
ДОГОВІР
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ 

ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ Д Л Я  ЗАБУДОВИ  
(СУПЕРФІЦІЮ)

Місто Київ, вісімнадцяте лютого дві тисячі шістнадцятого року

Ми: з однієї сторони -  Товариство з обмеженою відповідальністю "Аверс-Сіті",
надалі за текстом -  "ВЛАСНИК", в особі Генерального директора Стасюка Дмитра 
Михайловича, який діє на підставі Статуту,

та Приватне акціонерне товариство "Виробнича проектно-будівельна фірма 
"Атлант", надалі за текстом "ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧ”, в особі Генерального директора 
Бондаренка Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, 
діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, розуміючи значення своїх 
дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, 

уклали цей Договір про наступне:
1. Власник надає в користування (суперфіцїї) Землекористувачу, а Землекористувач

приймає в користування від Власника земельну ділянку площею 4,3864 га, розташовану за 
адресою: смт. Коцюбинське Київської області, вул. Пономарьова, 26, кадастровий № 
3210946200:01:034:0081.

2. Земельна ділянка належить Власнику на підставі на підставі Державного Акту на 
право власності на земельну ділянку серії ЯИ № 27039 від "01" червня 2010 р.

3. Власник заявляє, що земельна ділянка є придатною для використання за 
призначенням.

4. Цей договір укладається Сторонами строком до 31 грудня 2018.
5. Право користування (суперфіцїї) земельною ділянкою, наданою для розміщення 

житлового та соціального комплексу, може відчужуватися або передаватися 
Землекористувачем.

6. За користування земельною ділянкою Землекористувач щомісяця сплачує 
Власнику плату в розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок разом з ПДВ^ 
повинно сплачуватися не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного місяця за наступний

7. Перехід права власності на земельну ділянку до іншої особи не впливає 
права власника щодо користування (суперфіцїї) земельною ділянкою. і

8. Землекористувач зобов’язується здійснювати будівництво житлового буі 
господарських споруд на земельній ділянці при наявності дозволу на виконання будн 
робіт.

9. Землекористувач зобов’язується використовувати земельну ділянку відповідне 
її цільового призначення -  для розміщення житлового та соціального комплексу.

10. Право користування (суперфіцїї) земельною ділянкою для забудови припиняєте
у разі:

1) поєднання в одній особі Власника земельної ділянки та Землекористувача;
2) спливу строку права користування;
3) відмови Землекористувача від права користування;
4) невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьох років підряд.
Право користування земельною ділянкою для забудови може бути припинене

рішенням суду в інших випадках, встановлених законом.
11. Земельна ділянка вважається переданою Власником Землекористувачу у 

користування з дати підписання цього Договору.
12. Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обмежень" право забудови земельної ділярон(бЩ ерфіцій) підлягає 
обов’язковій державній реєстрації. т?**'- -

13. Право користування земельною ділянкою для забу;$ЙиНсуперфіцій) переходить до 
Землекористувача з моменту державної реєстрації речових щ ф ..цо. неруіШеЧїайно.

14. Землекористувач зобов’язується за свій рахунок та своїми силами здійснити 
державну реєстрацію речових прав на земельну ділянку. ’1^%  <// *



15. За згодою Сторін даний договір може бути розірваний шляхом складання договору 
про розірвання цього договору.

16. Цей договір складено в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу по 
одному для кожної із Сторін.

17. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей Договір відповідає нашим дійсним намірам і 
не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі 
справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на 
вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами 
без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково 
розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме 
тих правових наслідків, що створюються цим договором, а також свідчимо, що договором 
визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

18. Сторони підтверджують, що домовилися і не мають жодних зауважень, доповнень 
або суперечностей відносно умов цього Договору.

19. Сторони розуміють положення чинного законодавства щодо порядку укладення 
договорів про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови 
(суперфіцію), підстав та наслідків визнання їх недійсними.

ВЛАСНИК 
ТОВ "Аверс-Сіті"
08298, Київська область, смт. Коцюбинське, 
вул. Пономарьова, 26, корп. 2, офіс 173

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧ 
ПрАТ "ВПБФ "Атлант"

02192, м. Київ, Дарницький бульвар, 8-А
ЄДРПОУ 19016506 

ІПН № 190165026650 
п/р 26002052622642 

в філії "Розрахунковий центр" 
ПАТ КБ "ПриватБанк" 

МФО 320649

ЄДРПОУ 33939099 
ІПН №339390926559 
п/р 26006010184501 
в ПАТ "Альфа-Банк" 
МФО 300346


