
договIр
ОРЕНДИ ЗЕМЛI

м. XapKiB, !Фц.rml eaa,tze 
?,wрпо /р&' 

rn ray.t ' fкJ'еrаr.zrо.о оокr.

xapkiBcbka Micbka рада В особi мiського голови Кернеса Геннадiя длольфовича
(dалi ; Оренdоdавець), дiючого вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро ,iсцеu"
сЕtп,lоврядУваннЯ в УкраiЪi>, ЗемельнОго кодексУ Украiни, ЗаконУ Украiни кПро оренду
землi>>, з одIIого боку, та OpeHdap Товарuсmво з обмехсеною вidповiбалuii"m,
кКРАФТ TEKHOCEPBICD в особi директора Антоненка Сергiя Федоровича, який дiс на
пiдставi статуту Товариства з обмеженою вiдповiда;lьнiстtо кКРдФТ TEXHOCEPBIC)
(дата та номер запису в единому державному peecTpi 06. 1 1 .20l 8 року за Jt 1 480 1 02 0000
078705, iдентифiкацiйний коД 42598854), з другого боку, укJIt}ли цей логовiр про
нижченаведене.

Предмет договору

l. Оренdоdавець на пiдставi рiшення 31 ceci|i XapKiBcbKo'i MicbKot раdu 7 сt<лluкання
Bid 27.11.2019 р. м 1836/19 кПро наdання юрuDuчнuм mа фiзачншуr особалtt земельнаж
diлянок dля експлуаmацi|i mа обаlуzовування буdiвель i споруd> надае, а OpeHdap
приймае в строкове платне користування земельну дiлянку iз цiльовим призначенням -

mа iH

кадастровим номером
вул. Сумська, 130-Б.

6310136600:04:004:0078, яка розташована XapKiB,

Об'скт оренди
2. В оренду передаеться земельна дiлянка загальною площею 013540 zа, у тому числi

рiллi ---- га, багаторiчних насаджень ---- Го, сiножатей ---- Г&, пасовищ ---- Го, лiсiв ---- га,
пiд забуловою ---- га, iнших угiдь 0,3540 za.

3. На земельнiй дiлянцi розмiщено об'екти нерухомого майна - нежumловi буdiвлi
лim. <д-] >, лim. <и-] >, а також iншi об'скти iнфраструктури - немае.

4. Земельна дiлянка переда€ться в оренду разом - немае.
5. Нормативна грошова оцiнка земельнот дiлянки на дату укладення договору

становить 4940530 zpuBeшb (чоmuрu лtiльйона dев'яmсоm сорок mасяч п'япlсоm
mрudцяmь zpuBeHb).

у разi змiни нормативноI грошовоi оцiнки земель м. Харкова за рiшенням Micbkoi
ра.lu opeHdap самlостiйно заI\,Iовляе витяг з технiчноi документацii про нормативну
грошовУ оцiнку земельноi дiлянки i направляе його до територiального органу Щержавноi
фiскаrrьноi служби УкраТни за мiсцем знаходження земельноi дiлянки.

6. Земельна дiлянка, яка передаеться в оренду, мае Taki недолiки, що можуть
перешкоджати ii ефективному використаннIо неdолiкiв, якi моzлu б перешкоduсаmu

Buцopu с m анню з е л4е льн oi d iлянкu
7. Iншi особливостi об'екта оренди, якi можуть вплинути на оренднi вiдносини:

lu

Строк дiiдоговору

8. ,Щоговiр укJIадено строком do 01.12.2024 року.
договору OpeHdap мае переважне право поновлення його

Пiсля закiнчення строку дii
на новий строк. У цьому разi

зеллельнiй diлянцi mа з.мiна uiльовоzо поuзначелtлtя цiеi' земельноi' diлянкu без вidповidцоzо
dозволу, переOбаченоzо законоdовсmволl, не dопускаеmься.



OpeHdap повинен не пiзнiше нiж за 30 днiв до закiнченЕя строку дii договору
ПисЬМоВо Оренdоdавця про HaMip продовжити його дiю листом-повiдомленням.

У разi неподtlння орендарем листа-повiдомлення, а також поданшI
повiдомлення пiзнiше строку, передбаченого пунктом 8 цього договору,
земельних вiдносин XapKiBcbKoT MicbKoi рали iнформус про це вiдповiдний
орган ,Щержавноi фiскальноi служби Украihи за мiсцем знаходження земельноi -
При цьому розмiр рiчноi орендноi плати встановлюеться у подвiйному розмiрi.
бiльше 12 % вiд суми нормативноi грошовоi оцiнки земельноi дiлянки до
поновлення права оренди або припинення права оренди земельноi дiлянки.

У разi подання OpeHdapeM листа-повiдомлення в належний строк
продовжуе сплачувати орендну плату в розмiрi, передбаченому пунктом 9 цього
до моменту поновлення права оренди або припинення права оронди земельноi

Орендна плата

9. Орендна плата за земеJьЕу дiлянку вноситься OpeHdapelп щомiсячно в
формi на рахунок .Щержавного к&}начейства Украiни у Харкiвськiй областi. IB
щодо реквiзитiв отримусться у вiдповiдному територiа-тrьному органi
фiскальнот слryжби Украiъи за мiсцем розташування земельноi дiлянки.

Розмiр орендноi плати за земельну дiлянку становить 4 7о вiд суми
грошовоi оцiнки земельноi дiляrrки.

10. У подzrльшому Оренdар самостiйно здiйснюе об.п,Iслення орендноi
землю з урtIхуванням iндексацiТ, визначеноТ законодавством, за затвердженими .

MiHicTpiB Украiни формами.
У разi змiни нормативноi грошовоi оцiнки земель MicTa Харкова за рiшеннлr.r

ради OpeHdap на пiдставi отриманого витяry з технiчноi документацii про
грошову оцiнку земельнот дiлянки самостiйно розраховуе розмiр орендноi
застосуванням ставки (Оh), передбаченоТ пунктом 9 цього договору, без
Орендодавця та без внесення змiн до цього договору.

1 1. Орендна плата за земельну дiлянку сплачуеться рiвними часткчlп{и за
розташування земельноi дiлянки за податковиЙ перiод, якиЙ дорiвнюе каJIе
мiсяцю, щомiсячно протягом 30 ка;lендарних днiв, що настають за ocTaHHiM
днем звiтного (податкового) мiсяця.

12. Платiжне доручення або квитанцiя мають мiстити обов'язкову iнформачЬ
номер державноi реестрацiТ договору оренди земельноi дi.шянки або/та
НОМеР Об'сКта нерухомого маЙна, за яку справляеться плата, та строк, за
здiйснюеться платiж.

13. Розмiр орендноi плати переглядаеться в разi:
а) змiни умов господарювання, передбачених договором;
б) змiни грttниtпrих розмiрiв орендноi плам, визначених Податковим ]

УкраЪи, пiдвищення цiн i тарифiв, змiни коефiцiентiв iндексацii, вц
законодавством;

в) змiни нормативноi грошовоi оцiнки земельноi дiлянки державноi та коN.D-

власностi;
г) погiршення стану орендованоi земельноТ дiлянки не з вини Оренdарл

пiдтверджено документztми;
д) в iнших випадках, передбачених законом.
14. У разi невнесенЕя орендноi плати у строк, визначений цим договором:
у 10-денний строк сплачуеться штраф у розмiрi 100 вiдсоткiв рiчноi оренддоi

встановленоi цим договором;
стяryеться пеня в розмiрi, визначеному згiдно з чинним законодавством.

НОР\1:-



Умови використання земельноi дiлянки

15. Земельна дiлянка передаеться в оренду dля експлуаmацii mа обслуzовування
н еlс umJIо в uх бу d iB ель спору d.

16. Щiльове призначення земельноТ дiлянки - зелtлi промuсловосmi, mранспорmу,

зв'язкv, енерzеmuкu, оборонu mа iHulozo прuзначення, коd КВЦПЗ- (]1,02,| - dля

розл,tiшення mа eKcrutyamauit основнuх, пidсобнuх i dопол,tiсtснuх буdiвель mа спорvd
пi d прu ем с mв п ер е р о б н о i, м auluH о бу d i в н ot m а iHtп о t пр о л,lu сл о в о с m i.

17. Умови збереження стану об'екта оренди: заборонясться сilп4овiльна забудова
земельноi дiлянки, розмiщення тимчасових споруд та малих архiтекryрних форм без
оформлення вiдповiдних документiв, передбачених законодавством.

Умови повернення земельноi дiлянки

18. Пiсля припинення дii договору OpeHdap повертае OpeHdodaB4eci земельну

дiлянку у cTaHi, не гiршому порiвняно з тим, у якому BiH одержав iT в оренду. Об'ект за

договором оренди землi вважаеться повернутим Оренdоdавцевi з моменту державноi
реестрацii припинення права оренди.

Орендодавець у разi погiршення корисних властивостей орендованоТ земельноi
дiлянки, пов'язаних зi змiною iT стану, мае право на вiдшкодування збиткiв у розмiрi,
визначеному сторонами. Якщо сторонаN,Iи не досягнуто згоди про розмiр вiдшкодування
збиткiв, спiр розв'язуеться у судовому порядку.

У разi погiршення якостi rрунтового покриву та iнших корисних властивостей
орендованоi земельноi дiлянки або приведення iT у непридатний для використання за
цiльовим призначенням стан збитки, що пiдлягають вiдшкодуванню, визначаються
вiдповiдно до Порядку визначення та вiдшкодування збиткiв власника]\d землi та
землекористувачам, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 19.04.1993
N9 284.

19. Здiйсненi Оренdарелп без згоди Оренlоdавця витрати на полiпшення орендованоi
земельноi дiлянки, якi неможливо вiдокремити без заподiяння шкоди цiй дiлянцi, не
пiдлягають вiдшкодуванню.

20. Питання щодо можJIивостi компенсацii полiпшення стану земельноТ дiлянки,
проведене Оренdарем вiдповiдно до письмовоI згоди з ОренlоdавцеJу, землi, вирiшуються
за окремою угодою.

2|. Оренdар мае право на вiдшкодування збиткiв, заподiяних унаслiдок невиконання
Орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.

збитками вважаються:
а) фактичнi втрати, яruх Оренdар зазнав у зв'язку з невиконанням або нена_тlежним

виконанЕям умов договору ОренlоOавцем, а також витрати, якt OpeHdap здiйснив або
повинен здiйснити для вiдновлення свого порушеного права;

б) лохоли, якi OpeHdap мir би реально отримати в
Орепdоdавцап, умов договору.

22. Розмiр фактичних витрат Оренlаря визначаеться
пiдтверлжених даних.

разi на;lежного виконання

на пiдставi документально

Обмеження (обтяження) щоло використання земельноi дiлянки

2З. На орендовану земельну дiлянку встановлено обмеження (обтяження)
rutошею 0,0373 za - охоронна зона навколо (взdовэю) об'екmа mранспорmу,
rulошею 0,0077 zа - охоронна зона навколо (взdовэю,I об'екmа mоанспорmу, та iншi права
TpeTix осiб - немае.

24, Передача в оренду земельноi дiлянки не е пiдставою для припинення або змiни
обмежень (обтяжень) та iнших прав TpeTix осiб на цю дiлянку.



Iншi права та обов'язки cTopiH

25. Оренdоdавець мае право вимагати:
а) використання земельноi дiлянки за цiльовим призначенням згiдно з пунктоIчI

договору оренди;
б) лотримання екологiчноТ безпеки землекористування та збережеЕня родочостi

Црунтiв, додержання державних стандартiв, норм i правил, у тому числi мiсцевих прtlвиJt
забудови населених пунктiв;

в) дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних зЕlхисних смуг, зон
caHiTapHoT охорони, санiтарно-захисних зон, зон особливого режиму використанЕя земель
та територiй, якi особливо охороняються;

г) своечасного внесення орендноТ плати;
д) сплати OpeHdapeM у повному обсязi розмiру орендноi плати;
е) своечасного надання Оренdараи iнформацii (листiв, копiй платiжrrих документiв)

у строк, встановлений цим договором, щодо задекJIарованих та сплачених щомiсячно
платежiв з орендноi плати за землю.

26. Обов'язки ОренdоDавця:
а) передати в користування земельну дiлянку у cTaHi, що вiдповiдае умовам договору

оренди;
б) при передачi земельноi дiлянки в оренду забезпечувати вiдповiдно до зЕlкону

реа-пiзацiю прав TpeTix осiб щодо орендованоi земельноi дiлянки;
в) не вчиняти дiй, якi б перешкоджали OpeHDapeBi корисryватися орендованоIс)

земельною дiлянкою;
г) вiдшкодувжи Оренdарю капiтальнi витрати, пов'язанi з полiпшенням стану об'екта

оренди, яке проводилося OpeHdapeM за згодою Оренdоdавtц;
д) попередити Оренdаря про особливi властивостi та недолiки земельноi дiлянки, якi

в процесi iT використаЕня можуть спричинити екологi.шrо небезпечнi наслiдки ллlt
довкiлля або призвести до погiршення стану саI\4ого об'екта оренди.

27.Права Оренlаря:
а) самостiйно господарювати на землi з дотриманням умов договору оренди землi;
б) за письмовою згодою Оренdоdавr4я зводити у встановленому законодitвством

порядку житловi будинки, виробничi, торговельнi, кульryрно-побутовi, iншi булiвлi та
споруди i закладати багаторiчнi насадження;

в) отримувати продукцiю i доходи;
г) звертатися у вiдповiднi органи щодо витребування орендованоi земельноТ дiлянки

з будь-якого незаконного володiння i корисryвання, усуненшI перешкод у користуваннi
нею, вiдшкодувilння збиткiв, заподiяних земельнiй дiлянцi громадяна]чrи та юридичним}I
особами, у тому .плслi Оренdоdавцем;

д) у разi належного виконання cBoix обов'язкiв вiдповiдно до умов договору ма€ за
iнших рiвних умов перев€Dкне право на поновленЕя цього договору пiсля закiнчення
строку його дii у порядку, визначеноNry в rryнкгi 8 договору;

е) передавати земельну дiлянку або if частини в суборенду без змiни умов
використання земельноi дiлянки за письмовою згодою Оренdоdавtlя.

Умови договору суборенди земельноi дiлянки мЕ}ють бути визначенi в межах
договору оренди земепьноi дiлянки i не суперечити йому. Строк договору суборенди не
може перевищувати строку дii договору ореЕди земельноi дiлянки. У разi припинення
права оренди земельноi дiлянки право суборенди припиняеться, що не потребус складаншI
будь-яких угод з цього приводу.

Право суборенди пiдлягае державнiй реестрацii.
е) OpeHdap, який вiдповiдно до закону може мати у власностi орендовану земельну

дiлянку, мае переважне право на придбання ii у власнiсть у разi продажу цiеТ земельноi
дiлянки за умови, що BiH сплачу€ цiну, за якою вона продаеться, та у разi продажу на



п

koнkypci (аукшiонi), якщо його пропозицiя е рiвною з пропозицiею, яrса е пайбirьшою iз

запропонованих УЧаСникаI\,{и конкурсу (аукuiоЦ),

28. Обов'язки Ор eHd аря"

а)починатиВикористанЕяземельноiДiлянкиВсТроки'ВсТаноВленiДоговором
ор."о" земпi, зареестромним в установленому :11*" порядку;

б) сплачувати орендну плату у.строк та в розмiрi, що встановленi цим договором;

в) у разi змiни нормативноi foo*ouoi оцiнки земельноi дiлянки вчинити д11,

".п.дffiьlН":::*i#iJХi;одо об,екта_:*тI, обмеження (обтяЖеННЯ) В ОбСЯЗi,

,r.р.дбчr.ному законом або договором оренди земш;

д) дотримуватися режиму u"кориь,ання земель пр_иродно_-лзаповiлного та шшого

природоохоронного призначенrrr, оr!оровчого, рекреачiйного та iсторико-культурного

"п",ы;i]i""rоurвати земельну лfurянку за цiльовим призначенням згiдно з договором; 
.

е) лотриr"цммся екологiтrоi безпеки землекориiryuu"н" i зберiгання родючост1

YJ";b.-"r" погiршення екологiщrого стану земельноi дiлянки в результатi своеi

господарськоi дiЯ-lЬНОСТi; л(_лл,,пiпr.тп,я пе1 Iравил, проектних
ж)лотрlшrУВатисяпРаВиIдобросУсiдстВа'держаВнихнорм1I

рiшень, прЕвил йо;;" ,i.ru Харкова" Iмнного закоЕодавства Украiни;

з)лотриrrrУuu'"."саrriтарнихiпротипо*"*""*норм'забезпе.*rтизберiгання
iнженерних комунiкаuiй i споруд, що знЕIходяться rru О|ЪrООВаНiЙ ЗеМеПЬНiЙ ДiЛЯНЦi Та ПiД

" "ч5ТЪ?i .*i"ченЕя строку ореЕди землi привести земельну дiлянку у придатний

дJIя подаjIьшого використанrr" .,й, Приведення земельноi дiлянки у придатний стан

вкIIючае в себе благоустрiй теритоlii ," byi лji 1 пазi потреби, при. цьому за opeHdapeM

залишаеться право власностi ," ";i;йuпi "*i 
,ЬуЪо"анi на дiлянцi вiдповiдно до вимог

чинного закоЕодавства Украiни; .. lдреси, назви, органiзашiйно_правовоi*--1l 
у разi змiни cBoix реквiзитiв, юридшIно1 а

форми тощо у 10-ленний строк з моменту ,ru"r*"",Ьх змiн письмово повiдомити про

""ОО:;:;:::Х;20робочихднiвпiсля"рз13:л""";1зi;,:,",,,:.f##iжн"Jтж:,
оренди землi ."ur" на облiк " 

op,u"* ЩЁржавноi фiскаrrьноi служби Украiни за мlсцем

розташУВанняземельноiДiлянкиякплаТникзоренДноiплатизаземлю;
к)Щомiсячно,До20числамiсяця,'':.-:.::]"езазвiтниМ'надаВатиОрендоДаВцю

iнформачiю про здiйсненi ппатежi з оренлноi плати з надаЕIIям копiй платiжних

документiв про таКУ СППаТУ; 
ерухоме майно, що розташоване на- 

п) у разi переходу права власност1 на Hl

ор."лоuЙiп земеЙiй дiлянцi, до iншоi особи: 
o,,oc,.nc.Ti на TaKi

IIри yкjlaдarrHi право""rу .rро перехiд права власностi на TaKi об'екти пов1домJUIти

ноВого(нових)Власника(власникiв)нерУхомогомйнаIIронмВнiстьцьогодогоВорУ
ор*о" Ймлi з Еаданням його копiй] 

_пяRпqинч поо пеDехiд права власно
протягом 5-ти робочи* дrr,r" з дати уI,iладаIrЕя правочину.про перехiд права,власност1

на TaKi об,екти до iншоi (iнших)ЪсоЁи (осiб) 
'urrPuu"r" 

ОРеНdОDаВЦеВi ЛuСТ-ТtОВlДОМЛеНЕ'l

провiдчУ*.,,""'об,ектiвнерУхомоГомайна,u""о'У"**u*осiб_ноВихвласникiв
нерухомог" ;;й iх мiсцезнч"оо*.rrrп" феестраuiю), з наданням копiй вiдповiдних

й;"#:Ш'"ъ;;ni|'Н3ff"x1ТЬ*": 
:т:аву 

або вносити до статутного фонлУ

прtlво оренди.Ъr.о""оТ дiляЪки, що е предIчIетом цього Щоговору,

ризик випадкового знищення або пошкодя(ення об'еiсга оренди чи його частини

30.РизикВипаДкоВогознищеЕняабопошкоДженняоб'ектаоренДичийогочастини
несе OpeHdap,
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Страхування об'екта оренди

31. Згiдно з цим договором об'ект оренди не пiдлягае страхуванню на весь перiод дii
цього договору.

32. Страхування об'екта оренди не здiйснюеться.

Змiна умов договору i припинення його дii
33. Змiна умов договору здiйснюеться у письмовiй формi за взаемною згодою cTopiH,

KpiM випадку, передбаченого п. l0 цього договору. У разi недосягнення згоди щодо змiни
умов договору спiр вирiшуеться в судовому порядку.

З4. Щiя договору припиня€ться в разi:
а) закiнчення строку, на який його було укладеЕо;
б) придбання OpeHdapeJ, земельноi дiлянки у власнiсть;
в) викупу земельноi дiлянки для суспiльних потреб або примусового вiдчуження

земельноi дiлянки з мотивiв суспiльноi необхiдностi в порядку, встаЕовленому законом;
г) лiквiдацii юридичноi особи - Оренdаря;
д) cMepTi фiзичноi особи - Оренdаря.
,Щоговiр припиняеться також в iнших випадках, передбачених зttконом.
35. ,Щiя договору припиняеться шJIяхом його розiрвання за:
а) взаемною згодою cTopiH;
б) рiшенням суду на вимоry однiеi зi cTopiH унаслiдок невиконЕlння iншою стороною

обов'язкiв, передбачених договором, та внаслiдок випадкового знищенЕя, пошкодженнrI
орендовtlноi земельноi дiлянки, що icToTHo перешкоджае iT використанню, а також з iнших
пiдстав, визначених законом.

36. Розiрвання договору оренди землi в односторонньому порядку доIryскаеться.
Умовами розiрвання договору в односторонньому порядку с використання земельноТ

дiлянки не за цiльовим призначенням, встановленим у п. 16 цього договору; систематична
несплата орендноi плати; здiйснення счlмочинного будiвництва на земельнiй дiлянцi,
встановлення тимчасових споруд та малих архiтекryрних форм без оформлення
вiдповiдних документiв, передбачених законодавством; у разi потреби надання земельноi
дiлянки для суспiльних потреб.

37. Перехiд права власностi на об'екти нерухомого майна, що розтаrrтбвпц| н4
орендованiй земельнiй дiлянцi до iншоi особи е пiдставою для змiни умов договору.
Реорганiзацiя юридичноi особи Оренdаря не е пiдставою для змiни умов або розiрвання
договору.

У разi набуття права власностi на нерухоме майно, що розмiщене на орендованiй
земельнiй дiлянцi iншою особою, змiна Оренdаря за цим договором на нового власника
(власникiв) нерухомого майна може здiйснюватися IIIJrrxoM укJIаданЕя додатковоi угоди
про замiну сторони в договорi.

Право на орендовану земельну дiлянку у разi cMepTi фiзичноi особи - Оренdаря,
засудження або обмеження iT дiездатностi за рiшенняr.r суду не переходить до спадкосмцiв
або iнших осiб, якi використовують цю земельну дiлянку разом з Оренdарем.

Вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконання або неналежне впконання договору

38. За невиконання або неналежне виконЕlння договору сторони несуть
вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону та цього договору.

39. Сторона, яка порушила зобов'язання, звiльняеться вiд вiдповiдальностi, якщо
вона доведо, що це порушення стчtлося не з ii вини.

Прикiнцевi положення

40. Щей договiр набирае чинностi з моменту його пiдписанЕя сторонЕlп,Iи. Якщо
сторони домовилися про нотарiа.гrьне посвiдчення договору, такий договiр е укJIаденим з
моменту його нотарiального посвiдчення.

Щей договiр укладено у двох примiрниках, що мtlють однЕжову юридичну силу, один
з яких знаходитьсяв Оренdоdавця, другий -в Оренdаря.



4l. Земельна дiлянка вважаеться переданою OpeHdapeBi з моменту державноТ
реестрацii права оренди.

42. Пiдписанням цього договору OpeHdap надае згоду на передачу iнформацii щодо
платежу за оренду землi територiальним органом .ЩержавноТ фiскальноТ служби УкраiЪи
за запитом уповноваженого виконавчого органу xapkiBcbkoi мiськоi ради.

РЕКВIЗИТИ CTOPIH

ОРЕНДОДАВЕЦЪ

XapKiBcbKa MicbKa рада
iдентифiкацiйний код 04059243
м. XapKiB, м-н Констиryuii,7

орЕндАр

Товариство з обмеженою вiдповiда_пьнiстю
ККРАФТ TEXHOCEPBIC)
iдентифiкацiйний код 42598 854
вул. Сумська, буд. 130-Б
6|02З, м. XapKiB

Анmоненко
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