
Типовий

ЩодатокNЬ2
до рiшення cecii } l}  1902
вiд| 6.02.22року

ДОГОВIР ОРЕНДИ ЗЕМЛI
м.Скалат 2022року

Скалатська MicbKa рада 04058445 в особi мiського голови Савончак Петра Васильовича

вiдповiдно регламенту затвердж€ного рiшенням ceciT JE515 вiд 30.0З.2021р, який дiе на

пiдставi Закону УкраiЪи <  Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi> , адреса електронноi пошти

rada@skalatrцr.goly.ua, (далi за текстом  "Орендодавець"), з однiеi сторони, та < Переможець)

в особi кВ_особi>  (ПIП), який дiе на пiдставi кНа_пiдставi>  (лалi за текстом  "орендароо), з

iншоi сторони, а разом iMeHoBaHi  "Сторони", уклали uей,Щоговiр про нижченаведене:

1. прЕдмЕт договору
1.1. орендодавоць, на пiдставi протоколу земельних торгiв J\Ъ < пп>  вiд

надае, а Орендар приЙмае в строкове платне користування земельну дiлянку
сiльськогосподарського призначення комунальноТ власностi для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва, яка знчlходиться в межах населеного пунkту села
Зарубинцi Тернопiльського району Тернопiльськоi областi.

2. оБ,€кт орЕнди
2.I . В оренду передасться земельна дiлянка iз земель сiльськогосподарського

I IРИЗНаЧення комуна_пьноТ власностi для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва загаJIьною площею 6,9959 гектарiв.

2.2. Кадастровий номер земельноТ дiлянки: 6| 24682100:01:001 :0269.
2.3. Категорiя земель:сiльськогосподарського призначення.
2.4. Код Використання згiдно з класифiкатором видiв цiльового призначення земель

(кВI ]ПЗ):  01.01 для ведення товарного сiльськогосподарського виробництва.
2.5. На земельнiй дiлянцi вiдсутнi об'скти нерухомого майна та об'екти iнфраструктури.
2,6. Нормативна грошова оцiнка земельноi дiлянки на базовий податковий (звiтний)

перiод становить 289994,2З грн. (двiстi вiсiмдесят девОять тисяч девОятсот дев'яносто чотири
грн., 23 коп.) i пiдлягае щорiчнiй iндексацiТ.

2,7. Земельна дiлянка, яка передастьсЯ в оренду, не мае недолiкiв, що можуть
перешкоджати iT ефективному використанню.

3. дАтА уклАдЕння тА строк дi договору орЕнди
З.1. .Щата укладення Щоговору  .2022р,Щоговiр укладено на строк 7(ci,ll) poKiB. Щата

закiнчення дiт договору оренди обчислюеться вiд дати його укладанцs.
3.2. Право оренди земельноi дiлянки виникае з моменту державноi ресстрацiт такого

права,

3.3. ПiслЯ закiнченнЯ строку, на який булО укJIадено ,Щоговiр, Орендар, за умови
належного виконання обов'язкiв за умовчlми договору, мае переважне право перед iншими
особами на укладення.Щоговору на новий строк,

Орендар, який мас HaMip скористатися переважним rф4вом на укладення Щоговору на
новиЙ строк, зобовоязаНий повiдоМити I IрО це ОрендОдавцЯ до закiнчення строкУ лii.Щоговору,
встановленого цим Щоговором, але не пiзнiш як за один мiсяць до закiнчення crpony лii
,щоговору, .що..листа_повiдомлення про укладення Щоговору на новий строк Орендар додас
проект Щоговору.

3.4. При укладеннi Щоговору на новий строк його 1мови можуть бути змiненi за згодою
cTopiH. У разi недосягнення домовленостi щодо оренлноi плати ,а ir."*  iстотних 1,мов
договору переважне право Орендаря на укладення.щоговоруприпиняеться.
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4. орЕнднА плАтА
4.1. Плата за користування земельною дiлянкою, право оренди якот набуго на

земельниХ торгаХ згiднО з протокОлом зем9Льних торГiв Ns (rrп>  вiД < .Щата_Проведешш) у

розмiрi рiчноi орендноi плаiи (8) ой вiд нормативноi грошовот оцiнки зомельноi дiлянки

чинноi на базовий податковий (звiтний) перiол, що становить кЩiно грн, < I_{ iна_прописом)), за

перший pik пiдлягае сплатi пероможцем протягом. пояти робочих днiв з дня пiдписання

договору за результатами I Iроведення земельних торпв на

крlр Uдз389999803з41198i2000019679 гук у тJрнопiльськiй областi код З'797'| 599 МiСЦе

знаходжен"" .p"o"""oi о.оо, 
'4'7851, Тернопiльська обл., Тернопiльський рн м,Скалат, вул,

Грушевсько.о, i, 18010б00 Код еДРПоу 04058445> dляюрu\uчнt,tх осiб,

< р/р Uд758999980334129s15000019679 гук у тернопiльськiй областi код З7977599 МiСЦе

знаходжеНня юридиtшоi особИ 47851, ТернопЙЬська обл., Тернопiльський рн м.Скалат, вул,

Грушевсько.о,2 18010900 Код СДРПоу 04058445> dля фiзuчнuх осiб

4.1.1. Нормативна грошова оцiнка застосовусться з урахуванням коефiцiента iндексацiТ

вiдцовiдно до вимог чинного законодавства. У разi.змiни коефiчiенТiВ iНДеКСаЦii ВiДПОВiДНО ДО

вимог чинного законодавства до застосування пlдлягають коефiцiенти iндексацii чиннi на

початок бюджетного перiолу (календарного року) без внесення змiн та доповнень до даного

.Щоговору.
4.2. Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнюс каJIендарнОМУ РОКУ. У РаЗi ЗМiНИ

нормативноi грошовоi оцiнки земельноi дiлянки вiдповiдно до вимог чинного законодавства

до застосовування для розрахунку орендноi плати пiдлягас нова нормативна грошова оцiнка

земельноi дiлянкИ чинна на початОк поточнОго бюджетного перiодУ (календарного року) без

внесення змiн та доповнення до даного .Щоговору,

4.з. обчислення розмiрУ орендноi плати за землю здiйснюсться щорiчно з урахуванням Ti

цiльового призначення та коефiцiснтiв iндексацiт, визначених законодавством, за

затвердженими Кабiнетом MiHicTpiB Украiни формами,
4.4. Починаючи з настуI Iного року орендна плата вноситься Орендарем вiдповiдно до

Податкового кодексу Украiни.
4.5. Розмiр орендноi 11лати не може бlти зменшений за згодою cTopiH протягом строку дli

договору оренди.
4.6. Розмiр орендноi плати переглядасться щорiчно у разi:

 змiни } мов господарювання, передбачених .Щоговором;
 змiнИ розмiрiВ земельноГо податкУ, пiдвищення цiН i тарифiв, змiни коефiuiентiв

iндексацii, визначених законодавством;
 погiршення стану орендованот земельноi дiлянки не з вини Орендаря, що пiдтверджено

висновкаМи абО iншими докр,Iентами компетентних органiв державноТ впади;

 в iнших випадках, передбачених законодавчими актами УкраiЪи.

4.7, Орендар не звiльнясться вiд сплати орендноi плати в разi тимчасового не

використаЕня земельноi дiлянки, а таkож у вигIадку, зазначеному в п. 9.4,З, цього ,Щоговору.

4,8. У разi визнання у судовому порядку Договору оренди"землi недiйсним отримана

ореЕдна плата за фактичний строк оренди землi не повертаеться.

4,9. У разi невнесення орендноi плати у строки, визначенi цим Договором, Орендар

сплачус:
 у 10ленний строк штраф у розмiрi 100 вiдсоткiв рiчноТ орендноТ плати, встановленоТ

цим договором;
 пеню у розмiрi облiковоi ставки Нацiонального, банку Украiни, дiючоi на день

виникнення боргу, несплаченоТ суми за кожний день прострочення.

. 5. умови використАння зЕмЕлъноi дIлянки
5.1. Земельна дiлянка передаеться в оренду для ведення товарного

сiльськогосшодарського виробництва.

5.2. Щiльове призначення земельноi дiлянки: для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва. _2_



5.3. Орендар зобов'язаний використовувати земельЕу лiлянку вiдповiдно до yfoIoB

.Щоговору та вимог чинного законодавства.
5.4. Орендована земельна дiлянка повинна використовуватись способами, що не

суперечать екологiчним вимогаNI , не допускати забрулнення радiоактивними i хiмiчними

речовинами, вiдходами, стiчними водаN4и, захищати 'fi вiд водноi та BiTpoBoi ерозii,

дотримуватись вимог законодавства про охорону довкiлля. Господарська та iнша дiяльнiсть,
яка з} мовлюе забрулнення зеN{ ель i грунтiв понад встановленi гранично допустимi
концентрацiТ небезпечних речовин, забороняеться.

б. умови I  строки пЕрЕдАчI  зЕмЕльноi ллянки в орЕнду
б,l,Передача земельноi дiлянки в оренду здiйснюеться за результатами проведення

земельних торгiв у формi аукцiону за розробленим шроектом землеустрою щодо вiдведення

земельноТ дiлянки.
6,2. Пiдставою розроблення проекту з9млеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки е

Рiшення Скалатськоi MicbKoi ради Jф1546 вiд 26.\0.202] r року.
6.З. Земельна дiлянка за цим договором вважасться переданою орендодавцем орендаревi

з моменту державноi ресстрацii права оренди.
6,4, Орендар не мае lrрава передавати земельну дiлянку в суборенлу без згоди

Орендодавця.

7. умови повЕрнЕння зЕмЕлъноi дIлянки
7.1. Пiсля припинення дii f{ оговор1, об'скт оренди вважаеться повернутиNI

Орендодавцеtзi. аutе у cTaHi не гiршоп,ту llорiвняно з тиN,I , у якому BiH одержав ii в оренду.
Орендодавець у разi погiршення корисних властивостей орендоваrтоТ земе"пьтлоТ

дi,тяrtкt,t. I lогз'язаних iз змiною iT стану, мас право на вiдшкодування збиткiв у розмiрi,
визнаLIено\ Iу сторонапtи. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмiр вiдшколування
збиткiв, спiр вирiшуеться ), судовоN,Iу порядку.

)r разi погiршеrттrя якостi грунтового покриву та iнших корисних властивостей
орендовilноТ :зеl,tегrьноi дiлянки (орендованих земельних дiлянок) або прI iвеjlешI rя ii (ix) у
непрlтдатниti дjIя використання за цiльовим rтризначенняN,{  стан збитки, що пiдлягають
вiдшtttl;11,ваl]нlо, визнаLIаlоться вiдповiдно дtl Порядку визначення та вiдшкодування збиткiв
вJасника} ,{  зепцлi та землекорис,гувааIам, затвердженого постановою Кабiнету MirTicTpiB
Украirrи вiд 19 квiттrя 1993 р. N9 284.

1.2.у разi дострокового припинення цього Щоговор1. за iнitt iативи оренлодавця
зеltеltьноТ дiляtт,тки, Орендодавець не вiдшкодовус Орендарк) витрати за набуття земельноТ

дirянки ,га збитки, якi понесе Орендар внаслiдок дострокового прI lпинення Щоговору ореI Iди
зсr,t,цi.

7.З, Здiiiсrrенi Орендареп,r витрати на полiпшення орендованоТ земе_цьноi дiлянки, якi
не} ,{ о)I iJиво вiлоttрел,rити без заподiltннf шкоди цiй дiлянцi, не пiдлягають вiдшкодуванню,

7.4. Ореtlдар \ { ас]  право на вiдшкодування збиткiв, заподiяних унаслiдок невиконtlння
оренltодавцеьl : ] обов'язань, передбачених цим Щсlговороrт.

З б иткалт rт вва)I tаIоться :

 фактliчнi втрати, яких Орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним
виконil] ] ня\ ,I  )/ \ IoB Щогсlвор_ч Орендодавцем. а тако} к витрати, якi Орендар здiл"tснив або повинен
з;{ iriсниrи .ц: tя вiдтtовленнrI  свого порушеного права;

; { оходll, якi Орендар плir би ре&lьно отриN{ ати в разi належного викоI { ання
ОреrrдолавцеN{  уl,{ ов flоговору.

7.5. Розптiр фактичних витрат Орендаря визначасться на пiдставi докуN{ ентацьно
пiдтвер;tлtе} Iи х даIшх.

8. оБ} { Е} кЕння (оБтя} кЕнI rя) щодо використАння зЕN.IЕльноТ дIJшнки
8.1. FIa opeHiioBaI ry зе\ { ельну дiляrтку вiлсутнi обп,теження та обтяження .

3
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9. IншI  прАвА тА оБов,язки CTOPIH
9.1,. Права Орендодавця:
9.1.1. Орендодавець мас право вимагати вiд Орендаря:
 використання земельноТ дiлянки у вiдповiдностi iз цiльовим призначенням згiдно з цим

Щоговором;
_ дотримання екологiчноТ безпеки землекористування шляхом додержання вимог

земельного i приролоохоронного законодавства Украiни, державних стандартiв, норм i правил;
 своечасного та повного внесоЕня орендноi плати;
 вiльного доступу до rrереданоi в оренду земельноi дiлянки для здiйснення контролю за

додержанням оренларем умов'щоговору та вимог законодавства;
 вiдшкодування збиткiв унаслiдок погiршення Орендарем корисних властивостей

орендованоI  земельноi дiлянки. Розмiр збиткiв визнача€ться Сторонами.Щоговору.

У разi недосягнення Стороналли згоди гtро розмiр вiдшкодування збиткiв спiр
вирiшусться у судовому порядку.

9,1,Z.Орендодавець мае право здiйснювати контроль за виконанням умов цього

.Щоговору з боку Орендаря.

9.2. ОбовОязки Орендодавця:
9.2,1, Не вчиняти дiй, якi б перешкоджали Орендаревi користуватись земельною

дiлянкою за цiльовим призначенням та здiйснювати Еа нiй господарську дiяльнiсть.
9.3. Права Орендаря: 

_

9,З.1. Самостiйно господарювати на земельнiй дiлянцi з дотриманням умов Щоговору та
чинного законодавства.

9.З,2. Отримувати продукцiю i доходи.
9,З,З. Оренлар мае право витребувати орендовану земельну дiлянку з будьякого

незаконного володiння та користування, усунення перешкод у користуваннi нею,
вiдшкодування збиткiв, заподiяних земельнiй дiлянцi громадянчlN{ и та юридиа{ ними особами.

9,З,4, Орендар мае перевФкне право на укладення ,Щоговору оренди землi на новий строк
за умови, що BiH виконуе умови цього .Щоговору.

9.4. ОбовОязки Орендаря:
9.4,1. Приступати до використання земельноТ дiлянки в сц)оки, встановленi Щоговором,

аJIе не ранiше державноi ресстрачii вiдповiдного шрава оренди.
9,4,2. Щотримуватись встановлених щодо об'скта оренди обмежень в обсязi,

передбаченому Щоговором та чинним законодавством Украiни,
9,4.3, Використовувати земельну дiлянку вiдповiдно до ii цiльового призначення та умов

.Щоговору, дотримуючись при цьому вимог чинного земельного, екологiчного законодавства,
закоЕодавства про охорону довкiлля, державних стандартiв, норм i правил. Не дошускати,
пiд час здiйснення госrrодарськоТ дiяльностi, забрулнення земельноI  дiлянки радiоактивними i
хiмiчними речовинами, вiдходами, стiчними водами, захищаючи ii вiд воднот та BiTpoBoi ерозiт.

9.4,4. Свосчасно та в повному обсязi вносити орендну плату.
9.4,5. У разi змiни Методикй та Порядку нормативноТ грошовоi оцiнки земель

сiльськогоQподарськOго призначення протягом l року здiйснити Bci перелбаченi
законодаватвом заходи, спрямованi на внесення змiн до Договору оренди щодо нормативноТ
грошовоi оцiнки та орендноТ плати.

9.4.6.Самостiйно, щорiчно обчислювати орендну плату з урахуванням коефiчiенту
iндексацiТ нормативноi грошовоТ оцiнки землi станом на 1 сiчня поточного року то,
враховуючи вимоги п, 286.2 ст. 286 Податкового кодецсу Украiни, не пiзнiше 20 лютого
поточного року подавати вiдповiдному органу деркавноТ rодатковоI  служби за
мiсцезнаходженням земельноТ дiлянки податкову декларацiю на rтоточний piK за формою,
встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу УкраТни, з

розбивкою рiчноi суми рiвними частками за мiсяцями.
9,4,7 .Не порушувати прав власникiв сумiжних земельних дiлянок та землекористувачiв,
9,4,8. Щотримуватись правил добросусiдства та обмежень, пов'яiаних зi встановленням

земельних cepBiTyTiB та охоронних зон.

9.4.9. Пiсля закiнчення строку.Щоговору_4'повернути земельну дiлянку Орендодавцю в



наJIежному cтaнi в порядку, встановленому.Щоговором.

9.4.1Ь. У разi уппчд""", додаткових угод до ,Щоговору, здiйснювати Bci перелбаченi

законодавством заходи, спрямованi на iх державну реестрачiю.
g.4.| 1. Пiсля виконання вимог пуI I кту 9.4.11. цього договору здiйснити державнУ

реестрачiю права оренди на земельну дiлянку.
g,4.| 2. У п'ятиденний строк пiсля державноТ реестрачii права оренди надати копiю

.Щоговору вiдповiдноrу ,.р"rорiальному податковому органу та зароеструватись у якостi

платника орендноi плати за землю,

9.4,1JПереможець земельн_их торгiв зобовоязаний вiдшкод)tsати суму витрат ,здiйснених

на пiдготовку лота в cyMi 12000 грн (лваналцять тисяч гривень)

(ст.lЗj п.5ЗКУ п.55 Постанови кмУ вiд 22 вересня 202| р JФ1013)на

р/рUДj6Зз854500000260о7з00778216 твБВ Jф10019/0З фiлiТТернопiльського обласного

упра"лi""я АТ > ощадбанк) код ЕдрпоУ 00485517 м Тернопiль вул.Лисенка ,20а .ЩП

< Тернопiльський iнстиryт землоустрою> > ,

10. ризик випддкового зниrrlЕння дБо пошкоджЕння
ОБ,€КТА ОРЕНДИ ЧИ ИОГО ЧАСТИНИ

10.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження обоскта оренди чи його частини

несе Орендар.

11. сTPAхУBAHIUI  оБ,€ктА орЕнди
11.1. Згiдно з цим,Щоговором об'ект оренди не пiдлягае страхуванню на весь перiод дiТ

цього.Щоговору,

12. змIнА умов договору I  припинЕння Його лi
12.1. Змiна умов Щоговору здiйснюеться у письмовiй формi за в3асмною згодою cTopiH. У

разi нелосягнення згоди щодо змiни умов,щоговору спiр розглядасться у судовому порядку.

l2.2. Дiя договору приrrиняеться у разi:
 закiнчення строку, на який його було укладено;
 придбання оренларем земельнот дiлянки у власнiсть;

 ВИк} rпу земельноi дiлянки для суспiльних потреб або примусового вiдчуження

земельних дiлянок з мотивiв суспiльноi необхiдностi в порядку, встановленому законоМ;

 лiквiдацii юридичноi особиОрендаря або визнання банкрутом.

,Щоговiр оренди землi припинясться також в iнших випадках, передбачених ЗаКОнОМ.

На вимогу однiеi iз cTopiH договiр оренди землi може бути достроково розiрваниЙ За

рiшенняМ суду В разi невиКонаннЯ сторонамИ обов'язкiво шерелбачених статяМи 24 i 25 Закону

укратни кпро оренду землi>  та умовами договору, в разi випадкового знищення чи

пошкодження об'скта оренди, яке icToTHo перешкоджае передбаченому договором
використанню земельноi дiлянки, а* також на пiдставах, визначених Земельним кодексОМ

Украiни та iншими законами Украiни.
| 2.З. ЩiяЩоговору припинясться шляхом його розiрвання: "

 за взаемною згодою cTopiH;
_ внаслiдок виI Iадкового знищення, пошкодження орендованоi земельноi дiлянки, яке

icToTHo перешкоджае I i використанню, несrrлати, несвоечасноi або неповноi сплати Орендарем

орендноi rrлати, а також з iнших пiдстав визначених чинним законодавством Украiни;
 за рiшенням суду на вимогу однiеi iз cTopiH унаслiдок невиконання другою стороною

обов'язкiв, передбачених цим,Щоговором
У разi розiрвання Щоговору з iнiцiативи Орендаря Орендодавець мас право на отримання

орендноi пл.ати на землях сiльськогосподарського призначення за шiсть мiсяцiв, якщо

протягом зазначеного rrерlоду не надiйшло пропозицiй вiд iнших осiб на укладення договору
оренди цiеТ ж земельноТ дiлянки на тих самих умовах, за винятком вицадкiв, коли розiрвання
договору було обlмовлено невиконанням або ненаJIежним виконанням орендодавцем

договiрних зобов'язань. У випадку розiрвання д9говору оренди землi за погодженням cTopiH
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кожна сторона мае право вимагати в iншоТ стороЕи вiдшкодування понесених збиткiв
вiдповiдно до закону.

12.4. Розiрвання,.ЩоговорУ оренди землi в односторонньомУ порядкУ Ее допускаеться.
12.5. Змiна найменування cTopiH договору оренди землi, зокроNIа внаслiдок реорганiзаuii

юридичноi особи, не е пiдставою для приrrинення цьогQ Щоговору.

13. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH ЗА НЕВИКОНАНШI
АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

1з.1. За невиконання або неналежне виконання Щоговору сторони нес} ,ть
вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чънного законодавства та цього,щоговору.

13.2. Сторона, яка порушила зобов'язання за .Щоговором, звiльняеться вiд
вiдповiдаrrьностi, якщо Bolra доведо, що це порушення сталося не з iT вини.

у разi виникнення розбiжностей (спорiв) мiж сторона] \4и в прочесi виконання цього
flоговору стороЕи вживають заходiв до врегулювання спiрних питань шляхом переговорiв.
При недосягненнi згоди спiр вирiшуеться у судовому порядку.

14. УМОВИ ПЕРЕДАЧI  У ЗАСТАВУ ТА ВНЕСЕННЯ
до стАтутного Фонду прАвА орЕнди зЕмЕльноi дr.lшнки
14.1, Право на оренду земельноi дiлянки державноi власностi сiльськогосподарського

призначення не мо} ке бути вiдчужено iT Орендарем iншим особам, внесено до статутЕого
капiталу та передано у заставу.

15. прикIнцЕвI  положЕннrI
15.1, Щей ЩоговiР укладенО У двоХ примiрниКах, щО маютЬ однакову юридичну силу,

один з яких знаходиться в Орендодавця, другийв Орендаря.
15.2. Bci витрати, пов'язаннi з укладенням та виконанням цього Щоговору та додаткових

угод (у разi iх укладання у подальцому) бере на себе Орендар.
15.3. ВзаеМовiдносини cTopiH за ,Щоговором, якi неврегульованi цим ,Щоговором,

регулюються чинниI \ f законодав ств oI ,{  Украiни.

1б. РЕкВIЗиТи CTOPIH:
Оренлолавець: Орендар:

Скалатська MicbKa рада < < Переможець> >

р/р UАЗ З 8 999980ЗЗ 41 1 98 1 2000 01967 9
ГУК у Тернопiльськiй областi/  тг M.CKa_rraTl

1 8010600 код З7977 599 Мiсце
знаходження юридичноi особи 47851, кПредставник1> >
Тернопiльська обл,, м.Скалат,
вул,Грушевського, 2

Кол СЩРПОУ 04058445

мiський голова

мI I

П.В.Савончак
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