погодженим у встановленому порядку;
- одержувати продукцію та доходи;
- поновлення договору після закінчення строку на який було його укладено, 

переважного придбання у  власність орендованої земельної ділянки у відповідності 
до закону в разі добросовісного виконання вимог діючого земельного законодавства 
України та умов цього договору;

- за згодою Орендодавця передавати в суборенду земельну ділянку або її частину, у 
випадках та на умовах, передбачених законом та цим договором;
ставити питання про припинення права користування земельною ділянкою та 
розірвання договору оренди землі;

28. Обов’язки орендаря:
- додержуватись вимог ст.96 Земельного кодексу України, Закону “Про оренду землі” 

та цього договору;
• виконувати обов’язки відповідно до умов договору оренди і Земельного кодексу 

України;
додержуватись режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаційного та історико-культурного призначення;
забезпечити вільний доступ до земельної ділянки уповноважених належним чином 
о сі б дня контролю за додержанням умов цього договору;

- ефективно використовувати землю, не допускати погіршення екологічної 
обстановки на території в результаті своєї діяльності;

- здійснювати комплекс заходів щодо охорони земель, збереження і підвищення 
родючості грунтів та поліпшення інших корисних властивостей землі;

- своєчасно сплачувати орендну штату;
- Орендар забезпечує знімання, використання і збереження родючого шару грунту

при проведенні робіт, пов’язаних із порушенням земель;
- обов'язковими для орендаря с забезпечення вільного доступу для прокладання

нових комунікацій, ремонту та експлуатації існуючих інженерних споруд, що 
знаходяться в межах орендованої території.



РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ 
ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ ЧИ ЙОГО ЧАСТИНИ

29. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренда чи його частини 
несе орендар.

СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ
30. Згідно з цим договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь 

період ДІЇ НЬОГО договору. (ттрШт «креслити)

31. Страхування об’єкта оренди здійснює орендар.

32. Сторони домовились про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка 
повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може 
застрахувати його і вимагати відшкодування витрат аа страхування.

ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ І ПРИПИНЕННЯ ЙОГО д і ї
33. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому 

порядку.

34. Дія договору припиняється у разі;
- закінчення строку, на який Його було укладено;
- придбання орендарем земельної ділянки у власність;
- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження 

земельної ділягцщ з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому 
законом;

- ліквідація юридичної особи-орендаря.
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

35. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за: 
взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною 
обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, 
пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її 
використанню;

- інших підстав, визначених законом.
ф

36. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається згідно 
чинне: о злке нодавства.

З" Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також 
реорганізація юридичної особи-орендаря є підставою дня зміни умов або розірвання 
договору.

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи-орендаря, 
іас>дження або обмеження її дієздатності за рішенням суду не переходить до спадкоємців 

інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО 

НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

38 4а невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність 
відповідно до закону та цього договору.



39, Сторона, т а  порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо по? 
доведе, що це порушення сталося не з її вини.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

40. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної 
реєсіраяи.

Цей договір укладений у трьох примірниках, що мають однакову юридичну саду, один 
з яких знаходиться в орендодавця -  Коцюбинської селищної рада, другий - в орендаря, третій 
- у  відділі Держкомзему у м. Ірпінь.

ї Іевід’ємними частинами договору є:
- плай або схема земельної ділянки;
- кадастровий ш ви земельної ділянки;
* акт приймання-дередачі об’єкта оренди;
- проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР

Коцюбинська селищна рада Київської обл. 
т о  ліс на підставі Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”

Р р 33215812700011, код 130050500 
УДК > Київській обл., м.Киїк 
МФО 821018

Місцезнаходження:
08208. Київська обл.,
с м ї  Коцюбииське, вул.Пономарьова, 2
КолЗКПО; 23569441

ТОВ “Аверс-Сіті”
одо діє на підставі статуту, свідоцтво про 
державну реєстрацію, зареєстроване за 
Ж  070 107 0012 016088 віл 14.122005 а  (заміна 
28.122009 їх.

     _

МФО , ЗКГІО

Місцезнаходження юридичної особа : 
08298 Київська обл., 
емт.Коцюбинське., вул. Пономарьова, 17 
Ідентифікаційний номер (код): 33939099
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АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧЇ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ц 2010 р .

*  Ш

Ми, що нижче підписалися, голова смт. Коцюбинське 

Садове ький В.І., з одного боку та ТО В “Аверс - Сіті” в особі 

керівника товариства Бур 'яна ОМ. з другого боку, склали цей акт 

про те, що Коцюбинська селищна рада передає, а та ТО В иАверс- 

Сіті1,1 в особі керівника товариства Кур 'яна О.М. приймає в 

тимчасове користування на умовах оренди терміном на 5 (п’ять) 

років земельну ділянку площею -  0,6801 га для будівництва 

багатоповерхових житлових будинків, яка знаходиться за адресою : 

смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26, згідно рішення сорок 

п’ятої сесії п’ятого скликання Коцюбинської селищної ради № 164 

від 11 жовтня 2010 р .
Землекористувач зобов’язується утримувати територію в 

належному санітарному стані. Після закінчення строку користування 

повернути земельну ділянку в стані, не гіршому порівняно з тим, у 

якому вона була до одержання .

Селищний #|ТЙ Керівник ТОВ 

Бур’ян О.М.

V


