
ПРОЄКТ 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
  від                      №  
м. Краматорськ 
 
 
 
 
 

Про продаж права оренди на 
земельну ділянку 
несільськогосподарського 

призначення комунальної 

власності, що підлягає продажу 
виключно на земельних торгах (у 

формі електронного аукціону) 
 
 
 

З метою підготовки лота для продажу, розглянувши витяг із технічної документації 

про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 18.01.2022 № 515, витяг з державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 16.12.2021 № НВ-1409664862021, враховуючи 

рекомендації Постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин, 

архітектури, будівництва, керуючись ст.ст. 12, 93, 95, 122, 124, 125, 126, 134-139, 211 
Земельного кодексу України,  ст. 6, 15, 16, 24, 25 Закону України «Про оренду землі», п. 8 

розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до 

деяких актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 
міська рада 

 
 В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Продати право оренди на земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення комунальної власності, що розташована за адресою: м. Краматорськ,                       
вул. Академічна, в районі буд. 8, площею 0,0500 га, (кадастровий номер 

1412900000:00:005:0791); для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

будівництва та подальшого обслуговування магазину) (цільове призначення земельної 

ділянки: код КВЦПЗ –  03.07), що підлягає продажу виключно на земельних торгах (у формі 

електронного аукціону), інформація додається в Додатку 1. 

 2. Затвердити умови продажу, встановивши наступне: 

 
- було виготовлено, та затверджено рішенням Краматорської міської ради від 

22.12.2021 № 22/VIII-1202 у встановленому законодавством порядку проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для проведення земельних торгів з продажу права оренди 

за адресою: м. Краматорськ, вул. Академічна, в районі буд. 8; 

 - нормативна грошова оцінка земельної ділянки –554789,13 грн. 
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 - стартова ціна лота з продажу права оренди земельної ділянки, що підлягає 

продажу виключно на земельних торгах (у формі електронного аукціону), у розмірі 7% від 

нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що становить 38835,24 грн.; 
 

 - строк оренди земельної ділянки – 5 років; 

 - крок аукціону  -  1% від стартової ціни лоту, становить 388,35 грн.; 

 - гарантійний внесок – 30 % стартового розміру річної орендної плати, становить  
11650,57 грн; 

- сума витрат на підготовку лота до продажу становить 15800,00 грн. та підлягає 

відшкодуванню переможцем аукціону; 

 -  забезпечити вільний доступ відповідним службам для обслуговування наявних та 

прокладання нових інженерних мереж; 

 - при проектуванні і здійсненні будівництва обєктів містобудування, 

дотримуватись містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок; 

 - обмеження у використанні земельної ділянки згідно даних державного земельного 

кадастру; 

 - період проведення земельних торгів не пізніше 90 календарних днів з дня 

прийняття даного рішення. 

 3. Уповноважити начальника управління земельних відносин Краматорської 

міської ради Довгаленко Віру Романівну на укладання (підписання) договору оренди землі 
підготовленого за результатами земельних торгів (у формі електронного аукціону) від імені 

Краматорської міської ради. 

 4. Затвердити проєкт договору оренди землі згідно додатку 2. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію міської 

ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та заступника 

міського голови згідно з розподілом обов’язків. 

 
 
 
Міський голова       Олександр ГОНЧАРЕНКО 
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Додаток 1 
до рішення міської ради 
від ________ № ________ 

ЛОТ № 4 

земельних торгів в електронній торговій системі 

Назва Опис 

Назва лота Земельна ділянка несільськогосподарського 

призначення комунальної власності, що 

розташована за адресою: м. Краматорськ м. 

Краматорськ, вул. Академічна, в районі буд. 8 

Прав, яке виставляється на торги Оренда 

Місце знаходження  м. Краматорськ,  м. Краматорськ, вул. 

Академічна, в районі буд. 8 

Кадастровий номер 1412900000:00:005:0791 

Площа, га 0,0500 

Цільове призначення 03.07 Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі 

Угіддя Землі під соціально-культурними об’єктами 

Тип власності Комунальна 

Обмеження/обтяження/сервітути Відповідно даних ДЗК 

Строк користування  

Нормативна грошова оцінка, грн 554789,13 

Стартова ціна, грн 38835,24 

Розмір реєстраційного внеску, грн 650,00 

Розмір гарантійного внеску, грн 11650,57 

Сума витрат (видатків), здійснених на 

підготовку лота, що підлягає відшкодуванню 

Переможцем торгів, грн 

15800,00 

Період проведення торгів не пізніше 90 календарних днів з дня 

прийняття даного рішення 

Інші документи та матеріали на лот - 
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Додаток 2 
до рішення міської ради 
від ________ № ________ 

 
Договір оренди землі 

 
м. Краматорськ                          _________________2022 р. 
(місце укладення)                                                                                               
 

Орендодавець Краматорська міська рада, від імені якої діє управління земельних 

відносин Краматорської міської ради код ЄДРПОУ 40480843, юридична адреса: 84313, 

Донецька обл., м. Краматорськ, площа Миру, 2, в особі начальника управління земельних 

відносин Краматорської міської ради Довгаленко Віри Романівни, що діє на підставі рішення 
__________________________________________,  Положення про управління земельних 

відносин з одного боку, та орендар  
_______________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи) 
з другого, уклали цей Договір про нижченаведене:  

Предмет договору  

 1. Орендодавець відповідно до протоколу електронної торгової системи №_____ від 

_____ про результати проведення земельних торгів (у формі електронного аукціону) з 

продажу права оренди земельної ділянки надає, а орендар приймає в строкове платне 

користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення, для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (для будівництва та подальшого обслуговування 
магазину) (цільове призначення земельної ділянки: код КВЦПЗ –  03.07) з кадастровим 
номером 1412900000:00:005:0791, яка розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. 

Академічна, в районі буд. 8. 
 Земельна ділянка перебуває в комунальній власності Краматорської територіальної 

громади, номер запису про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно 46169693, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2557090514120.  

Об’єкт оренди 

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0500 га. 
3. На земельній ділянці, яка є предметом цього Договору, відсутні об’єкти нерухомого 

майна. 
4. Нормативна грошова оцінка Земельної ділянки,  на дату укладання Договору 

відповідно до витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки № ____ від _______ становить  ______________ грн. (_____________.). 
5. Земельна ділянка, що передається в оренду, не має недоліків, які б могли 

перешкоджати її ефективному використанню.  
6. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини: 

земельна ділянка знаходиться в V-й економіко-планувальній зоні адміністративної території                
м. Краматорська. Під’їзд до земельної ділянки буде здійснюватися з  вул. Академічній. 

Строк дії Договору 

 7. Договір укладено на ___ роки без права автоматичного поновлення.  
8. Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право перед іншими 

особами на укладення договору на новий строк, при умові належного виконання обовʼязків 

відповідно до умов договору. У цьому разі орендар повинен не пізніше, ніж за 60 днів до 

закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір скористатися 
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переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк відповідно норм 

чинного законодавства. При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови 

можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної 

плати та інших істотних умов договору переважне право орендарів на укладення договору 

оренди землі припиняється. 

 Орендна плата 

9. Орендна плата за землю сплачується орендарем виключно у грошовій формі. 
Розмір річної орендної плати визначається за результатами земельних торгів (у формі 

електронного аукціону) (Протокол №____ про результати земельних торгів з продажу права 

оренди земельної ділянки від «___» _____ 20___р.) і становить на час укладання Договору  
___ грн. __коп. (______  грн. ___коп.)  без ПДВ, що становить ______% від нормативної 

грошової оцінки.  
Орендна плата вноситься до місцевого бюджету Краматорської територіальної 

громади безготівковим перерахуванням через фінансові установи або готівкою через 

відділення банків.   
 10. Обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється з 

урахуванням її цільового призначення та коефіцієнтів індексації. 
На наступні роки обчислення орендної плати за землю здійснюється Орендарем 

самостійно, відповідно до діючого законодавства, щорічно станом на 1 січня поточного року        
з урахуванням коефіцієнту індексації грошової оцінки землі, доведеного Держгеокадастром 

України. 
11. Орендна плата вноситься: 
- за перший рік – не пізніше трьох банківських днів з дня укладання Договору; 
- починаючі з наступного року – відповідно до Податкового кодексу України,  

та перераховується на розрахунковий рахунок місцевого бюджету Краматорської 

територіальної громади № UA                                 , банк отримувача: Казначейство України 

ЕАП, ЄДРПОУ 37944338, МФО 899998, код платежу                      . 
Гарантійний внесок у сумі _____________(_____________) без ПДВ перераховується 

оператором електронного майданчика в строк установлений Кабінетом Міністрів України (за 

вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який учасник став 

переможцем електронних  земельних торгів) на розрахунковий рахунок до місцевого 
бюджету Краматорської територіальної громади й зараховується до сплати річної орендної 

плати за землю. 
 12. Передача продукції у рахунок орендної плати не допускається. 

13. Розмір орендної плати переглядається:   
щорічно у разі:  
- зміни умов господарювання, передбачених договором;  
- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, 

підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством; 
- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено 

документами; 
- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки. В цьому випадку Орендар 
зобов`язаний самостійно корегувати орендну плату згідно витягу з технічної документації 

про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 
Розмір орендної плати переглядається в інших випадках, передбачених законом. 
Розмір орендної плати не може переглядатися у бік зменшення. 
14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором: 
- у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, 

встановленої цим договором; 
- стягується пеня у розмірі 0,1 відсоток несплаченої суми за кожний день прострочення. 
Суми пені сплачуються орендарем у грошовій формі. 
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Умови  використання  Земельної  ділянки 

 15. Земельна ділянка передається в оренду  - для  будівництва та подальшого 

обслуговування магазину. 
 16. Цільове призначення земельної ділянки - для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі ( код КВЦПЗ –  03.07); категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 
17.Умови збереження стану об’єкта оренди. Орендар зобов’язаний забезпечити 

збереження стану земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

 Умови повернення земельної ділянки 

 18. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві за актом 

приймання-передачі земельну ділянку в 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 згоди про розмір відшкодування 

збитків, спір розв’язується в судовому порядку. 
 У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей 

орендованої Земельної ділянки або приведення її у непридатний для використання за 

цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються 

відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власниками землі та 

землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 

1993р. № 284 (ЗП України,1993р. № 10 ст.193). 
 19. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої 

земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не 

підлягають відшкодуванню. 
 20. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з 

орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню. 
 21. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання 

орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором. 
 Збитками вважаються: 

- фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним 

виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен 

здійснити для відновлення свого порушеного права; 
22. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально 

підтверджених даних. 

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки  

          23. На орендовану земельну ділянку  встановлено обмеження  
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________. 

24. На орендовану земельну ділянку не встановлені обтяження та інші права третіх 

осіб. 
24. Передача 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. 

 Краматорська міська рада має право вимагати від орендаря: 
-  використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди; 
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- дотримання екологічної безпеки землекористування; дотримання державних 

стандартів, норм і правил щодо використання землі,  у тому числі місцевих правил забудови 

населених пунктів; 
- забезпечення збереження корисних властивостей землі; 
- забезпечення вільного доступу до переданої в оренду земельної ділянки для контролю за 

додержанням орендарем умов договору; 
- своєчасного внесення орендної плати з урахуванням  коефіцієнту індексації;  
- погоджувати будівництво будівель та споруд на земельній ділянці відповідно до чинного 

законодавства; 
- інші права згідно діючого законодавства. 

26. Обовязки  орендодавця. 
Краматорська міська рада зобовязана: 
 - передати  у користування земельну ділянку в стані, що відповідає умовам цього Договору; 
 - не  вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною 

ділянкою; 
- при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію 

прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки. 
27. Права орендаря. 

Орендар має право: 
- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі; 
- за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому порядку виробничі та інші 

будівлі й споруди; 
- за згодою Орендодавця, згідно рішення міської ради, передавати земельну ділянку або її 

частину у суборенду без зміни цільового призначення на підставі розробленої  документації 

їз землеустрою; 
 - за письмовою згодою орендодавця проводити поліпшення стану орендованої земельної 

ділянки. 
28. Обовязки орендаря. 

Орендар зобовязаний: 
- приступити до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди 

землі, але не раніше державної реєстрації відповідного права оренди та оформлення акту 

приймання-передачі земельної ділянки;  
- виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, 

передбаченому договором  оренди землі; 
-  вести обмежене  землекористування  в  зоні проходження інженерних мереж; 
- забезпечувати використання землі відповідно до цільового призначення за умовами  цього 

договору,  дотримуючись при цьому вимог чинного земельного законодавства, державних і 

місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі; 
- забезпечувати збереження корисних властивостей землі; 
- забезпечувати вільний доступ до переданої в оренду земельної ділянки для контролю за 

додержанням орендарем умов договору; 
- своєчасно вносити орендну плату з урахуванням щорічного коефіцієнту індексації грошової 

оцінки землі;  
- не порушувати прав землекористувачів  і власників суміжних земельних ділянок; 
- повідомити  Краматорську міську раду : про зміну паспортних даних, зміну місця 

реєстрації фізичної особи, тощо, якщо такі  зміни  мають місце;  
- у п'ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки надати 

копію договору відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта 

житлової та/або нежитлової нерухомості; 
- видалення зелених насаджень, що знаходяться на орендованій земельній ділянці, 
здійснювати відповідно до вимог діючого чинного законодавства; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031211.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031211.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031211.html
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- утримувати земельну ділянку та прилеглу до неї територію в належному стані згідно вимог 

закону України "Про благоустрій населених пунктів" та "Правил благоустрію м. 

Краматорська". 
- самостійно коригувати орендну плату за землю у разі зміни розмірів нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, її індексації, затвердження міською радою інших розмірів 

орендної плати за землю. 

Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини   

29. Ризик випадкового пошкодження або знищення орендованої земельної ділянки 

покладається на орендаря. Орендар звільняється від відповідальності у випадках, виникнення 

форс-мажорних обставин. Такими для цілей цього договору є події, що виникли не по волі 

сторін – які сторони не можуть передбачити за звичайним перебігом подій та запобігти 

наявними в їх розпорядженні засобами та своїми силами: стихійне лихо, епідемії, масові 

безладдя, військові дії, а також рішення вищих органів влади та управління держави, що 

роблять неможливим виконання сторонами своїх зобов'язань за цим договором.  

Страхування об’єкта оренди 

30. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії 

цього договору. 

Зміна умов договору і припинення його дії 

31. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. 

У разі недосягнення згоди щодо  зміни умов договору спір вирішується в судовому порядку. 
32. 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 

ділянки з мотивів   суспільної необхідності в порядку, встановленому законом; 
- ліквідації юридичної особи – Орендаря. 
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом. 

33. 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, а також з інших 

підстав, визначених законом. 
34. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається. 
35. Зміна найменувань сторін Договору, зокрема внаслідок реорганізації юридичної 

особи, є підставою для внесення зміни до умов Договору та/або його переоформлення . 
Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи – орендаря, 

засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду, не переходить до спадкоємців 

або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем. 

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору 

36. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть 

відповідальність відповідно до закону та цього Договору. 
37. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона 

доведе, що це порушення сталося не з її вини. 

Прикінцеві положення 

 38. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання сторонами. Право оренди 

земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації права оренди за цим договором. 
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Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких 

знаходиться у орендодавця, другий – у орендаря. 
 

Невід’ємною частиною Договору є: 
- акт приймання-передачі об’єкта оренди. 

 
 

Реквізити сторін 
 
 

Орендодавець Орендар 
 

Краматорська міська рада,  
від імені якої діє управління земельних 

відносин Краматорської міської ради код 

ЄДРПОУ 40480843, в особі начальника 

управління земельних відносин Краматорської 

міської ради Довгаленко Віри Романівни, що діє 

на підставі рішення 
_________________________________________,  
Положення про управління земельних відносин 
Номер запису про включення відомостей про 

юридичну особу до Єдиного державного 

реєстру   ______________________________. 
 

 

  
 

Юридична адреса:    Юридична адреса: 
84313, Донецька область,  
м. Краматорськ, площа Миру, 2 

 

  
Підписи сторін 

 
Орендодавець 
  
                                        

Орендар 
         

 
___________________  

 
___________________  

М.П. М.П. 
 
 

Договір може бути змінений на підставі вимог чинного законодавства України на момент 

його укладення або за згодою сторін. 
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 Акт 
приймання – передачі в оренду 

земельної ділянки: 1412900000:00:005:0791 
 
 
 

м. Краматорськ                                                                               «___»  ____________ 2022 р. 
            
 

Орендодавець Краматорська міська рада, від імені якої діє управління земельних 

відносин Краматорської міської ради код ЄДРПОУ 40480843, юридична адреса: 84313, 

Донецька обл., м. Краматорськ, площа Миру, 2, в особі начальника управління земельних 

відносин Краматорської міської ради Довгаленко Віри Романівни, що діє на підставі рішення 
__________________________________________,  Положення про управління земельних 

відносинз одного боку та Орендар ________________________________________, 

_________, юридична адреса: ________________________________, в особі 

________________________________, що діє на підставі __________________________, 

______________________________________ з іншого боку, склали цей акт приймання - 
передачі земельної ділянки. 

 
Орендодавець відповідно до протоколу електронної торгової системи №_____ від _____ про 

результати проведення земельних торгів (у формі електронного аукціону) з продажу права 
оренди земельної ділянки надає, а орендар приймає в строкове платне користування 

земельну ділянку несільськогосподарського призначення, для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (для будівництва та подальшого обслуговування 
магазину) (цільове призначення земельної ділянки: код КВЦПЗ –  03.07) з кадастровим 
номером 1412900000:00:005:0791, яка розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. 

Академічна, в районі буд. 8. 
Земельна ділянка передана на термін, зазначений у п. 7  Договору.  
 
На орендованій Земельній ділянці діють обтяження щодо використання на площі: 

____________.  
  

Підписи сторін 
 

Орендодавець 
 
 
 
 

Орендар 
 

___________________  ___________________  
  М.П.  М.П. 
 
 
 
Секретар міської ради       Ігор СТАШКЕВИЧ 


