
                                                                      
 

 
 

РІШЕННЯ 
  сорок восьма   сесія VІ скликання 

 
від  20.10.2015 р. №2074 
 
Про затвердження «Тимчасового порядку встановлення особистих 
строкових сервітутів під розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності на земельних  ділянках 
комунальної власності Коростенської  міської ради» 
 
            З метою впорядкування  об’єктів  торгівлі  та сфери  послуг, 
врегулювання відносин що виникають у процесі розміщення тимчасових 
споруд для здійснення підприємницької діяльності на  території  
Коростенської  міської ради, визначення процедури  укладання  договорів  
особистих  строкових  сервітутів  щодо земельних ділянок, які знаходяться в 
комунальній власності Коростенської міської ради, а також наповнення 
дохідної частини бюджету міської  ради за  рахунок  внесення  плати  за  
користування  вищезазначеними  земельними ділянками, відповідно до 
Цивільного кодексу України, Земельного  кодексу  України, Податкового 
кодексу України, Законів України «Про  землеустрій», «Про  регулювання  
містобудівної  діяльності»,  Порядку  розміщення  тимчасових  споруд  для  
провадження  підприємницької діяльності,  затвердженого  наказом  
Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-
комунального  господарства  України  від 21 жовтня 2011 року №244, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за 
№1330/20068, керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
     1.Затвердити Тимчасовий Порядок встановлення особистих строкових 
сервітутів під розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на земельних  ділянках комунальної власності 
Коростенської  міської ради (додаток № 1). 
 



   2. Затвердити Типовий Договір встановлення особистих строкових 
сервітутів під розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на земельних  ділянках комунальної власності 
Коростенської  міської ради (додаток № 2). 
 
Міський голова                                                                         В.Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                                   В.Ходаківський 
Перший заступник міського голови                                             В. Вигівський 
Начальник відділу архітектури,  
містобудування та земельних ресурсів                                       С. Тумаш 
Начальник юридичного відділу                                                   Т.Камінська                            

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 до рішення 48 сесії 
Коростенської міської ради VI  
скликання від 20.10.15р. №______ 
 
 

Т И М Ч А С О В И Й  П О Р Я Д О К 
встановлення особистих строкових сервітутів під розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на земельних 
ділянках комунальної власності Коростенської  міської ради 

 
1. Загальні положення 

1.1. Тимчасовий  порядок  встановлення  особистих  строкових  
сервітутів під  розміщення  тимчасових  споруд  для  провадження  
підприємницької діяльності  на  земельних  ділянках  комунальної  власності  
Коростенської міської ради (далі – Порядок) розроблено у відповідності до 
вимог ст. 41 Конституції  України,  п.п.8 пункту «а» ст. 30,  ст. 59  Закону  
України «Про  місцеве самоврядування  в  Україні», ст. 12  Земельного  
кодексу  України,  Законів України «Про  землеустрій», «Про  регулювання  
містобудівної  діяльності»,  Порядку  розміщення  тимчасових  споруд  для  
провадження  підприємницької діяльності,  затвердженого  наказом  
Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-
комунального  господарства  України  від 21 жовтня 2011 року №244, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за 
№1330/20068.  

1.2. Порядок  розроблено  з  метою  впорядкування  об’єктів  торгівлі  
та сфери  послуг, врегулювання відносин що виникають у процесі 
розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності 
на  території  Коростенської  міської ради, визначення процедури  укладення  
договорів  особистих  строкових  сервітутів  щодо земельних ділянок, які 
знаходяться в комунальній власності Коростенської міської ради, а також 
наповнення дохідної частини бюджету міської  ради за  рахунок  внесення  
плати  за  користування  вищезазначеними  земельними ділянками.  

1.3.  Дія  даного  Порядку  поширюється  на  землекористувачів,  для 
реалізації  функціональних  та  власних  потреб  яких,  виникає  необхідність 
встановлення  особистих  строкових  сервітутів  на  земельних  ділянках,  які 
знаходяться в комунальній власності Коростенської  міської ради, якщо такі 
потреби  не  можуть  бути  реалізовані  в  інший  спосіб.  

1.4. Відповідно  до  мети  даного  Порядку  наведені  в  ньому  терміни 
вживаються в таких значеннях:  

-  тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності 
(далі -  ТС) –  одноповерхова  споруда,  що  виготовляється  з  полегшених 
конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним 
регламентом  будівельних  виробів,  будівель  і  споруд,  та  встановлюється 
тимчасово, без влаштування фундаменту;  



- замовник – громадянин,  суб’єкт  господарювання,  що  має  намір 
розмістити ТС на підставі паспорта прив’язки ТС; 
         - комплексна  схема  розміщення ТС в межах вулиці (скверу,  
бульвару,  провулку,  узвозу,  проїзду,  площі,   майдану   тощо),  
мікрорайону  (кварталу),  населеного пункту - текстові та графічні  
матеріали,  якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з  
урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також  
існуючих містобудівних обмежень,  вимог щодо охорони навколишнього  
природного  середовища  та  раціонального  використання територій,  
охорони  історико-культурної   спадщини,   земельно-господарського  
устрою. Комплексна  схема розміщення ТС розробляється  згідно рішення 
виконавчого комітету   Коростенської міської  ради суб'єктом 
господарювання  або архітектором  який  має  який має відповідний 
кваліфікаційний сертифікат, відповідно  до  Закону  України   "Про   
благоустрій населених пунктів України" ( 2807-15); 
          - сервітуарій –  землекористувач,  в  інтересах  якого  встановлюється 
особистий строковий сервітут;  

 - особистий  строковий  сервітут –  обмежене  право  користування 
земельною ділянкою, яка знаходяться в комунальній власності Коростенської 
міської  ради  на  платній  основі,  що  виникає  на  підставі  договору  про 
встановлення особистого строкового сервітуту, укладеного між сервітуарієм 
та розпорядником земель;  

 - договір особистого строкового сервітуту  –  договір, який укладається 
в інтересах конкретно визначеної особи та не є договором оренди земельної 
ділянки чи будь-яким іншим договором користування земельною ділянкою.  

 
2. Порядок встановлення особистого строкового сервітуту 

 2.1. Замовник, якому погоджено рішенням виконавчого комітету   
Коростенської міської  ради місце розміщення ТС звертається до 
адміністратора Центру надання адміністративних послуг в місті Коростені з 
відповідною заявою встановленої форми (Додаток 1 Порядку) для укладення 
договору особистого строкового сервітуту.  

2.2. До  заяви замовником додаються:  
-  документи,  що  посвідчують  особу (копія  паспорту,  копія  

ідентифікаційного коду – для громадян; копія витягу з Єдиного державного  
реєстру  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб – підприємців – для суб`єктів 
господарювання);  

- оригінал або нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує 
повноваження представника суб’єкта звернення (в випадку подачі заяви та 
документів від імені суб’єкта звернення уповноваженим представником); 

 - комплексна  схема розміщення ТС, розроблена  згідно рішення 
виконавчого комітету   Коростенської міської  ради яка погоджена головним 
архітектором міста; 

      
2.3. Даний перелік документів є вичерпним.  



2.4. Підставою для відмови у прийнятті заяви є:  
- подання  замовником  неповного пакета документів, зазначеного у  

п. 2.2 цього Порядку;  
- виявлення недостовірних відомостей в наданих документах. 
2.5. Термін розгляду заяви відповідає загальному  терміну  

визначеному  Законом  України «Про звернення громадян».  
2.6. За результатами опрацювання наданих документів відділом 

архітектури, містобудування,  та земельних ресурсів виконавчого комітету 
Коростенської міської ради  готується та подається для розгляду проект 
рішення сесії Коростенської міської  ради  про   встановлення  права 
особистого строкового сервітуту для розміщення ТС. 

2.7. Прийняте міською радою рішення про встановлення права 
особистого строкового  сервітуту  на розміщення  ТС є підставою для 
укладення договору особистого строкового сервітуту,  який оформлюється та 
подається для підписання обом сторонам. 
          2.8. Підготовка договору особистого строкового сервітуту між 
Коростенською міською радою в особі міського голови та замовником, 
реєстрація договорів, здійснюється юридичним відділом виконавчого 
комітету міської ради. 
 

3. Порядок укладання договору особистого строкового сервітуту 
3.1. Договір особистого строкового сервітуту (далі – Договір) 

встановленої  форми (Додаток 2 Порядку) укладається між Коростенської 
міською  радою (Власником) та зацікавленою особою (Сервітуарієм) в 
десятиденний термін з дня набрання чинності рішенням сесії міської  ради  
про  встановлення  права особистого  строкового  сервітуту  на розміщення 
ТС.   

3.2. Невід’ємною частиною Договору є план  або  схема  земельної  
ділянки,  яка  передається  в  користування на праві особистого строкового 
сервітуту.  

3.3. Термін дії Договору становить 2 роки 11 місяців (два роки 
одинадцять місяців), якщо інше не встановлено рішенням сесії міської ради. 

3.4. У  разі  ухилення  замовника  без  поважних  причин  від  
укладання договору  особистого  строкового  сервітуту у визначені даним 
Порядком терміни, затримання  надання  необхідних документів  для  його  
укладення або  відмови  від  підписання  договору, дія паспорта прив’язки, 
дозволу  на  встановлення або  іншого  документу, що надає право на 
розміщення ТС анулюється, тимчасова споруда вважається самовільно 
встановленою та підлягає демонтажу. 

 
4. Порядок зміни умов, продовження строку дії або припинення 

договору особистого строкового сервітуту 
4.1. Після  закінчення  строку  дії  Договору  Сервітуарій  має  право на 

його продовження  за умови належного виконання умов Договору.  



4.2. Для продовження строку дії Договору Сервітуарій повинен не 
пізніше, як за 30 календарних  днів  до  закінчення  строку  дії  звернутися  з  
відповідною заявою  до Коростенської міської ради. 

На підставі заяви Сервітуарія Коростенська міська  рада приймає 
рішення про продовження строку дії Договору чи про відмову у 
продовженні.  

4.3. Зміна умов Договору здійснюється за взаємною згодою сторін. 
Підставою для внесення змін до Договору є  відповідне рішення  
Коростенської міської ради.   

4.4. Для дострокового розірвання Договору з ініціативи Сервітуарія, він 
повинен  звернутися  з  відповідною заявою до Коростенської міської  ради  
із зазначенням підстав для дострокового розірвання.  

На підставі заяви Сервітуарія Коростенська міська рада приймає 
рішення про припинення дії Договору.  

4.5. Продовження строку дії, зміни умов або розірвання Договору 
оформлюються у вигляді додаткової угоди  до  Договору, що укладається   в 
десятиденний  термін  з  дня  набрання чинності  рішення міської ради.  

4.6. У разі не укладання додаткової угоди про зміну терміну дії 
Договору  в  зазначений  строк, рішення Коростенської міської ради про 
продовження строку дії Договору вважається  таким,  що  втратило чинність.   

4.7. У разі порушення термінів визначених у п.4.2 та п. 4.5 цього 
Порядку особистий строковий сервітут під розміщення ТС може бути  
поновлений  шляхом укладання нового Договору.  

4.8. Після завершення терміну дії Договору, або його дострокового 
розірвання, Сервітуарій втрачає право на використання  земельної  ділянки 
під розміщення ТС.   

4.9. Коростенська міська рада залишає за собою право на одностороннє 
припинення Договору у разі систематичного порушення умов Договору, 
використання земельної ділянки не за встановленим призначенням, або зміни 
власника тимчасової споруди та у разі проведення робіт з благоустрою 
території, про що приймає відповідне рішення та повідомляє про це  
Сервітуарію.  

 
5. Встановлення плати за користування особистим строковим 

сервітутом 
5.1. Розмір, форма, строки внесення плати, відповідальність  за  

неналежне  виконання  або невиконання умов користування особистим 
строковим  сервітутом  встановлюються у Договорі.  

 
 
 

6. Заключні положення 
6.1.  Встановлення  особистого  строкового  сервітуту  не  веде  до 

позбавлення Коростенської міської  ради прав розпорядження нею.  



6.2. Особистий  строковий  сервітут  не  може  бути  предметом  
купівлі-продажу,  застави,  та  не  може  передаватися  будь-яким  способом  
особою,  в інтересах якої цей сервітут встановлено, третім особам. 

6.3. Спори, що виникають з питань застосування положень, 
передбачених Порядком, вирішуються в судовому порядку. 
 
 
Секретар міської ради                                                      В.Ходаківський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 



Додаток 2 до рішення 48 сесії 
Коростенської міської ради VI  
скликання від 20.10.15р. №______ 

 

 
 

Договір про встановлення особистого строкового сервітуту 
 
 

м. Коростень     «___» ____________ 201_ року 
 

Цей договір укладено між розпорядником земель Коростенською 
міською радою Житомирської  області, в особі міського голови 
__________________________  яка діє на підставі Закону України «Про 
місцеве самоврядування  в  Україні» з однієї сторони, та     
          (надалі  - Сервітуарій) , 
який діє на підставі          
      
в інтересах якого встановлюється особистий строковий сервітут з іншої 
сторони,  
керуючись рішенням    сесії Коростенської міської ради VІ скликання  
від «___» ______ 20___ року №_____, при  спільному  згадуванні  в  
подальшому«Сторони», уклали цей  договір  про наступне:  

1.  Предмет Договору 
1.1 Особистий  строковий  сервітут  встановлюється відносно земельної 

ділянки площею   га.,цільове призначення       , 
правовий режим 
______________________________________________________ яка 
розташована за адресою:_____________________________________________ 

1.2  Сервітут встановлюється на право розміщення (обслуговування) 
тимчасової  споруди  для  провадження  підприємницької діяльності (назва, 
призначення)____________________________________________
 _____________ на підставі рішення ________ сесії Коростенської 
міської ради VІ скликання  від «___» ______ 20___ року №_____, в інтересах 
Сервітуарія згідно із комплексною схемою розміщення  тимчасових споруд 
на земельній ділянці  для провадження підприємницької діяльності (додаток1 
до Договору, який є його невід'ємною частиною).  

1.3. Розпорядник  земель підтверджує відсутність будь-яких прав третіх 
осіб на земельну ділянку, відносно якої встановлюється особистий строковий 
сервітут, в тому числі, про відсутність укладеного договору оренди земельної 
ділянки.  

 
 
 



2. Строк дії договору 
2.1 Цим договором встановлюється особистий строковий сервітут  на 2 

роки 11 місяців  (два роки одинадцять місяців) строком до 
________________. 

2.2. По закінченню строку цього договору його дію може бути 
продовжено за домовленістю сторін, про що сторони не пізніше як за 30 
календарних  днів  до закінчення його строку повідомляють одна одну у 
письмовій формі. Продовження строку договору оформляється додатковою 
угодою. 

3. Розрахунки по договору 
 

3.1. Плата по договору вноситься Сервітуарієм у 
розмірі __________________________в рік 

    ___________________________в місяць. 
3.2 Обчислення розміру плати здійснюється з урахуванням індексу 

інфляції. 
3.3  Плата по договору вноситься щомісячно рівними частками протягом 

30 календарних днів  наступних за останнім календарним днем звітного 
місяця. 

3.4. Плата за договором вноситься на рахунок: 
 __________________________________________________________________ 

3.5. Плата справляється також і у випадках, якщо Сервітуарій з 
поважних причин  тимчасово не використовує земельну ділянку за умовами 
договору. У разі визнання в судовому порядку договору недійсним, одержана 
плата за фактичний строк використання земельної ділянки не повертається. 

3.6. Умови договору про розмір плати можуть переглядатися за згодою 
сторін у випадках: 

- зміни  законодавства  України  або  прийняття  Коростенською міською   
радою відповідних рішень;  

-  погіршення  стану  земельної  ділянки  не  з  вини  Сервітуарія,  що  
підтверджено документально;  

- збільшення розмірів плати за землю; 
- в інших випадках, передбачених законодавчими актами України. 

4. Права та обов’язки сторін 
 

4.1. Власник земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий 
строковий сервітут   
Має право: 

- вимагати від Сервітуарія використання земельної ділянки відповідно до 
мети визначеної у п.1.2 цього договору; 

- вимагати своєчасного внесення плати за договором; 
- контролю за  станом земельної ділянки щодо якої встановлено сервітут; 

Зобов’язаний: 



 - передати Сервітуарію земельну ділянку у належному стані та у 
визначених межах згідно з цим договором; 

- не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах 
встановленого сервітуту; 

- не втручатись в господарську діяльність Сервітуарія і не створювати 
йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього договору. 

4.2. Сервітуарій 
Має право: 

- приступати до використання земельної ділянки після укладання та 
реєстрації цього договору; 

- здійснювати господарську діяльність згідно з функціональним 
призначенням тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності; 

- вимагати усунення перешкод, які виникають при використанні 
земельної ділянки, відносно якої встановлено сервітут; 
Зобов’язаний: 

- своєчасно вносити плату за умовами цього договору ; 
- не погіршувати якісні характеристики та екологічний стан земельної 

ділянки; 
- дотримуватися умов встановлення сервітуту, встановлених цим 

договором; 
- не передавати будь-яким способом право особистого сервітуту іншим 

фізичним і юридичним особам; 
- після закінчення терміну договору припинити використання, звільнити 

та привести земельну ділянку до попереднього стану. 
4.3. Право сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави 

та не може передаватися будь-яким способом Сервітуарієм іншим фізичним 
та юридичним особам. 

4.4. Особистий сервітут не позбавляє розпорядника земельної ділянки 
прав володіння користування та розпорядження нею. 

 
5. Умови зміни, припинення і дострокового розірвання договору 

 
5.1. Зміна умов договору, його дострокове розірвання можливі за 

взаємною згодою сторін та оформляються додатковою угодою до цього 
договору. 

5.2 У разі недосягнення згоди щодо змін умов договору чи його 
дострокового розірвання спір вирішується у судовому порядку.  

5.3 Дострокове розірвання договору має здійснюватися за умови 
письмового попередження іншої сторони за один місяць. 

5.4  Договір підлягає припиненню за умови і в порядку, передбачених 
статтею 406 Цивільного кодексу України. 

5.5  Договір втрачає чинність у разі його припинення. 
 
 



6. Відповідальність сторін, порядок вирішення спорів 
6.1. За порушення умов договору сторони несуть відповідальність згідно 

з діючим законодавством України. 
6.2. Спори, що виникають у зв’язку з встановленням особистого 

сервітуту, вирішуються шляхом переговорів, або у судовому порядку. 
 

7. Форс – мажор  
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне 

невиконання зобов’язань по цьому договору, якщо це невиконання стало 
наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання 
договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла 
передбачити, а ні подолати розумними заходами (форс-мажор). 

7.2. Ризик випадкового знищення частини земельної ділянки, щодо якої 
встановлюється особистий сервітут є підставою припинення дії договору. 

7.3.Уразі знищення або пошкодження земельної ділянки, щодо якої 
встановлюється особистий сервітут, в результаті недбалого, 
безвідповідального ставлення, відшкодування провадяться стороною, з вини 
якої це сталося. 

 
8. Заключні положення 

8.1. Право особистого сервітуту виникає після підписання цього 
Договору сторонами з дати його реєстрації в установленому порядку. 

8.2. Цей догорів 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 реєстрацію. 

8.3. Невід’ємною частиною цього договору є: 
-  акт приймання-передачі земельної ділянки. 

9. Юридичні адреси та реквізити сторін 
 

Власник земельної                                          Сервітуарій: 
ділянки, на яку встановлюється 
особистий  сервітут: 
__________________________                 ________________________ 
__________________________                 ________________________ 
__________________________                 ________________________ 
__________________________                 ________________________ 
__________________________                 ________________________ 
 
Договір зареєстровано:  
 
______________________________________________________________ 
 

 
               Секретар міської ради                                               В.Ходаківський 



Додаток 3 до рішення 48 сесії 
Коростенської міської ради VI  
скликання від 20.10.15р. №______ 

 
                                                                                    Міському голові                                                

Москаленку Володимиру Васильовичу      

                                                 _______________________________________ 

                                                                                        (повне найменування юридичної особи/                                                               

                                                                            _______________________________________ 

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 

_______________________________________ 

(місцезнаходження юридичної особи/ 

_______________________________________ 

місце проживання фізичної особи) 

_______________________________________ 

(телефон)   

ЗАЯВА 

Прошу  укласти  договір  про  встановлення  особистого  строкового сервітуту  на  
земельну  ділянку площею       га., що розташована  за  
адресою:_________________________________________________________ міста 
Коростеня для _________________________________________________ 

 
Документи, що додаються до заяви:  

□ Комплексна  схема розміщення ТС, розроблена  згідно рішення виконавчого 
комітету   Коростенської міської  ради яка погоджена головним архітектором міста; 

  
Відомості про заявника, у тому числі:  

для фізичних осіб: 

□ засвідчена підписом особи копія паспорта (сторінки з фото і  наступні після них та з 
адресою місця реєстрації); 

□ Оригінал або нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує повноваження 
представника суб’єкта звернення (в випадку подачі заяви та документів від імені 
суб’єкта звернення уповноваженим представником).  

□ засвідчена підписом особи копія довідки про реєстраційний номер облікової картки 
платника податків або копія сторінки паспорта із відміткою про наявність права 
здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 



номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний орган державної податкової служби); 

 

для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:  

□ копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців;               
Я, громадянин (громадянка) 

__________________________________________________ ознайомлений (ознайомлена) з 
нормами  Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю  згоду  на 
обробку своїх персональних  даних для. 

 

 
 

Секретар міської ради                                               В.Ходаківський  
 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.  

         

           

      
___________________________ 

(підпис) 

 

 

(____________________________
__) 

(прізвище, ініціали) 

Заповнюється адміністратором: 

 

"____" ____________ 20__ р.                              Реєстраційний номер ___________________ 

      (дата надходження заяви) 

________________________                               ______________________________________ 

                 (підпис)                                                                            (ініціали та прізвище 
адміністратора) 

 


