
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоі ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про затвердженНJl договору про встановленНJl 
особистого строкового сервітуту 

РОЗГЛJIнувши подання земельного відділу від 21.12.2009 ~ 2573 
щодо затвердження договору про встановлення земельного серві1УІ'У, 
керуючись ст.ст. 12,98,100 Земельного Кодексу Украіни, ч. І п.43 ст.26, 
п.4 пп.16 СТ.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні", 
Постановою Кабінету Міністрів Украіни від 26 серпня 2009 р. N 982 
«Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм Д1IJI 
провадження підприємницької діяльності», ст.ст.402, 403, 404 
Цивільного Кодексу України, а також враховуючи пропозиції постійноі 
депутатської комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити форму договору про встановлення 
строкового сервітуту, що додається. 

особистого 

ВlU(овуючий обов'язки міського 
ГОПови - секретар ради 

І.В.Сапожко 

~.Вровари 
ВІД 29 грудня 2009 року 
Н2 .f3rP-І- г?-1J5 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов 'язки начальника 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

юридичного відділу - головний ~ ~ 
спеціаліст юридичного відділу -~fk- А.В.Баба-Мірзоєва 

. 
Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний Wщ 
спеціаліст загального відділу Л J, л м ши . -(І .. ло 

. 
\ . , 

Голова цостійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій . . , 
земельних ВІДносин, ар~тектури, 

будівництва та інвестицій 

ОПОЗ52 

v 

С.В.Підцуб~ , 

. . 



11 n ------

Додаток 
до рішеllНЯ Броварської міської 
ради ~~ 29 .. ~YДНJI2009 року 
Н! ,,~/-'7-lJt) 

м. Бровари 

Цей договір укладено між власником ( . мешкає за адресоlO ВОЛОДІльцем) земельної ДЇJulнIGI, який 

або уповноваженої ним особи, що діє на підставі . оо 
CТOPOR1I, і власником (володільцем) сусідньої земельної' С ' з ОДНІЄІ 
осоБІ, надалі _ СЕРВІТУАРІЙ) ДlЛJIнки ІНша конкретно ВllЗначена 

, пий мешкає за адресою 

і в інтересах вого встановлюється земельний CepBI'тyr, • оо • З ІНШОІ сторони, про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Земельний CepBi1Yl' встановлюється на підставі рішення Броварської міської ради від 
____ Не відносно земcnьноі ділянки: площа, кадастровий номер, цільове 
арвзн~чеНВJI, правовий режим, па розташована за адресою: 

встаноВJПOЄ земельний cepBi1Yl' в інтересах СЕРВІТУАРІЯ на право (вид земcnьного 
сервітуту відповідно дО ст. 99 ЗК Украіни чи ін.) площею згідно 
lIJJ8RY меж земельного сервітуту (додаток і ДО Договору, вий є невід'ємною частиною цього 
доroвору). 

1.2. Власник (володілець) повивеи попередити іншу сторону про права третіх осіб на земельну 
дiJuoпcy, в тому числі про укладений договір оренди земельної дimппcи. 

1.3. У випадку, копи земcnьна дїЛJIВКв, відносно якої вставо~єтьCJI cepBiтyr, надана в оренду, 
то УКЛaдaнВJI Д8Вого договору можливе вВКJDOЧВО з ПИСЬМОВО1 згоди орендаря на умовах цього 
доroвору з обов'язковим попереднім BHeceВНJIМ змін та доповнень до договору оренди. Зміни та 
ДОповнення до договору оренди повинні відповідати умовам цього договору. 

2. ТЕРМІН ДІІ ДОГОВОРУ 

2.1. Цим Договором вставОВJПОЄТЬCJI особистиіі строковий земельНИЙ cepBiтyr терміном до 
-
2.2. По' • Д"UОГО договору йоГО дію може бyrи продовжено на підставі 

ЗlUQВ1lен!UO терМІНУ IID • • • ріІПеuu" Б оо • ко'l' ради про що сторони не ПІЗНІШе як за до закшчевня 
ИПА роваРСЬКОI МІСЬ' • Ф • п . Йоro тер' пов' oМJIJDOТЬ одна однУ У пвсьr.IОВІЙ ОРМІ. родовжеВВJI терМІНУ ДОГОВОРУ 

ОФОРМJIJI: ІД додатковою угодою. 

3. РОЗРАХУНКИ по ДоговОРУ 
3 1 див рік у розмірі 
•• Плата по договору розраховвва на о . -3 СЕРВІТУ АРІЄМ (дата, порядок BHeCeВВJI плати) 
.2. Плата по договОРУ вноситься 



, але не пізніш 
~----:.. ~---:.---' Надвнюr послуг та передача продукції 

офорМJUlЄТЬ~ ВІДПОВІДНИМИ актамll, заСВІДченими піДПИСВМIІ сторін (ДJUI ЮрllДІlЧНИХ осіб 
pїдlJ1IC посВІДЧУється печаткою). 

3.3. форма !шати ___ I;;-;:;==~ _________ _ 
• rpошова _______ (у гривнях); 

3.4. У разі дострокового припиненн~ аб? розірввнюr договору, внесена на мвйбyrній період 
JIJIBТD повертається протягом шести МІСВЦІВ з ДИR ПРIІПинеННR чи розіРВВННR доroвору. 

3.5. У~ови договору про РОЗМі~. ПЛ~ТИ можуть перегmrдаТИСR за згодою сторін у випадках: 
• DопрmеННR стану земелЬНОІ Д1JIRНКИ не з вини СЕРВІТУ АРІЯ, щО підтверджено 

дoкy.leIlТlUlЬHo; 

• збільmеННR розмірів плати за землю, пі сплачує власник (володілець); 
в інших випадках, передбачених законодавчими актами Украіни. 

у разі зміни плати на вимогу однієї із сторін, зацікавлена сторона повинна повідомити про те 
іншу сторону не пізніше, ніж за . При досвгненні згоди між cтopOHaмll, 
yкnвдaєтьcв додаткова угода про зміну умов договору щодо розрахунків. 

3.6. Земельний податок сплаЧУЄТЬСR відповідно до вимог п. 20 ст. 12 Закону Украіни "Про 
пnaту за земmo". 

3.7. У випадку визнання договору недійсним, одержана власником (володільцем) земельної 
дinвн~ плата за фактичний строк діі доroВОРу, не повертається. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Власник (володілець) земельної дїЛJIНКИ, щодо вої встановлюєтьCR земельвиil cepBiтyr, 
________________ ---------------------маєпрuо: 
• вимагати своєчасного внесення плати; оо . • • стою контроJПО за викориCТВНJIJIМ та cтaнor.1 земельНОl QtyГИ, 
• В1ДВlД)'Вати земельну дiJUIНICY з м 
ва ику встановлено земельний c~pBiТYТ; ННRМ земельного cepBiтyry, у розr.dрі іх 
• ВRМaraти вїдшкодув8НВJI зБИТКІВ, завданих встввовле 
Фarcrичної вартості. 
зобов'взlUlИЙ' • 

• оо m "gНКИ в межах встановленоro CepBlтyry; 
• ве переппсоджати викориcтamпo земельНОl ,.,..._. 
• • • сть СЕРВІТУАРІЯ; 
ве втручаТИСR у господарську дtJIJIЬHI оо ДЇЛJПIКИ З підстав 1 в порRДКy, передбачених чинним 

• у разі вилучення із власності земельНОІ . ' му збитки СЕРВІТУАРПО. 
законодавством, відшкодувати виникаюЧІ при цьо 

4.2. СВРВІТУ АРІЙ має прuо: .. iлRНКИ ПЇCЛR дерхсавної реєстрації цьоro доroВОРу; 
• ПРИступати до використання земелЬНОl Д 
• здійснювати • оть при використанні земельної ДЇЛJIНКИ, ва пу 
• ВllМaraти усунення перешкод, JП(1 вИНИКВ1 
встановлено земельний сервітут; • '-'0) та у відповіднОсті з діючим ПОРJIДКом 
• " ..... 0СТ1/безОПn8~р оо • · ",ОРИстуваТИСR на умовах пл .. ~р \: дїльцв) земельНОl ДiJUIНКИ. 
1ВХсевервими комунікаціямИ Власника (воло 
зобов'взВІІИЙ: ВИJI земельноro сервітуту;. • 
• Своєчасво вносити плату за вствновле ельний cepBiтyr відповІДНО до цlЛЬОВОro 
• тавовлениіізем валежно використовувати вс • 
DpИЗвачеНИJI земельної дїJUПlICИ; о погіршеНВJI JUCЇсних характеристик та еколопчноro 
• ве чинити дій ЩО моЖУТЬ привести Д 
СТаВУ землі' ' • встановлених цим Доroвором; 
.' aВИJI серВІТУТОМ' 
ДОТРИМуватися умов кориСТУВ 



НС PcpeдaвaТlI будь-JIJCИМ способом земельний с • . 
:.iдJDКодувати Власнику (ВОЛОдільцю) збитки в е~ВI1)7IIIШI!М фізичним і IОРlfДПЧlllfr.1 особам· 
~YJJЬтaтi. своєї госпо~рської діяльності; зв язку з попршенням якості земель в ' 
• ріСІІІЗВJ(1llчеиНJI теРМІНУ договору Припинити ВlfКОРИстаннн . 
JIOllередІІЬОМУ ставі; І повернyrи земельну дinRнкy в 

• rapnнтyвати, що виконавчі державні органи та о . 
npcmшожежні, землевпорядні органи, а також op::-:~;~cцe.aoгo.. CaMOBpJIДYВaн~, санітарні, 
б)'J1YI'Ь об)fежуватись стосовно доступу до земельної діля ЛОПЧНОІ безпеки та ..вРХlте~и не 
межах їх повноважень. нки ДЛJI виконання ІХ обов ЯЗКІВ в 

43. Сторони зобов'язані дотримуватися правил добросусідствІ. 

4.4 •• Сторони Hecyrь витр~ти, ПОВ'язан~ З оформленнJIМ і реєстрацією цього Договору та 
вuдшенlUIМ земельного сеРВІТУТУ в натурІ, за погодженНJIМ. 

4.5. ДіІ земельного cep~iтyтy .Зберіга~ся_у разі переходу прав на земельну рнку, щодо пої 
вставовпений земельнии сеРВІТУТ, дО ІНШОІ особи. 

4.6. Земельний сервітут здійснюється способом наАменш обтJDКJIИВИМ ДЛJI власника земельної 
дішпси, щодо пої він встановлений. 

4.7. Предмет сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може 
передаватися будь-яким способом СЕРВІТУ АРІЄМ іншим фізичним та юридичним особar.l. 

4.8. Сторони спільно Hecyrь витрати на підтриманНJI земельної дinRнки, обмеженої cepBiтyroM в 
cтaн~ нвnежному до використанНJI. 

4.9. ПокращеВВJI ставу земельної ДЇJIRВКИ, проведені СЕРВІТУ АРІЄм, пiдпRraють 
вiдwкодувавию згідно норм цивільного законодавСТВІ. 

4.10. Земenьвий сервітут не позбaвnнє Власника (володільця) земельної дimппm прав ВОЛОДЇвВJI 
кориctyВ8ВВJI та розпоряджеВНJI нею. 

s. УМОВИ змши, ІІРИІІИНВння І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 
s 1 З . окове розірвaнвR можnиві за взаємною згодою сторів. 
з·: М1Иа умов договору, його достр • Ф МJIJIЄ"1'ЬCJI додатковою угодою до цього 
д:а YМ~B .Договору і ДOC~OKOBe PO~!P~i :e::cнrнeВНJI згоди щодо зr.lів умов договору 
чи аору І ~1ДJUIГ8Є д~ржав~ій реєстрацп. ОВОМ порJIДICY. Дострокове розірвlНВJI договору має 

• ЙОГО РОЗlРВ8ВНJI СП1р ВИРlmyєтьCJI У суд У іншої сторовв зв ДB8ДЦRТЬ днів з ltlОltlеиry 
3АіIiСlПOватись за умови письмового попередженНJI 
ПРИliнJrrrя відповідного рішення. 
S 2 • • в порRдКY, передбачених ст. 102 Земельного 
•• ДоroВlР підпягає припивеВВ1О за умов І 
кодексу Украіни. 
s 3 • йогО припивеВНJI ва дату державвої реєстрації. 
. • Договір втрачає чинність в разІ 

б. 8ІДПовIДAЛЬЮСТЬ стоРПІ, ПОРЯДОК вИРПIlВННЯ СПОРІВ 
стороНИ несуть BЇДIIOBiдanьВЇCТЬ зПдво чинного 

б.l. За порymеВВJI умов договору 
-онодавства Україии. • ---вий сервітут сврвІТУ АРІЙ, в штереса.'t 
б.2 У плаТИ за зем""",, 

• разі несвоєчасного BHeceВВJI 
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,кo1'O Aoro встановлено, сплачує пеНIО у розмірі 
IIJIOC1PDчеИНJI оплати. ------___ за кожен день 

6.3. СпОРII. що виникають У зв'язку з встановленням та 
JJlріJJlYlOТЬCJI у судовому порядку. ВИКОРlfСТВННDI земельного сервітуту, 

7. форС-МАЖОР 

7.1. СтоРОНII звільняються від відповідальності за часткове вб о повне невиконання зобов'язань 
по даному .доroвору, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин непереборної С'ШІІ що 
ВlШПКJJII ПІ~ укладення договору,.в результаті подіЯ надзвичайного характеру, які CТOPOH~ не 
MOrJla ВВІ передб~чати, ~I подолати розумним" заходar.111 (форс-мажор). 
7.2. РПЗDJ( B~aдкOBOI загиБCnI частини земельної ділянки, щодо якої вставовmоється 
зсмenьвиlt сеРВІТУТ, несе __________ _ 

7.3. У разі знищеННJ1 або пошкодження частини земельної ділянки, щодо якої вставовтоється 
зсмenьиий сервітут, в результаті недбалого, безвідповідального ставлення, відшкодування 
провадиться стороною, з вини якої це сталося. 

8. ЗAКJПOЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Право земcnьного сервітуту виникає після підписання цього Договору сторонами з дати 
йоro державної реєстрації в ПОРЯДКУ, встановленому для державної реєстрації прав на земельну 
дimoucy. 

8.2. Цей договір укладено українською мовою У трьох примірниках, які ~ають однакову 
юридичиу сипу, з яких два примірники передаються сторонам. договору, трenЯ знаходиться в 
реєстраційиій справі в opraвi, який здіАснив державну реєстрацІЮ. 

8З. Невід'ємною чаСТИНОЮ цього договору є план меж земельного сервітуту. 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРПІ • 
Виасвик (користувач) земельної ДЇJIЯНКИ, щодо якої встаноВJJIOЄ'I'ЬCJI земenьвиА cepBlтyr: 

-в • встановлюЄТЬСЯ земельний cepBiтyr: 
иасвик (землекористувач), в ІНТересах ЯКОI'O 

-AoroBip зареєстровано 

-

Виконуючий обов'язки міськоГО 
Голови - секретар ради 

І.В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
. u.. . -.. 

ПОСnИНОІ KOMICII з питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного BiДД~l~· ЛУ~--+---t=;;;~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступншс міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання про затвердження договору про встановлення земельного сервітуту: 

1. Затвердити форму договору про встановлення особистого 
строкового сервітуту, що додається. 

Начальник земельного відділу 
Л.М.Гудименко 
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