
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проект РІШЕННЯ 

Про затвердження Тимчасового порядку щодо встановлення договору 
особистого строкового сервітуту на земельні ділянки під тимчасовими 

спорудами для здійснення підприємницької діяльності та для обслуговування 
інших споруд в м. Бровари 

Розглянувши подання земельного відділу від 20.09.2011 року № 573 
про затвердження Тимчасового порядку щодо встановлення договору 
особистого строкового сервітуту на земельні ділянки під тимчасовими 
спорудами для здійснення підприємницької діяльності та для обслуговування 
інших споруд в м. Бровари, керуючись ст.ст. 12, 98-102 Земельного кодексу 
України, Законами України «Про землеустрій», «Про регулювання 
містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», п.34 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, 
міська рада . ' , 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Тимчасовий порядок щодо встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельні ділянки під тимчасовими спорудами для 
здійснення підприємницької діяльності та для обслуговування інших споруд 
в м. Бровари, що додається. 

2.Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської 
ради від 29.12.2009 року № 1381-77-05 „Про затвердження договору про 
встановлення особистого строкового сервітуту" 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій та на заступника міського голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від 20 жовтня 2011 року 
№ 



Додаток № 1 
до проекту рішення Броварської 
міської ради від 20 жовтня 2011 
№ 

Тимчасовий порядок 
щодо встановлення особистого строкового сервітуту на земельні ділянки 
під тимчасовими спорудами для здійснення підприємницької діяльності 

та для обслуговування інших споруд в м. Бровари 

1. Загальні положення 

1.1. Тимчасовий порядок щодо встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельні ділянки під тимчасовими спорудами для здійснення 
підприємницької діяльності та для обслуговування інших споруд (надалі -
Порядок) розроблено відповідно до Земельного та Цивільного кодексів 
України, Законів України "Про землеустрій", "Про регулювання 
містобудівної діяльності" та "Про благоустрій населених пунктів". 

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому 
значенні: . 

актуальна схема прив'язки тимчасових споруд - графічні матеріали, 
виконані на топографо-геодезичній основі масштабом 1:500 з прив'язкою 
тимчасових споруд до місцевості; 

тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного 
чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності -
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з 
урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом 
будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без 
улаштування фундаменту; 

земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими 
межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами; 

договір особистого строкового сервітуту на землю - це право 
власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або 
безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками). 

2. Порядок оформлення особистого строкового сервітуту на 
земельні ділянки під тимчасовими спорудами для здійснення 
підприємницької діяльності та для обслуговування інших споруд 

2.1. Особистий строковий сервітут на землю встановлюється на 
підставі затвердженої технічної документації із землеустрою та рішення 
міської ради, а для власників земельних ділянок - на підставі рішення 
виконкому міської ради шляхом укладання договору. 



2.2. Для отримання погодження на розміщення тимчасової споруди 
суб'єкт господарювання подає заяву на ім'я міського голови з ескізною 
пропозицією щодо розміщення тимчасової споруди для здійснення 
підприємницької діяльності для розгляду на засіданні інвестиційної ради. 

2.3 Після отримання позитивного висновку інвестиційної ради суб'єкт 
господарювання подає через представника земельного відділу у єдиному 
дозвільному центрі м. Бровари або державного адміністратора дозвільного 
центру виконкому міської ради заяву на ім'я міського голови на розробку 
технічної документації із землеустрою, що посвідчує право на земельну 
ділянку, для оформлення договору особистого строкового сервітуту на 
земельні ділянки під розміщення тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності (Додаток № 1). 

До заяви додаються: 
- актуальна схема прив'язки тимчасової споруди, виконаної на новій 

або оновленій топогеодезичній основі в М 1:500 відповідним суб'єктом 
господарювання, який має ліцензію на виконання проектних робіт; 

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців. 

2.4. На підставі поданих документів, зазначених в п.2.3, міська рада 
приймає рішення: 

про попереднє погодження місця розташування тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності, в якому другим пунктом надає 
дозвіл Броварській міській раді на виготовлення технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки; 
- про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою, 
що посвідчує .право на земельну ділянку, для оформлення договору 
особистого строкового сервітуту на земельні ділянки під розміщення 
тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності; 

2.5. Суб'єкт господарювання на підставі прийнятих рішень: 
- замовляє технічну документацію із землеустрою що посвідчує право на 
земельну ділянку для оформлення договору особистого строкового сервітуту 
під розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької 
діяльності в землевпорядній організації, яка має ліцензію на виконання 
землевпорядних робіт. 

2.6. Землевпорядна організація подає розроблену технічну 
документацію, що посвідчує право на земельну ділянку, складовою частиною 
якої є технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в земельний відділ Броварської міської .ради, для 
підготовки рішення щодо затвердження технічної документації із 
землеустрою, що посвідчує право на земельну ділянку та укладення договору 
особистого строкового сервітуту на землю. 



2.7. У разі, коли тимчасова споруда розташована на земельній ділянці 
понад три роки, термін дії договору оренди якої закінчився, проте орендна 
плата за землю вносилася своєчасно і в повному обсязі, до заяви додатково 
додаються: 

- копія договору оренди земельної ділянки, термін дії якого закінчився; 
- оригінал довідки державної податкової інспекції за місцем 

розміщення тимчасової споруди про відсутність заборгованості з орендної 
плати за землю за період дії договору оренди; 

- проект договору про внесення змін до договору (ст..ЗЗ Закону 
України «Про оренду землі». 

На підставі поданих документів міська рада приймає рішення про 
поновлення договору оренди земельної ділянки. 

2.8. Для встановлення особистого строкового сервітуту на земельну 
ділянку щодо обслуговування інших споруд ( вхідна група, прибудова 
веранди, збірно-розбірний металевий гараж та ін.) фізична або юридична 
особа подає заяву на ім'я міського голови на розробку технічної документації 
із землеустрою, що посвідчує право на земельну ділянку, для оформлення 
договору особистого строкового сервітуту на землю щодо обслуговування 
відповідної споруди. 

До заяви додаються: 
- графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 

земельної ділянки з орієнтовними розмірами; 
виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців 
для фізичних осіб: 
- копія документа, що посвідчує особу; 

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. 
2.8.1. На підставі заяви та поданих документів міська рада приймає 

наступні рішення: 
про надання дозволу Броварській міській раді на виготовлення 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки; 
- про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою, 
що посвідчує .право на земельну ділянку, для оформлення договору 
особистого строкового сервітуту щодо обслуговування споруди; 

2.8.2 Юридична або фізична особа на підставі прийнятих рішень: 
- замовляє технічну документацію із землеустрою що посвідчує право на 
земельну ділянку для оформлення договору особистого строкового сервітуту 
щодо обслуговування споруди в землевпорядній організації, яка має ліцензію 
на виконання землевпорядних робіт. 

2.8.3. Землевпорядна організація подає розроблену технічну 
документацію, що посвідчує право на земельну ділянку, складовою частиною 
якої є технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в земельний відділ Броварської міської ради для 



підготовки рішення щодо затвердження технічної документації із 
землеустрою, що посвідчує право на земельну ділянку та укладення договору 
особистого строкового сервітуту. 

2.9. Підставою для відмови в прийнятті рішення про розміщення 
тимчасового об'єкта та/або укладення договору особистого строкового 
сервітуту є: 

- неподання документів, необхідних для прийняття рішення; 
- виявлення недостовірних відомостей у поданих документах. 

2.10. Умови договору особистого строкового сервітуту визначаються 
міською радою. Розмір плати за таким договором не може перевищувати 
розмір орендної плати для зазначеної земельної ділянки. 

2.11. Договір особистого строкового сервітуту укладається між 
міською радою (розпорядником) та суб'єктом господарювання (сервітуарієм) 
за формою, визначеною цим Порядком, протягом 2 (двох) місяців після 
прийняття відповідного рішення. 

2.12. Земельний відділ Броварської міської ради здійснює підготовку 
договору особистого строкового сервітуту за встановленою формою 
(додаток 2). 

2.13. Суттєвими умовами договору є: 
- опис місця розташування з визначенням меж розповсюдження права 

земельного сервітуту на плані (схемі) земельної ділянки; 
- об'єм права земельного сервітуту; 
- строк дії договору; 
- плата за земельний сервітут. 

У договорі про встановлення особистого строкового сервітуту 
можуть бути встановлені обтяження у вигляді ремонту й утримання в 
належному стані закріпленої території тротуару та проїзду, прилеглих до 
земельної ділянки, за окремою згодою. 

2.14. До розмежування земель державної та комунальної власності 
договір особистого строкового сервітуту на землю підлягає реєстрації в 
органах місцевого самоврядування. 

Міський голова І.В.Сапожко 



Додаток №2 
до Тимчасового порядку 
щодо встановлення договору особистого 
сервітуту під тимчасовими спорудами для 
здійснення підприємницької діяльності 

Міському голові 
Сапожку І.В. 

Заява 

Прошу 

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи 

або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи - підприємця) 

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків 
та інших обов'язкових платежів) 

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи) 

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця) 

(телефон) (телефакс) 

надати погодження на розробку технічної документації із землеустрою, щодо складання 
документів, що посвідчують право на земельну ділянку для оформлення договору 
особистого строкового сервітуту під розміщення тимчасової споруди для здійснення 
підприємницької діяльності 

(призначення тимчасової споруди) 

(адреса або приблизне бажане місце розміщення тимчасової споруди) 

Технічні характеристики тимчасової споруди: 

(тип об'єкта: кіоск, павільйон) 

(розміри, площа) 

Строк розміщення тимчасової споруди: 
з « » , 20 р. по « » 20 

р. 

Дата Підпис 
мп. 

Документи, що додаються до заяви: 
1. 

2. 



Додаток Ш 
до Тимчасового порядку 
щодо встановлення договору особистого 
сервітуту під тимчасовими спорудами для 
здійснення підприємницької діяльності 

ДОГОВІР 

про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку 

" " 20 р. м. Бровари 

Цей договір укладено між: 
РОЗПОРЯДНИКОМ (Броварською міською радою) земельної ділянки 
або уповноваженої ним особи, що діє на підставі , з 
однієї сторони, та 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧЕМ, (надалі - СЕРВІТУАРІЙ), який мешкає за адресою: , 
і в інтересах якого встановлюється земельний сервітут, з іншої сторони, про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Земельний сервітут встановлюється в інтересах СЕРВІТУАРІЯ на підставі рішення Броварської міської 

ради від № відносно земельної ділянки: площею , кадастровий номер , 
цільове призначення ,яка розташована за адресою: на право , 
згідно плану меж земельного сервітуту (додаток до Договору, який є невід'ємною частиною цього договору). 

Згідно з планом землекористування, що є невід'ємною частиною цього Договору та довідки виданої 
відділом Держкомзему у місті Броварах Київської області від року за № та земельно-кадастрової 
документації ця земельна ділянка рахується в землях в межах Броварської міської ради. 

2. ОБ'ЄКТ ВИКОРИСТАННЯ 
2.1. В користування передається земельна ділянка загальною площею га. 
2.2. На земельній ділянці розміщені (відсутні) об'єкти нерухомого майна. 
2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу Держкомзему в м. Броварах від 
року за № становить: 

2.4. Земельна ділянка, яка надається в користування, не має таких недоліків, що можуть перешкодити її ефективному 
використанню. 

3. ТЕРМШ Дії ДОГОВОРУ 
3.1. Цим Договором встановлюється особистий строковий земельний сервітут терміном до . 
3.2. По закінченню терміну даного Договору СЕРВІТУАРІЙ має переважне право поновлення його на новий строк 
на підставі рішення Броварської міської ради, про що СЕРВІТУАРІЙ не пізніше як за 2 (два) місяці до закінчення 
його терміну повідомить Броварську міську раду у письмовій формі. Продовження терміну договору оформляється 
додатковою угодою. 

Положення цього Договору про переважне право СЕРВІТУАРІЯ не застосовується у разі: 
- використанні земельної ділянки не за цільовим призначенням; 

- порушення термінів сплати коштів за користування земельною ділянкою; 

- допущення погіршення стану земельної ділянки. 

4. РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ 
4.1. Плата по договору розрахована на один рік у розмірі . 
4.2. Плата по договору вноситься СЕРВІТУАРІЄМ з щомісячно рівними частками протягом 30 

календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця без урахування ПДВ 
шляхом перерахування на рахунок УДК у Київській області м. Києва МФО код 
р/р Броварське ВДК. Код класифікації оренда землі. 

4.3. Форма плати становить % ( ) відсотків від нормативної грошової оцінки ( ) грн, 
виданої відділом Держкомзему у місті Броварах Київської області від року № . 

4.4. Обчислення розміру плати за користування земельною ділянкою державної або комунальної власності 



здійснюється з урахуванням її цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за 
затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору 
оренди чи продовження його дії; 

4.5. Розмір плати за користування земельною ділянкою переглядається у разі: 

4.5.1. зміни умов господарювання, передбачених договором; 

4.5.2. зміни розмірів земельного податку та ставок орендної плати, зміни нормативної грошової оцінки, підвищення 
цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством. 

4.5.3 погіршення стану земельної ділянки не з вини СЄРВІТУАРІЯ, що підтверджено документально. 
4.5.5. в інших випадках, передбачених законодавчими актами України. 

У разі зміни плати на вимогу однієї із сторін, зацікавлена сторона повинна повідомити про те іншу сторону не 
пізніше, ніж за . При досягненні згоди між сторонами, укладається додаткова угода про зміну умов 
договору щодо розрахунків. 
4.6. Плата за користування земельною ділянкою справляється також і у випадках, якщо СЕРВІТУАРІЙ з поважних 
причин тимчасово не використовує земельну ділянку за цим Договором. 

4.7. У випадку визнання договору недійсним, одержана РОЗПОРЯДНИКОМ земельної ділянки плата за фактичний 
строк дії договору, не повертається. 
4.8. У разі невнесення плати за користування земельною ділянкою у строки, визначені цим Договором, сума 
заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням пені, що нараховується на суму 
податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової 
ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його 
частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день 
прострочення у його сплаті. 

5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
5.1. Земельна ділянка передається в користування . 

5.2. Цільове призначення земельної ділянки . 

5.3. Передача у заставу та внесення до статутного фонду земельної ділянки забороняється. 

, 6. УМОВИ І СТРОКИ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
6.1. Передача земельної ділянки в користування здійснюється з (без) розроблення проекту її відведення чи 

технічної документації із землеустрою по оформленню права користування земельною ділянкою. 

6.2. Передача земельної ділянки СЕРВІТУАРІЮ здійснюється на протязі 5 (п'яти) днів після державної реєстрації 
цього Договору за актом приймання - передачі. 

Реєстрацію договору особистого строкового сервітуту провести до року, згідно рішення Броварської 
міської ради від року № _ . 

6.3. СЕРВІТУАРІЙ зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або будь-яких 
додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору особистого строкового сервітуту надати 
відповідну копію органу державної податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки. 

7. ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
7.1. На земельну ділянку встановлено (не встановлено) обмеження, обтяження та інші права третіх осіб. 

7.2. Передача в користування земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень на цю 
частину ділянки. 

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
8.1. РОЗПОРЯДНИК земельної ділянки, щодо якої встановлюється земельний сервітут, має право: 
•вимагати своєчасного внесення плати; 
• відвідувати земельну ділянку з метою контролю за використанням та станом земельної смуги, на яку встановлено 
земельний сервітут; 
• вимагати відшкодування збитків, завданих встановленням земельного сервітуту, у розмірі їх фактичної вартості. 
• достроково розірвати цей Договір у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором; 
• змінити розмір плати за землю у випадках, передбачених чинним законодавством, в тому числі в односторонньому 
порядку без згоди СЕРВІТУАРІЯ; 



зобов'язаний: 
• не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервітуту; 
• не втручатися у господарську діяльність СЕРВІТУАРІЯ; 

8.2. СЕРВІТУАРІЙ має право: 
• приступати до використання земельної ділянки після, державної реєстрації цього договору; 
• здійснювати 
• вимагати усунення перешкод, які виникають при використанні земельної ділянки, на яку встановлено земельний 
сервітут; 
• користуватися на умовах безоплатно та у відповідності з діючим порядком інженерними комунікаціями 
РОЗПОРЯДНИКА земельної ділянки. зобов'язаний: 

своєчасно вносити плату за користування земельною ділянкою; 
« використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; 
• не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних характеристик та екологічного стану землі; 
• дотримуватися умов користування сервітутом, встановлених цим Договором; 
• не передавати будь-яким способом земельний сервітут іншим фізичним і юридичним особам; 
• відшкодувати РОЗПОРЯДНИКУ збитки в зв'язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської 
діяльності; 
• після закінчення терміну договору припинити використання і повернути земельну ділянку в попередньому стані; 
• гарантувати, що виконавчі державні органи та органи місцевого самоврядування, санітарні, протипожежні, 
землевпорядні органи, а також органи екологічної безпеки та архітектури не будуть обмежуватись стосовно доступу 
до земельної ділянки для виконання їх обов'язків в межах їх повноважень; 
• в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про 

внесення змін та доповнень до Договору особистого строкового сервітуту надати відповідну копію органу державної 
податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки. 

8.3. Сторони зобов'язані дотримуватися правил добросусідства. 

8.4. Витрати, пов'язані з оформленням і реєстрацією цього Договору та виділенням земельного сервітуту в натурі несе 
СЕРВІТУАРІЙ. 

8.5. Дія земельного сервітуту не зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлений 
земельний сервітут, до іншої особи. 
8.6. Земельний сервітут здійснюється способом найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої він 
встановлений. 

8.7. Предмет сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким 
способом СЕРВІТУАРІЄМ іншим фізичним та юридичним особам.. 

8.8. Витрати пов'язані з підтриманням земельної ділянки, обмеженої сервітутом в належному стані несе 
СЕРВІТУАРІЙ. 

8.9. Покращення стану земельної ділянки, проведені СЕРВІТУАРІЄМ за письмовою згодою з РОЗПОРЯДНИКОМ 
земельної ділянки підлягають відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування СЕРВІТУАРІЮ витрат за 
проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін. 

8.10. Земельний сервітут не позбавляє РОЗПОРЯДНИКА земельної ділянки прав володіння користування та 
розпорядження нею. 

9. УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

9.1. Зміна умов договору, його дострокове розірвання можливі за взаємною згодою сторін. Зміна умов договору і 
дострокове розірвання оформляється додатковою угодою до цього договору і підлягає державній реєстрації. У разі 
недосягнення згоди щодо змін умов договору чи його розірвання спір вирішується у судовому порядку. Дострокове 
розірвання договору має здійснюватись за умови письмового попередження іншої сторони за двадцять днів з моменту 
прийняття відповідного рішення. 

9.2. Договір підлягає припиненню за умов і в порядку, передбачених ст. 102 Земельного кодексу України. 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРШ, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
10.1. За порушення умов Договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України. 



10.2. Спори, що виникають у зв'язку з встановленням та використанням земельного сервітуту, вирішуються у 
судовому порядку. 

11. ФОРС-МАЖОР 
11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по даному договору, 
якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в 
результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачати, ані подолати розумними заходами 
(форс-мажор). 

11.2. Ризик випадкової загибелі частини земельної ділянки, щодо якої встановлюється земельний сервітут, несе 
СЕРВІТУАРІЙ. 

11.3. У разі знищення або пошкодження частини земельної ділянки, щодо якої встановлюється земельний сервітут, в 
результаті недбалого, безвідповідального ставлення, відшкодування провадиться стороною, з вини якої це сталося. 

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
12.1. Право земельного сервітуту виникає після підписання цього Договору сторонами з дати його державної 
реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на земельну ділянку. 

12.2. Цей договір укладено українською мовою у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких два 
примірники передаються сторонам договору, третій знаходиться в реєстраційній справі в органі, який здійснив 
державну реєстрацію. 

Невід'ємними частинами договору є: 

- акт визначення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості); 
- акт прийому-передачі земельної ділянки; 
- план меж земельного строкового сервітуту; 
- кадастровий план земельної ділянки; 
- схема прив'язки тимчасової споруди. 

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРШ 

РОЗПОРЯДНИК СЕРВІТУАРІЙ 
. Броварська міська рада 

в особі в особі 

Місцезнаходження юридичної особи 
Юридична адреса: 

, м. , 
вул. 

Ідентифікаційний код 

Місцезнаходження юридичної особи 
Юридична адреса: 

, м. , 
вул. 

Ідентифікаційний код 

МП МП 


