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На виконання міської цільової Програми «Маріуполь спортивний» на 2018-2022 
роки», затверджену рішенням міської ради від 23.05.2018 №7/31-2795, з метою популяризації 
спорту серед мешканців міста Маріуполя, розвитку зимових видів спорту, керуючись ст.26, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
 
міська рада 

 
 

ВИРІШИЛА : 
 

1. Затвердити інвестиційний договір згідно з додатком. 
2. Доручити начальнику управління молоді та спорту Маріупольської міської ради 

Казанцеву О.Ю. підписання договору, зазначеного у п.1. цього рішення. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти 

і науки, духовності, молодіжної політики,  у справах сім'ї, культури і спорту (Курський), з 
питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Магера), з питань розвитку 
житло-комунальної інфраструктури, контролю за комунальною власністю та приватизації 
(Шеретько), першого заступника міського голови Когута М.М., заступників міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Кочуріна О.О., Орлова С.В., Захарова С.В. 

 
 
Міський голова         В.С.Бойченко 

Про затвердження інвестиційного 
договору  



  

Додаток  
до рішення міської ради  
________________№______ 

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР №  

 

м. Маріуполь                                                                                                             ___________ 2018 року 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «КАЛЬМІУС АРЕНА» в особі 
Генерального директора Дегтярьова Михайла Володимировича, який діє на підставі Статуту, 
яким в подальшому іменується Інвестор, з другої сторони, та, Управління молоді та 
спорту Маріупольської міської ради в особі Казанцева Олексія Юрійовича, що діє на 
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», який в подальшому 
іменується Землекористувачем, які спільно за текстом іменуються Сторони, уклали цей 
Договір про наступне: 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

 1.1 У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в наступному значенні: 
 1 . 1 . 1  Об'єкт будівництва «Льодова арена», будівництво здійснюється на земельній 
ділянці з кадастровим номером                                  , наданій в користування на умовах 
постійного користування управлінню молоді та спорту Маріупольської міської ради.  
 1.1.2 Об'єкт інвестування - визначені Договором об'єкти нерухомого майна, які 
Інвестор отримує у приватну власність після внесення Інвестиції, завершення будівництва і 
введення об'єкту в експлуатацію. 
 1.1.3 Інвестиція - грошові кошти у розмірі                                               грн. 
 1.1.4 Землекористувач та Інвестор спільно виступають замовниками будівництва 
об'єкту, а Інвестор організовує інвестування будівництва Об'єкту, зокрема шляхом 
виконання зобов'язань, визначених цим Договором. 
 1.1.5 Інвестор - є забудовником земельної ділянки, подальшим замовником 
будівництва під час введення Об'єкту до експлуатації та набувачем права власності на 
новозбудований та реконструйований об'єкт. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 2.1 Предметом цього Договору є інвестиційна участь Інвестора у будівництві Об'єкту 
з отриманням у приватну власність Інвестора відповідного нерухомого майна на умовах і в 
порядку, передбачених Договором. 
 2.2 За цим Договором Землекористувач зобов'язується передати Інвестору право на 
будівництво Об'єкту, введення його в експлуатацію та оформлення права власності. 
 2.3 Інвестор зобов'язуються забезпечити інвестування Об'єкту шляхом здійснення 
інвестиційних внесків (попередньої оплати вартості Об'єкту), будівництво Об'єкту, його 
введення в експлуатацію та оформлення за собою права власності. 
 2.4 За умови виконання Інвестором узятих за цим Договором зобов'язань Інвестор 
отримує у приватну власність збудоване нерухоме майно по вул. Волгоградській, 1 у 
Лівобережному районі м. Маріуполь. відповідно до технічної характеристики Об'єкту, 
визначеної у подальшому технічною інвентаризацією. 
 2.5 Сторони визначили, що Інвестор оформлює право приватної власності на Об'єкт 
згідно з умовами цього Договору і чинного законодавства України, а Землекористувач 
забезпечує Інвесторів всією необхідною для цього документацією й інформацією. 
 

 



  
 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВАРТІСТЬ ОБ'ЄКТУ 

 3.1 Об'єкт має наступні характеристики: 
 Нежитлова будівля -                                                                     що будується фактична 
загальна площа визначається за результатами проведення технічної інвентаризації Об'єкту 
після завершення будівництва та здачі його в експлуатацію; 
 3.2 Дозвільні документи: 
 3.2.1 Витяг про реєстрацію право постійного користування                                              
 3.3.Інвестиційний внесок, що сплачується Інвестором як оплата вартості Об'єкту, 
визначена у договорі                            посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського 
міського нотаріального округу                      та зареєстрований в реєстрі за №                       
 

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
 4.1. Фінансування будівництва Об'єкту здійснюється шляхом перерахування 
Інвестиції у грошовій формі на розрахунковий рахунок Землекористувача або в інших, 
додатково узгоджених Сторонами, формах. 
 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
 5.1 Землекористувач бере на себе зобов'язання: 
 5.1.1. Забезпечити виконання обов'язків землекористувача земельної ділянки, на якій 
будується Об'єкт. 
 5.1.2.Повідомляти Інвестора про всі обставини, які впливають на терміни виконання 
Договору, ускладнюють або унеможливлюють їх виконання. 
 5.1.3. Після приймання Об'єкту в експлуатацію сприяти Інвестору в оформленні права 
приватної власності Інвестора на відповідне нерухоме майно - Об'єкта інвестування.  

5.1.4 Для належного виконання цього Договору Землекористувач забезпечить: 
- отримання технічних умов на підключення об'єктів будівництва до інженерної 

інфраструктури, що передбачають точки підключення на кордоні ділянки забудови, і їх 
підключенні до існуючих інженерних мереж (за власний рахунок); 

- знесення споруд та зелених насаджень на майданчику будівництва;  
- виконання виносу мереж з під плями забудівлі;  
- надання місць підключення в необхідному обсязі, всіх ресурсів на майданчику 

будівництва об'єкту; 
- улаштування трансформаторних підстанцій та газорозподільних пунктів на кордоні 

ділянки забудови в терміни, визначені графіком будівництва об'єкта; 
- виконання благоустрою прилеглої території біля будівлі об'єкта в т.ч. шляхи, 

стоянки, тротуари, зелені насадження; 
- сприяння в узгодженні проекту будівництва; 

 5.2 Інвестор бере на себе зобов'язання:  
 - розробки і узгодження проекту будівництва та кошторису витрат на виконання 
будівельно-монтажних робіт з урахуванням діючих стандартів; 

- наявності фінансових ресурсів в розмірі кошторисної вартості будівництва об'єкта, 
виконати поетапне фінансування робіт з проектування та будівництва Льодової арени; 

- виконання оформлення дозвільних документів, необхідних для початку будівництва 
об'єктів нерухомості (отримати містобудівні умови і обмеження, технічні умови на 
підключення до інженерної інфраструктури, дозвіл на виконання будівельних робіт і т.п.); 

- виконання всього комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва Льодової 
арени у відповідності з будівельними нормами і затвердженого проекту; 

- здійснення заходів щодо дотримання на об'єктах будівництва вимог пожежної 
безпеки, охорони навколишнього середовища, правил техніки безпеки та охорони праці, з 
охорони і утримання будівельного майданчика у відповідності до санітарних норм; 

- виконання комплексу заходів щодо передачі об'єкта будівництва в експлуатацію; 
- функціонування Льодової арени після введення в експлуатацію з роботою дитячо- 

 5.3 Інвестор має право: 
 5.3.1. вимагати від Землекористувача належного виконання зобов'язань за цим 
Договором; 
 



  
6. ПОРЯДОК БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТУ 

 6.1 Будівництво Об'єкта здійснюється на підставі затвердженої в установленому 
порядку проектно-кошторисної документації, отриманої в установленому порядку декларації 
на початок виконання будівельних робіт, що визначені будівельними нормами та правилами 
для даного виду будівництва. 
 6.2 Запланований термін здачі Об'єкту в експлуатацію - до ________ 
 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
 7.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором 
Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим 
Договором. 
 7.2 За порушення строків виконання грошових зобов'язань за цим Договором Інвестор 
солідарно сплачує Землекористувачу суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час 
прострочення, три відсотки річних, нарахованих на суму боргу, а також пеню в розмірі 
подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожний 
день прострочення. 
 7.3 У разі виникнення спірних ситуацій, пов'язаних з виконанням цього Договору, 
Сторони зобов'язуються докласти всіх сил для їх досудового врегулювання шляхом 
переговорів. 
 7.4 Якщо Сторонам на стадії досудового врегулювання спору не вдасться знайти 
взаємоприйнятне рішення шляхом переговорів, спір передається на рішення до суду за 
місцезнаходженням Об'єкту. 
 

8. ІНШІ УМОВИ 
 8.1 Договір набуває чинності з моменту підписання та дії до повного виконання 
зобов'язань. Зміни та доповнення до цього Договору будуть вважатися чинними, якщо вони 
укладені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін. 
 8.2 Всі повідомлення (пропозиції) за цим Договором будуть вважатися здійсненими 
(направленими) належним чином, якщо вони викладені в письмовій формі та надіслані 
рекомендованим листом та/або вручені особисто Стороні-одержувачу. Датою отримання 
таких повідомлень (пропозицій) буде вважатися дата їх особистого отримання Стороною-
одержувачем або дата поштового штемпеля відділення зв'язку на конверті за 
місцезнаходженням Сторони-одержувача. 
 8.3 Сторони підтверджують, що цей Договір не носить характеру фіктивного та 
удаваного правочину 
 8.4. Сторони погоджуються вчиняти такі дії та складати такі документи, які хоч і не 
передбачені прямо Договором, але можуть бути необхідні для досягнення цілей цього 
Договору, виконання зобов'язань за цим Договором та реалізації прав, передбачених цим  
Договором 
 8.5 У разі якщо будь-яка умова цього Договору виявиться незаконною або такою, що 
її неможливо виконати, однак ця обставина не потягне за собою неможливість виконання 
Договору в цілому, інші умови договору зберігають чинність. У цьому разі Сторони 
докладуть зусилля добросовісно замінити умову, яка виявилась незаконною або такою, що її 
неможливо виконати. 
 8.6. З усіх питань, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним 
законодавством України. 
 

 



  

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 
УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Код ЕДРПОУ  
т\с ________ в ГУ ГКСУ в Донецькій області, 
МФО _____ 
87500, Україна, м. Маріуполь, Донецька 
область, пр. Миру,70, 
 
 
 
Начальник управління  
 
 
________________ /Казанцев О.Ю./ 
 
М.П. 

ТОВ «КАЛЬМІУС АРЕНА» 
Код ЕДРПОУ 37544676, 
т/с 26002335 у відділенні ПУМБ  
«РЦ в м. Київ» 
МФО 334851 
87526, м. Маріуполь, вул. 130–й Таганрогської 
дивізії, 104, офис 417 
 
 
 
Генеральний директор 
 
 
_________________ /Дегтярьов М.В./ 
 
М.П. 

 



  
 

 
Пояснювальна записка 

до проекту рішення міської ради 
 

«Про затвердження інвестиційного договору» 
 

На протязі останніх десяти років в м.Маріуполі функціонував штучний 
льодовий комплекс «Айсберг». Тисячі мешканців міста на протязі року могли 
займатись хокеєм та фігурним катанням. У 2015 році, ця спортивна споруда 
була закрита. Спортсмени, а також інші мешканці Маріуполя залишилися без 
улюбленого виду спорту.  
           

На виконання міської цільової Програми «Маріуполь спортивний» на 
2018-2022 роки», затверджену рішенням міської ради від 23.05.2018 №7/31-
2795, з метою популяризації спорту серед мешканців міста Маріуполя, розвитку 
зимових видів спорту, реалізації соціального проекту з будівництва льодової 
арени в місті Маріуполі, сприяння створення нових робочих міст в рамках 
будівництва та функціонування даного спортивного об’єкту в Маріуполі, 
пропонується затвердити заходи щодо будівництва у місті Маріуполі льодової 
арени. 
 

У разі підписання інвестиційного договору місто знову може отримати 
льодовий комплекс, де маріупольці зможуть вдосконалювати свої навики у 
хокеї та катані на ковзанах. 
 
 
 
Начальник управління молоді  
та спорту міської ради                                                   О.Ю.Казанцев 
 

 
 
 

 



  

Начальник відділу земельних відносин 
(землеустрою) департаменту 
по роботі з активами 
Маріупольської міської ради 

_________А.Ю. 
Ситник_______ 

__________________________          
дата, підпис 

ПРОЕКТ 

рішення міської ради 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Волгоградській, 1 у Лівобережному районі міста управлінню молоді та спорту 
Маріупольської міської ради 

Рішенням Маріупольської міської ради від 25.06.2018 №7/32-2921 управлінню молоді 
та спорту Маріупольської міської ради надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,4517 га для будівництва та 
обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту по вул. Волгоградській, 1 у 
Лівобережному районі міста. 

Згідно вказаного рішення для управління молоді та спорту Маріупольської міської 
ради розроблений та погоджений у встановленому порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 1,4517 га для будівництва та обслуговування об’єктів 
фізичной культури і спорту по вул. Волгоградській, 1 у Лівобережному районі міста. 

3 метою реалізацій та забезпечення своєчасного та ефективного виконання Програми 
економічного і соціального розвитку м. Маріуполя на 2018 рік, керуючись Земельним 
кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», 

 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
1,4517 га для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту по вул. 
Волгоградській, 1 у Лівобережному районі міста управлінню молоді та спорту 
Маріупольської міської ради (код ЄДРПОУ 02933345). 

 Департаменту по роботі з активами міської ради (Штенда) вжити заходів щодо 
отримання документів на право постійного користування земельною ділянкою площею 
1,4517 га по вул. Волгоградській, 1 у Лівобережному районі міста управлінню молоді та 
спорту Маріупольської міської ради. 

 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
будівництва, архітектури та землекористування (Чомасва). 

 

Міський голова       В.С. Бойченко  


