
yKPAiHA
ЖИТОМИРСЬКА MICЬKA РАДА

рIшЕння
п'ята сесiя восьмого скликання

uiд J6_03,"|Ц!_Ng 44l
м. Житомир

Про розгляд технiчних документацiй iз
землеустрою щодо подiлу, встановлення
(вiдновлення) меж земельних дiлянок та
надання права користування
земельними дiлянками суб'ектам
земельних вiдносин

Розглянувши клопотання суб'ектiв земельних вiдносин, документацii iз
землеустрою, вiдповiдно до Земельного кодексу Украiъи, Податкового кодексу
Украiни, Законiв Украiни: кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, ,,ПрЬ
землеустрiй>, .пПро оренду землi>, оПро Щержавний земельнйй кадастр)),
рiшення мiськоi Ради вiд 10.06.2015 Ns 931 <Про затвердження технiчноТ
документацii з нормативноi грошовоi оцiнки земель MicTa Житомира та введення
в дiю нових розмiрiв плати за земельнi дiлянки у м. Житомирi>, Micika рада

ВИРIШIИЛА:

l. Надати право користування земельними дiлянками вiдповiдно до
додатку l.

2. Погодити технiчну документацiю iз землеустрою щодо подiлу земельнот
дiлянки вiдповiдно до додатку 2.

3. ЗатвеРдитИ технiчнi документацii iз землеустрою щодо подiлу земельних
дiлянок вiдповiдно до додатку 3.

4. Затвердити технiчну документацiю iз землеустрою щодо встановлення
(вiдновлення) меж земельноi дiлянки В HaTypi (на мiсцевостi) та надати в
користування земельну лiлянку вiдповiдно до додатку 4.

5. Затвердити договiр про намiри будiвництва закладу освiти вiдповiдно до
додатку 5 рiшення та уповноважити Житомирського мiського голову на
пiдписання вк€ваного договору.



6, Суб'ектам земельних вiдносин, яким передано земельнi дiлянки,протягом трьох мiсяцiв з дати прийняття цього рiшення укласти вiдповiдний
правочин та зарееструвати його у вiдповiдностi до вимог Закону Украiни <про
державну реестрацiю речових прав на нерухоме майно та iх обтяжень>>.

У випадку невиконання вимоги щодо укладення правочину та реестрацii
речових прав на земедьнi дiлянки, в зазначенi строки, рiшення про передачу
земельних дiлянок вiдносно таких суб'ектiв втрачае свою чиннiсть.

7, Пiсля закiнчення строку, н€l який було укладено договiр оренди землi,
орендар, який на-пежно виконував обов'язки за умовами договору, мае переважне
право перед iншими особами на укладення договору оренди..rпi,u по"rй.rроп.

при укладеннi договору оренди землi на новий строк його умови можуть
бути змiненi за згодою cTopiH. У разi недосягнення домовленостi Йодо ор.rд"оТ
плати та iнших iстотних умов договору переважне право орендаря на укладеннядоговору оренди землi припиняеться.

укладення договору здiйснюеться на пiдставi рiшення Житомирськоi
MicbKoi ради.

8. Зобов'язати землекористувачiв:
створитИ та забезПечитИ умовИ вiльного доступу для прокладання нових

та реконструкцii i експлуатацii iснуючих iнженерних мереж, що проходять через
земельнi дiлянки;

- забезпечувати використання землi за цiльовим призначенням та за свiй
рахунок приводити iT У попереднiй стан у разi незаконноi змiни iT рельефу, За
винятком випадкiв незаконнот змiни рельсфу не власником такот земельноi
дiлянки;

- додержуватися вимог законодавства про охорону довкiлля;
- своечасно сплачувати земельний податок або орендну плату;- не порушувати прав власникiв сумiжних земельних дiлянок та

землекористувачiв;
- пiдвищувати родючiсть rрунтiв та зберiгати iншi кориснi властивостi

землi;
- своечасно надавати вiдповiдним органам виконавчоi влади та органам

мiсцевого самоврядування данi про стан i використання земель та iнших
природнИх pecypciB у порядку, встановленому законом;

- дотримуватися правил лобросусiдства та обмежень, пов'язаних з
встановленням земельних cepBiTyTiB та охоронних зон;

- зберiгати геодезичнi знаки, протиерозiйнi споруди, мережi зрошуваJIъних i
осушувальних систем.
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9. КонтРоль за виконанням цього рiшення покласти на першого заступника
мiського голови з.питань дiяльностi виконавчих органiв Ради вiдповiдно до
покладених повноважень.

мiський голова Сухомлин
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Додаток 5

до рiшення Житомирськоi MicbKoi ради
tГ ол,tо1,1мgjЗl

договIр
про намiри будiвrlицт,ва закладу освiти

к. Жlгголлир 202]I

Ми, що нижче пiдписалися, Житомирська MicbKa редо, юридична адреса:
ж- Яtriтоьtир, майдан iMeHi С.П.Корольова, 4l2, в особi мiського голови
Сrхоrьтина Сергiя Iвановича, який, дiе на пiдставi Закону УкраiЪи <Про мiсцеве
са\{сврядуваннrI в YKpaiHi>, з однiеi сторони (надалi iменуеться Сторона-1),

та Загальноосвiтня Салезiянська школа KBcecBiT> I-П-III ступенiв
_ч. Яftпоlrира, яка заснована на власностi релiгiйноi органiзацii .Щелегатура
i}'прв,тiння) ордену Святого Франциска Сальського Львiвськоi митрополii
Рп_чtсько-Католицькоi церкви в YKpaiHi, юридична адреса: м. Житомир,
п-:r. Корабельна, 10, в особi директора Левченко Mapii Петрiвни, яка дiе на
пi:cTaBi Стаryту (надалi iменуеться Сторона-2), з iншоi сторони, в подальшому
разо\f ilrленуються <<Сторони>>, а кожна окремо - кСторона)), дiючи
вiльно, цiлеспрямовано, свiдомо i добровiльно, розумно та на власний розсуд,
не порушуючи прав TpeTix осiб, попередньо ознайомленi з приписами
шrвiлъного законодавства Украiни, що регулюють укладений договiр, укл€tли в
порядhт ч. б ст. |82 Господарського кодексу Украiни та ч. 4 ст. бЗ5
Цlвiльного кодексу Украiни цей договiр про намiри будiвництва закладу
сlсвiти (далi -,Щоговiр) про наступне:

1. прЕдмЕт договору
1.1. Сторони за цим.Щоговором зобов'язуються дiяти шляхом об'еднання

своТх зусилъ та майнових вкладiв для досягнення соцiальноi мети - булiвництва
заtсцаду освiти.

|.2. Сторона-1 для досягнення соцiальноi мети зобов'язусться надати
CTopoHi-2, майновий вклад - земельну дiлянку за адресою: пров. Рiчковий, l2-B
rt. Житомир, площею 0,7835 га, кадастровий номер - 1810136300:11:015:0077
(далi по тексту - Земельна дiлянка) в постiйне користування на час будiвництва
закладу освiти. Пiсля введення закладу освiти в експлуатацiю та його державноi
ресстрацiI в peecTpi речових прав на нерухоме майно Сторона-1 зобов'язуеться
передати CTopoHi-2 у власнiсть Земельну дiлянку у вiдповiдностi до вимог
чI.1нного законодавства Украiни.

1.З. Сторона-2 для досягнення соцiальноi мети зобов'язуеться здiйснити
булiвництво закладу освiти орiснтовною площею 7000 м2, поверховiстю - 4

l
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поверхи, розрахованого на б00 дiтей за адресою: пров. Рiчковий, l2-B, м.
Житомир, протягом б (шести) poKiB з дня прийняття рiшення Житомирською
мiською . радою .про надання CTopoHi-2 Земельноi дiлянки в постiйне
користування.

I.4. Параметри закладу освiти наведенi Стороною-2 opicHToBHo. У
невiдповiдностi даних Щержавним булiвельним нормамвипадку невlдповlдност1 вказаних вище даних /{ержавним булiвельним нормам

будiвництва закладiв освiти параметри будуть змiненi, про що буд. пiдписано
ДОДаТОК ЯК НgВiД'смну частину даного [оговору.

2. взА€мнI оБов,язки cToPIH
2.|. Щпя якнайшвидшого досягнення мети, визначеноi пунктами 1.1._1.3.

цього Щоговору, Сторони зобов'язуються:
2.1.|. обмiнюватися наявною у ikHboMy розпорядженнi iнформацiею з

ПиТанЬ, що становлять взасмний iHTepec CTopiH. Кожна Сторона цього
,ЩОговорУ Мас право ознайомлюватися з yciMa документами щодо ведення
спiльних справ за цим.Щоговором;

2.|.2. ПроВодити спiпьнi консультацii та наради з узгодженоi тематики дJuI
обговорення питань, що стосуються пунктiв 1.1.-1.3. Щоговору;

2.|.З.внести cBoi майновi вклади для реалiзацii HaMipy будiвництва
закладу освiти, вiдповiдно до умов роздiлу З та 4 цъого Щоговору;

2.|.4. УкJIаДати договори та вчиняти iншi правочини, що необхiднi для
досягнення мети цього Щоговору.

3. прАвА тА оБов,язки сторони_1
3.1. Для досягнення поставленоi за цим .Щоговором мети Сторона_1

зобов'язуетБся:
3.1.1. пiсля здiйсненнrl демонтажу об'екта нерухомого майна за адресою:

ПРОВ. РiчковиЙ, 12-в, м. Житомир, надати на черговiй cecii Житомирськоi
MicbKoi ради (шляхом прийняття вiдповiдного рiшення) CTopoHi_2 право
постiЙного користування земельною дiлянкою за адресою: пров. Рiчковий, !2-в,
м. Пtитомир, площею 0,7835 га, кадастровий номер - 1810136300:11:01 5:0077;

З.|.2. пiсля проведення Bcix необхiдних пiдготовчих та будiвельних робiт
Стороною-2 та до початку освiтнього процесу (на III етапi будiвництва закладу
освiти, передбаченого Графiком булiвничтва до даного Щоговору) забезпечити
бУдiвництво та введення в експлуатацiю дороги, яка сполучатиме земельну
дiлянку за адресою: пров. Рiчковий, |2-в, м. Житомир та вулицю Чуднiвську,
виступаючи замовником цього булiвничтва або шляхом делегування функцiй
заМовника вiдповiдному виконавчому органу Житомирськоi MicbKoi ради, у
термiни визначенi проектно-кошторисною документацiею у вiдповiдностi до
вимог чинного законодавства у тому числi до вимог Закону Украiни <Про
гryблiчнi закупiвлi>>;

З.1.3. забезпечити пiдведення мереж (електро-, водо- та г€вопостачання)
ДО ПОчаткУ межi земельноi дiлянки за адресою: пров. Рiчковий, I2-B,
м. Житомир, до моменту початку будiвництва закладу освiти;

2



З.1,.4. з моменту здачi об'екта будiвництва (закладу освiти) в
експJц/атацiю, передати CTopoHi2 у власнiсть земельну дiлянку BKщaIry у п. 1.1.

цього Щоговору, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства Украiни.
З.1.4. виконувати наJIежно, своечасно, добросовiсно та в повному обсязi

своТ зобов'язання за цим ,Щоговором.
3.2. Щля досягнення поставленоi за цим Щоговором мети Сторона- 1 мае

право:безперешкодно отримувати iнформацiю про хiд будiвництва Стороною 2
закладу освiти;

З.2.|. припинити право постiйного користування земепъною дiлянкою за
адресою: пров. Рiчковий, l2-B, м. Житомир, площею 0,7835 га в разi
невиконання Стороною-2 зобов'язання передбаченого п. 4.1.2. Щоговору таlабо
порушення cTpoKiB будiвництва, передбаченого Графiком будiвництва до
даного ,Щоговору;

3.2.2. здiйснювати контроль за використанням земельноi дiлянки у
вiдповiдностi до iT цiльового призначення.

4. прАвА тА оБов,язки сторони-2
4.|. Для досягнення поставленоi за цим !оговором мети Сторона-2

зобов'язуеться:
4.1.|. оформити право користування земельною дiлянкою за адресою:

пров. Рiчковий, |2-в, м. Житомир;
4.|.2. здiйснити будiвництво закладу освiти орiентовною площею 7000 м2,

поверховiстю - 4 поверхи, розрахованого на 600 дiтей за адресою:
пров. Рiчковий, |2-в, м. Житомир, протягом б (шести) poKiB з дня прийняття
рiшення Житомирською мiською радою про надання CTopoHi-2 в постiйне
користування Земельноi дiлянки згiдно з Графiком будiвництва, який е
невiд'смною частиною цього ,Щоговору - Додатком Nч 1;

4.1.3. використовувати Земельну дiлянку за ocBiTHiM призначенням з
можливiстю проживання на територii освiтнього закладу учнiв, викладачiв та
представникiв згромадження Святого Йоана Боско;

4.1.4. надати на письмову вимогу Сторони-1 документи, якi перебувають
у розпорядженнi/наявностi Сторони-2 та необхiднi для виконання умов цього
Щоговору.

4.1.5. виконувати ншIежно, своечасно, добросовiсно та в повному обсязi
своi зобов'язання за цим ,Щоговором.

4.2. Щля досягнення поставленоi за цим .Щоговором мети Сторона-2 мае
право:

4.2.|. з моменту здачi в експлуатацiю об'екта будiвництва (закладу
освiти) та його державноi реестрацii в .Щержавному peecTpi речових прав на
нерухоме майно звернутися iз письмовою заявою до Сторони-1 про передачу у
власнiсть Земельноi дiлянки;

4.2.2. заJIучати для виконання cBoik обов'язкiв за цим ,Щоговором в разi
необхiдностi TpeTix осiб;

4.2.З. у разi icToTHoi змiни обставин, якими Сторони керувалися при

укладеннi договору (зокрема, закриття кордонiв краiн, припинення чи
обмеження робочого процесу в серединi краiни у зв'язку з пандемiею певноi



хвороби, що затримуватиме постачання будiвельних матерiалiв, меблiв тощо
затримка фiнаноування з боку власника Сторони -2 та iншi причини), oun"J
!оговiр за згодою cTopiH може бути змiнений в частинi cTpoKiB будiвництва
заклаДУ освiти. ВiдтермiIIування кiнцевого строку будiвництва закладу освiти
МоЖлиВо не бiльше нiж на l (один) календарниЙ piK з обов'язковим наданнrIм
СтОроною-2 CTopoHi-1 гарантiйного листа з прикладанням необхiдних
документiв, якi арryментують затримку булiвничтва. .Щодаток про змiну строку
будiвництва пiдписуеться Сторонами i буо. невiд'емною частиною даного
.Щоговору.

5. ВIШОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ
5.1. У разi порушення умов цього.Щоговору, Сторони несуть

вiДповiдальнiсть, визначену цим ,Щоговором та (або) чинним законодавством
Украiни.

5.2. Щля мети цього ,Щоговору порушенням умов вважаеться
НеВИКОНання або ненаJIежне виконання ,Щоговору, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змiстом цього Щоговору.

5.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим
.щоговором до виннот Сторони застосовуються наступнi санкцii:

5.З.1. ОДнОстороння вiдмова вiд виконання свого зобов'язання
стороною-1 iз звiльненням ii вiд вiдповiдальностi за це - у разi порушення
зобов'язання Стороною-2, i навпаки;

5.3.2.У РаЗi порушення та/або невиконання Стороною-2 зобов'язання
ПеРедбачеНого пунктами 4.1.2, 4.1.3. {оговору таlабо порушення cTpoKiB
бУдiвництва, якi передбаченi в Графiку будiвництва, Сторона-1 припиняе право
ПОСТiЙноГо кОристування Земельною дiлянкою без добровiльноi вiдмови (заяви)
Сторони-2, про що приймае вiдповiдне рiшення Житомирськоi MicbKoi ради;

5.3.3. У разi припинення права постiйного користуваннrI Земельною
дiлянкою Сторона-2 зобов'язана повернути CTopoHi-l Земельну дiлянку у
придатному для використаннrI cTaHi;

5.3.4. вiДмова Сторони-1 вiд прийняття под€lльшого виконання
зобов'язання, порушеного Стороною-2, i навпаки;

5.4. Сторона не несе вiдповiдальностi за порушення.Щоговору, якщо воно
стztлося не з iT вини (умислу чи необережностi).

5.5. Yci спори, що виникають з цього Щоговору або пов'язанi iз ним,
вирiшуються шляхом переговорiв мiж Сторонами.

5.6. Якщо вiдповiдний спiр неможливо вирiшити шляхом переговорiв,
BiH вирiшуеться в судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та
пiдсуднiстю такого спору вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

5.7. Закiнчення строку дii цього ,Щоговору не звiльняе Сторони вiд
вiдповiдальностi за його порушення, яке мало мiсце пiд час дii цього ,Щоговору.

б. строк дIi договору тА IHшI )rмови
6.1. ,Щаний Щоговiр набирае чинностi з моменту його затвердження

рiшенням Житомирськоi MicbKoi ради та дiе до моменту повного виконання
зобов'язань Сторонами за цим .Щоговором.
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6.2. Змiни та доповнення до цього Щоговору оформляються додатковими
угодами' як1 пlдлягають затвердЖенню рiшенням Житомирськоi MicbKoT Ради.
.щодатковi угоди с невiд'емними частинами цього Щогьвору за умови ix
пlдписання уповноваженими представниками CTopiH та затвердження рiшеннямХ(итомирськоi MicbKoi ради.

6.3. Сторони пiдтверджують, що вони досягли згоди щодо Bcix iстотних
умов Щоговору i жодна з них не буде посилатися пiсля укладення .щоговору на
недосягнення згоди з iстотних умов ,щоговору як на пiдставу для визнання його
неукJIаденим або недiйсним.

6.4. Сторони пiдтверджують наявнiсть у них такого обсяry
правосуб'ектностi, якиЙ необхiдний для укJIадення та виконаннrI цього
ЩоговорУ, вклЮчаючИ наявнiсть У представникiв CTopiH достатнiх
повноважень. Виконання цього ,Щоговору не суперечить вимогам чинного
законодавства Укратни, установчим (стаryтним) таlабо внутрiшнiм локальним
документам CTopiH.

.. 
6.5. Цей !оговiр складений у двох оригiнальних примiрниках

украlнсъкою мовою, як1 мають однакову юридичну силу.

7. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ I РВКВIЗИТИ CTOPIH



додАток J\bl
до Договору про намiри будiвничтва закладу освiти

м. }Китомир ((_)) 202I

Ми, що нижче пiдписалися, Житомирсъка MicbKa РаДе, юридична
адреса: м. Житомир, майдан iMeHi С.П.Корольова, 4l2, в особi мiського голови
Сухомлина Сергiя Iвановича, який дiе на пiдставi Закону УкраТни кПро мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi>, з однiеi сторони (Сторона - 1),

та Загальноосвiтня Салезiянська школа <<BcecBiT> I_II-III
ступенiв м. Житомира, яка заснована на власностi релiгiйноi органiзацii
Щелегатура (Управлiння) ордену Святого Франциска Сальського Львiвськоi
митрополii Римсько-Католицькоi церкви в YKpaTHi, юридична адреса:м. Хtитомир, ВУЛ. Корабельна, 10, в особi директора ЛевченкЪ MapiT Петрiвни,
яка дiе на пiдставi СтатутУ (Сторона- 2), з iншоi сторони, укJIали цей
.ЩОДаТОК Ns1 ДО ,ЩОГОвору про намiри будiвництва закJIаду o."ir" (далi _
.Щодаток J\b1) про наступне:

графiк булiвlllrчтва СтороlIою-2 закладу освiти

Будiвництво заклаДу оовiти складаеться з 3 (трьох) етапiв:

о I 'етаП отримання дозволу на початок пiдготовчих таlабо
будiвельних робiт, проведення пiдготовчих робiт по забудовi, проект,
погодження, фандрайзинг 1 (один) pik з дня прийняття рiшення
Житомирськоi MicbKoi Ради про надання в постiйне *opr.ry"aнHrl CTopoHi-2
земельноi дiлянки за адресою: пров. Рiчковий, l2-B, м. Житомир, площею
0,7835 га, кадастровий номер - 181013б300:l1:01 5:О077.

о II етап фундамент, коробка примiщення, комунiкацii,
благоустрiй територii _ 3 (три) роки з моменту отримання дозвоJIу на початок
пiдготовчих робiт, а у разi вiдсутностi необхiдностi отримання такого дозвоJIу, з
дня отримання дозвоJry на початок будiвельних робiт, ЕLле в будь-якому випадку
не пiзнiше 4 (чотирьох) poKiB з моменту прийняття рiшення Житомир.rпоi
мiськоI РаДи про надання ЗемельноТ дiлянки CTopoHi-2 в постiйне
користуваннJI.

о III етап - внутрiшнi роботи, обладнання, введення закладу освiти в
експлуатацiю - 2 (два) роки з моменту закiнчення робiт, якi передбаченi в II
етапi графiку будiвництва, €Lле в будь-якому разi не пiзнiше б (шести) poKiB з
моменту прийняття рiшення Житомирськоi MicbKoi Ради про надання Земельноi
дiлянки CTopoHi-2 в постiйне користування.

Реквiзити i пiдписи cTopilr
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