
,'[ін овір Хі.» ІІЧ/ІІ-І/ІЧ-І

про нстановлсиіш ссрнітуту% у? 40
* * Щ”:“Іх-імам, (Нинііиіь . . тНІ

Фіиічиа особа І'арлінська Алла Олексіївна (надалі ..ІБо.ні.іі.'ісиі."). «один і сторони та

ІІі,«іири(мство теплових мереж «Ковель тепло» Іиалалі и ( срні'туарііі »). н особі директора ідиш.: в”..

Івановича. шо ді( на підставі Статуту . і іншої сторони. надалі разом іхісновані ('торони. ; ими/тн ;тпїи химии.

'Пс'”,11НПК'ПНІ'ЦІ/НІЯ .і/ишканцт .ніспш Аїши/я. ордами-ищи нід-цинижні).ищи/ш ши шипшини./тн гл/лдмн.

.тп'нтщ пп: висоти спо/ііх), тонн;) [ІС/))“.Х'пінм'!) ішнни. мкс ( т] [ кити ідиш,-н ,]плшо/ч уклали іісіі ,“Іоі пнір ;; ,.“

і срніту г) (надалі іменується- Договір) про наступне:

1. Предмет договору
І.І. З підписанням цього Договору Володілсць на підставі рішення Ковельської міської ради від 28.03.2019р.М М і. .

'..

надання земельної ділянки в оренду для іоролніпі'іна .. надаі ('срвітуарію право бсюпіатиогі- мирним,.“
бСНІСРСШКОДІІОГО ДОСТУП)” ) ЧЄІСТННОІО тсхтсльноі .Іі.'ІЯІІКИ .[.І>І к)бС.І)ІПН)НЕІПІІЯ І'СІІДІОВНХ ХІСРСЖ (.”ІІІ.ІІ * КСІШЧ'»

знаходиться за адресото: м. Ковель. вул. ХІіикснича. "2.
І.2. Плоіца (*ервітуту склалаі 382 кв.м.

2. Права та обов'язки Сторін:
З.І. Нолоділсиі. маі право:

?. І .І здійснювати контроль та використанням (*срвітуарігхі обтяженого ('срвіту'том об'гкта у нілпонілніыіі : »Іс м .

та змістом ('срвітуту .

вимагати від Сервітуарія здійснення наданих прав. які поширені на ('срвітуі. у спосіб. иаіімсипі общим пітьмі
та прийнятний для Сервітуара: -

З.І.З. вимагати від Сервітуарія розірвання цього Договору та припинення Ссрвітуту ) випадках. іістмґібачсипх им х.

Договоромта законодавством.
2.2. Володілець зобов”язаний:

І.: І)

2.2.І. з моменту підписання цього Договору надати Сервітуарію можливість користування ('срнііу тіц; ж.

відповідності до змісту Сервітуту. для чого скласти та підписати Акт про встановлення исж частини
земельноїділянки. на яку поширюється право земельного Сервітуту. який є невід'ємною частиною ІІІтНІ и

Договору:
2422. відшкодовувати Сервітуарііо збитки. завдані невиконанням чи затримкою виконання таноіо ,Іммьнмр.

обмеженнями прав Сервітуарія та неможливістю їх здійснення. крім випадків. коли так! пошитеиин
наслідками форс-мажорнихобставин:

223. не вчиняти дії. що можуть порушити нормальну роботу тсилових мсрсук або спричинити 'х глини. і т.д-ши
тому числі не влаштову вати тверде покриття на частині земельної ділянки. обтяженоіі срнпу тм: .

214. не вчиняти дій. які можуть перешкодитилосту пу працівників ('срві'іуарія ло теплових мереж
'! 3 "...з. не будувати і нс влаіи'іовунаін на тсмсльній ділянці. на якій ,'Іі( обмеження. житлові та господарські м. ..

автостоянки.огорожі. звалиша та склали. інші площадки:
не саджати на земельній ділянці. на якій діє обмеження. дерева. багаторічні насадження.
не складати добрива. корми. торф. солому. дрова. інші матеріали на земельній ділянці. на якій .Ііт поки-яміия
в разі порушення Володільцями п. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7 цього Договору. ('ернітуарііі пр ім..

відповідальності за можливі збитки. завдані Володільцю. внаслідок проведення будь-яких робіт для іііос ліс-іс и-

доступу до тепломережі:
.

2.3. Ссрвітуарій має право:
23. 14 користуватися ('срвітутом у відповідності з метою та змістом Сервітуту:
2.32. вимагати від Володільця надання ) встановлений строк можливості користування Сервітутохі та ін «писані.»

Акту про встановлення сервітуту:
...3.3 вимагати від Володільця усунення перешкод у користуванні Сервітутом та відііікодування завданих інш

збитків:
З.В.-1 на відмову від цього Договору .; технічних причин та припинення Сервітуту. попередньо ІІОВі,'іохіинтиіі

Володільця за І (один) місяць до запланованоїдати припинення:
2.35 на безперешкоднийцілодобовий доступ до об'єкту серві'гуту. з урахуваннямособливостейВолодільця

24. ('срві'т'уарііі зобов'язаний:
2.414 користуватися С'срві'гутохі ) відповідності з КІС'ГОІО та змістом ('срвітуту:
24: здійснювати надані права. які поптирсні на ('срвітут. у спосіб. найменш обтяжливий та прийнятним 1

Володільця.
'



()

3. Строк ііі га порядок встанон.'.іення зміни і припинення (Їсрнггуі')

(Н. Право земельного сервігуг) виникш після підписання ііьоіо Доіовор) ("іоронамн ; ,Ш'Ііі ноіо державні . ,а
:іоря і)) встановленоін) для державнш реєстраіііі прав на зенеіьН) ді.іянк).
52. Факт надання можливосгі корист')вания (ервіг)то)і ) відц'іновііносіі до (міст) (*ерініуі) послі і'іК'

н: ія (он ііі іііисання Акт) про встаиовтення сервіз“)і) який! невіі ()іноіо часінііоіо ііьоі о ]іоі опор) .

А.З. Во іо,ііісііь не та права на всганов. іення на обтяженон) ( (РННХ іі))і об ( кіі іннін) серіхіі) (ііі ні ,

іііісііСНіііН (срііііХі'Х. НСІЕНІПНДСПХПН ІІІіХІ ,іНІНІіОРОХі ((ПІЗіІХЦРІіі Хіііі ІІріПНІ НІІХЦІІііІН [ііі'іІРІЄііІііІМ Нім! міІП"

-ерніі) і) ('іорони ноіоцінцін. ніо спосіб КОРНСІ)НЦННЯ ((РЕМ) іон всмніон. іеноіо ннн 'іоіоворохі.» ннннснііі )-

ііРНіЯІ (“і НСііПІ (! СІРПК) ((“РНІГХ'і-Х ПС Б'і ін)/МПП ііі ! Х ХІОІЄ. іІіО ННННКПХ іі: ІІРОІЯ! (і-Хі ііі (СРНІІХіХ

14. (“ерві'гуг встановлений ним іоіоворо.)і. збернш чинність при перс)оіі іо треіі) осіб права в.пісносіі (і.і

(ервіг)том об єкт
35. У разі поділу обтяженою СервіТ)том об єкгу встановлений цим договором ('ервітут зберігш чннінсіі. іія

частин
з.а. ( ірок дії сервітуту становитьб років до 27.03.2024 року.

4. Відповідальність Сторін
4.І. Сторони цього Договору несуть відповідальність з підстав та на умовах. передбачених (іим Доіовором І'іі 'Іііііііі'їі

іаконодавством України
4. 2. Якщо невиконання або неналежне виконання обов'язків встановлених цим Договором. призвело до шипіння ідііі) :

одній із Сторін. винна Сторона зобов язана ВІ'1ПІІ)0'1Х вати іннни (гороні заподіяні зонгкн.

5. Обставини фарс-мажор)
Б.І. Сторони звільняються від відповідальності за- невиконання або неналежне виконання своі) зобов язань ш ііоі (іконі-(і

якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборНОі сили які виникли після підписання Договор) і не ми ін и) Іі
передбачені, ні усунені. наприклад: стихійні лиха. загальні страйки. військові діі обоввікові для виконання віііі(іііі(і .ірі .

державної влади та інші.
5.2. (торона. яка посилається на обставини непереборної сил.и зобов'язана )' лесягиденних термін інформуваін іііііі-

(горои) про виникнення таких обставин ) письмовій формі [піна (торона ма( право вимаіаіи від іінї ("торонн іііі.і(ііііі'іі

іІі'ІівсрДЖСННЯ наявносгі форс-мажорнихобставин. яке видається місцевою торгово-промисловоюпалатою
5..3 У випадк) виникнення обставин непереборнт сили виконання зобовязань (торін іа Доіовором МСРСІНЖІНІщИ »

термін, протягом якого діють такі обставини та "і) наслідки.

6. Вирішення спорів
().|. Усі спори між Сторонами які можуть мати місце щодо цього Договор) та ) зв'язК) зі здійсненням ('ервіі)і)
вирішуються шляхом переговорів.
()..2 Сторони домовились про те що всі спори які випливають із даного Договору і не вирішені ШЛЯХОХ] нср(і(ііє(ір.і

передаються на розгляд компетентногосуду у порядку, встановленомузаконодавством

7. Конфіденційність
7.І. При виконанні цього Договор) кожна Сторона б)де діяти в умовах конфіденційності.а саме:

7.І.і. забезпечить збереження конфіденційності змісту цього Договору. а також письмових і усни) Ні.'і(іХі(і('І('іі

отриманих у зв'язку з цим Договором;
допускатиме до інформаіііі по виконанню цьоіо Доіовор) обмежене коло осіб які осніосерсіньо нон ііііі
його виконанням:

7.І.Ї. не б)дс доводити до вііома греіі) осіб 6) ;-іьяк) інформацію пов' язаН) з діяльністю (торін та () конір.іі(ііін
крім випадків. коли використання чи надання гакОі інформаіііі є необхідним або доцільним ::іія НіііцііііііІНі

цього Договору або здійснюється у передбаченощ чинним законодавствомУкраіни порядку

7.І. іх)

)]

8. Інші умови
8. ]. Усі правовідносини що виникли з цього Договору або пов язані з ним ) тому числі пов язані з дійсніспо. )к іа іенііяхі
виконання зміною та припиненням цього Договору тлумаченням його умов визначенням наслідків недіиыіоыі ііш

ііор)шенняДоговору регламентуютьсяцим Договором та відповідними нормами чинного в Украіні законодавства.
8..2 Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним листування. попередні договори протоко ііі іірі.

наиіри та будь- які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань що так чи інакше стосуються ііьоіо ііоіоінірх

втрачають юридичну силу.
84), (торони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у ньому договорі реквізитів та (обов яі)іоіі.(,.
своє'часно ) письмовіи формі повідомляти одна іНііі) про і) змін). а у разі неновідомленнянесуть ризик насіаііня ііон я.;ііні)
із ним несприятливих наслідків.
84. 'Іодаткові )годи до цього Договор) ( його невід ємнимн частинами і мають юрнднчи) си () ) разі якщо вони ) і) і . .( .і

( (м., стих-м: - -ін ! ц , ,,



м |ІНХ1 несприятливих наслідків.

и. .“10,ІАТКОВТ УГОДИ ДО ЦЬОГО [ІОГОВОРХ є НОГО НСВіД ЄХ1ННМН чабі'инами і мати, юридичну сп.-ц ) рамі; 'гНхіііі шині. х

ііі'і ,іхс х шій формі що і цей Доіовір кріч встановлених Договором винянх'ів

Н. 5. ііїІїдННЯ ЦОКХ'МСНІТВ [11010 ДОІОВОРХ (НКЇПО'ЮКХ'ІН фіНННСОВІ) [ІОК Ш.[Щ ГЬСЯ Ніі ( ІОРОНХ
ііПХ ХНХВЯСННХ СТОРОНЗМИ ВИНЯТКТВ.110КХМЄНТ НВНЖЗЄТЬСЯ НН'ШННМ

Нині іоХІ;ТСННЯХі ЗООХ СТОРОНИ [ЦО ЙОГО наше. С ВіДМіТ КЗ ( '.ГОрОНН [ЦО ПОІО ОТРИХІХ'( ПРО ЙОГО ПРНІІІІЯГ [Я

ПРОПОЗНЦІН і НЄІ'ШННЯ ПИСЬМОВО! ВіДПОВІЦі ЗЧІЙСНЮЄГЬСЯ (ТОРОНЗХТИХ [ВОГНЖНСВНЙ ТСРХІІН !

81). (СРВІТХЩМН НЗ МОМЄН] ХКНІІЗ'ШННЯ НЬОГО ГІОІОВОРХ М?“ НИСГХІІНИН ПОШГКОВНН СТПІХС

НІ 21.ІЬННХ Х/МОВНХ.

із], ][СН].ОІ ОВірХКЛН [СНО ХКРНІНСЬКОІО ХіОПОіО Х [НИХ 'сІВІСННіЧННХ [ІРІіХіІРіПІКНХ.

що їх

якщо він був наіірввчсниіі рскомсімімвііінш
Рон

.ЦІЯ ІХ ОГРІІХІЦННЯ

'і'уіі ііііхі

іі.і'.іііііііх новим ім нічиї

ПІО ХНІКПЬ ОЇІНЦКОНХ ІНРІІ ІН'ІУ'. »:

]. Лопатки ,“іо Договору.
І. Хіхч про вс'іиновлснни ссрвітугр.

12. Рсіх'візи'і'н та нілпнсн сторін:

ІНіХі, інііі'х і...

Сервітуарі[: : ВОЛОдіДЄЦ ь :

Підприємство теплових мереж «Ковсльтсііціо»
в).“і. Володимирська.97 А.

'

Код ЄДРПОУ: 30514446
Поточний рахунок: 26000І3013488
Назва банку: АТ «Ощадбанк»
МФО: 380537
Індивідуальний
305144403065 '''''( вііоіііво іі%ЙІТІХКІТГЛІЇЩ);32664»!/ .

ІІОІШТКОНИЙ номєр юридичної особи:

ойко В. І.

Фізична особа Гарлінська Алла Олексіївна
Х краіни. 45006. Во. іинсьіхаоол" іКовсль. іірініх іок І .іі ;іріііІ
ІПІІ І9398І2368
Тел. ()503750263

Віді Виміри“:
”41 2 /Ь- 2 А.О.Гирлінськи

Х

.!



АКТ
про веганоштення еервіґуіу

до ;ішовор) про встановлення сервіту'ґу М: 09/04/19-1 від 09 кві і ня 2019 ром

Ц.Ковель ,,
ЗІІІЧ ром

Фішчна особи | прлінеька Алли Олексіївна (надалі * ..Володілень“). '; однієї сторони та

Підприємство теплових мереж «Ковелыепло» (ІЩ,'[ШІі « ('ервітуарііі »). в особі “інрешорп імііііхл

Вололнчпрп Івановича. іно ли на [ІіІІС'ППП ("і":і'І')"Г) « ііиіної сторони. нпцшлі рпшм іменовані (лоронн. (іх т н» пи: Хь »
( невиді'гмною частиною Договор) про всиновлення еерні'гуі) Хі.) ()9/04/194 від 09 квітня 20“) року про нашим-

4

І. Володільпі напали ('срвітуірііо право безоплатного користування 'і'сіС'І'ПНОЮ єсмельноі .плянки 1.1Я обом. : .. .,

теплових мереж (далі - Сервітп). іпо знахомпьея ш адресою: м. Ковель. [З)ЦІ. Хііпкевичп. 72

3. Цей акт складено у двох примірниках по одному для кожної із ("горні.

Реквізити та підпнсн сторін:

(Щтіпширій: Володілець :
“

* 1

Підприємство теплових мереж «Ковельтеило» Фізична особа І'арлінеьк: Алла ()лееіївна
Х країни. 45000. Волинська обл.. м Ковелі,. в>л. України, 45ііііо. Волинська обл.. хі. Ком-цн.. прошлом [ .н піни..

Номишмиреька.97 А. Н Пі І*)ЗЧХ]2368

Іх'ол (**Ш'І ЮУ“ 305 І4446 'Гел. ()503750263
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Схема
встановлення меж сервітуту по обслуговуваннютеплової мережі

в районі вул. Міцкевича,72
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Головний інженер
ПТМ «Ковельтепло» Заікїн В.М.

Володілець Гарлінська А.О.
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