
 
УКРАЇНА 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ № 875 

 

03 грудня 2021 року                                                             18 сесія 8 скликання 

Про затвердження примірного зразка заяви (клопотання) про 

купівлю земельної ділянки комунальної власності на 

неконкурентних засадах та примірного договору про оплату 

авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки 

 

Враховуючи необхідність врегулювання питання звернення фізичних 

та юридичних осіб щодо купівлі земельних ділянок комунальної власності на 

неконкурентних засадах, висновок постійної комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин, охорони природи, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності, на підставі ст.ст. 127, 128 Земельного 

кодексу України та керуючись ч.1 ст.2, ст.25, ч.1 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити примірний зразок заяви (клопотання) про купівлю 

земельної ділянки комунальної власності на неконкурентних засадах (додаток 

1). 

2. Затвердити примірний зразок договору про оплату авансового внеску 

в рахунок оплати ціни земельної ділянки (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони 

природи, житлово-комунального господарства та комунальної власності. 

 

 

 

Сільський голова                                                           Богдан АВГУСТОВИЧ  

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення 18 сесії 8 скликання 

 Лука-Мелешківської сільської ради 

№ 875 від 03.12.2021 року  
 

ЗАЯВА (КЛОПОТАННЯ) 

 

 У відповідності до вимог ст.128 Земельного кодексу України, прошу 

розглянути питання щодо продажу (______________________ (для фізичних 

осіб – ПІП, для юридичних осіб – повна назва)) земельної ділянки кадастровий 

номер __________________, що розташована ___________________, цільове 

призначення _________________________, розміром ______ га, площею 

______ кв. м. 

 Надаю згоду на укладення договору про оплату авансового внеску в 

рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

 

До заяви надаю: 

1) _____________________________________________________________ 
(документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності), та документи, що 

посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у 

разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд) 

2) _____________________________________________________________ 
(копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу) 

3) _____________________________________________________________ 
(копія свідоцтва про реєстрацію постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на 

території України - для юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства іноземної 

держави) 

 

_____________                             _______________     ________________ 
(дата)                                                                                          (підпис)                                          (ПІП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення 18 сесії 8 скликання 

 Лука-Мелешківської сільської ради 

№ 875 від 03.12.2021 року 

Д О Г О В І Р № __ 

про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки 

 
с.Лука-Мелешківська      «___»__________ 20__ р. 

 

СТОРОНИ: 

Сторона 1: Лука-Мелешківська сільська рада, в особі ___________________, 

який(а) діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з однієї сторони, 

Сторона 2:__________________________, в особі ____________________, 

який(а) діє на підставі _____________________, з другої сторони, керуючись 

взаємною згодою та діючим законодавством України, уклали цей Договір про 

наступне: 

1. Предмет Договору 

1.1. Сторона 2 сплачує, а Сторона 1 приймає авансовий внесок в рахунок 

оплати ціни земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

загальною площею _______кв.м, кадастровий номер (___________________), 

яка розташована за адресою: _________________________________________. 

1.2. Авансовий внесок використовується Стороною 1 для фінансування робіт 

з виготовлення відповідним суб’єктом оціночної діяльності звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки, що передбачається до продажу. 

1.3. Розмір авансового внеску становить 20% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки і складає _____________ гривень. 

1.4. Сума авансового внеску сплачується Стороною2 на рахунок Лука-

Мелешківської сільської ради, відкритий у територіальному органі Державної 

казначейської служби України: р/р № __________________, код ЄДРПОУ 

__________, банк отримувача____________________, код платежу _________, 

призначення платежу: «Авансовий внесок в рахунок оплати вартості земельної 

ділянки за адресою: ____________ (кадастровий номер ________________)». 

1.5. Сума авансового внеску має бути сплачена протягом _______________ 

днів з дня підписання цього Договору. 

 

2.Права і обов’язки Сторін 

2.1. Сторона 2 сплачує на рахунок Сторони 1, вказаний в п. 1.3., авансовий 

внесок з зазначенням у платіжному дорученні своїх реквізитів, номера і дати 

цього Договору та повної назви Сторони 1. 

2.2. У разі відмови Сторони 2 від укладення договору купівлі-продажу 

земельної ділянки авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки 

не повертається. 

 

 



3.Строк дії Договору та відповідальність Сторін 

3.1. Строк дії договору починається з моменту його підписання Сторонами та 

закінчується з моменту підписання договору купівлі-продажу земельної 

ділянки. 

3.2. Умови цього договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін. 

3.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором 

сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та Договором. 

3.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються 

нормами чинного законодавства. 

3.5. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для 

кожної із Сторін. 

 

 

4.Юридичні адреси та реквізити Сторін: 

 

Сторона 1 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 

 

Сільський голова 

 

__________________ 

 

Сторона2 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

________________________ 

 
 


