
 

Довіритель _______________ Повірений _________________ Замісник _________________ м.п. 1 

Договір доручення № ___/___/___- сз 

 

 м. Бровари                                                                             «___» ______ 201_  року 

 

Відповідно до глави 68 Цивільного кодексу України: 

______________________ (паспорт серії ___ №_____ виданий ________________, __________ 

року), що в подальшому іменується «Довіритель», з одного боку, та  

Кравець Юрій Григорович  (паспорт серії СР № 094189 виданий Рівненським  МВ 

УМВС України в Рівненській обл. 27.06.1996 року), що в подальшому іменується «Повірений» 

і 

ТОВ «ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА «ВАРТА», в особі директора Кравця Юрія 

Григоровича, діючого на підставі Модельного статуту, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів № 1182 від 16.11.2011 року, що в подальшому іменується «Замісник» з іншого боку 

 надалі «Сторони», уклали цей Договір про наведене нижче: 
 

1. Мета Договору 
 

Метою договору є реалізація зусиллями Повіреного або Замісника зазначених у 

Договорі особистих майнових чи немайнових прав Довірителя, в строк та на умовах визначених 

Договором і з урахуванням передбачених чинним законодавством прав, обов’язків та 

відповідальності суб’єктів (надалі – Треті особи), що не є сторонами цього Договору, але згідно 

із законодавством та відповідно до своїх посадових і службових обов’язків вступають у не 

договірні стосунки зі Сторонами в процесі реалізації даного Договору.  
 

2. Предмет Договору та порядок його виконання 
 

2.1. Предметом цього Договору є доручення Повіреному або Заміснику (надалі - 

Повіреному) вчинити від імені Довірителя вказані нижче дії по реалізації прав чи захисту 

інтересів останнього. Для цього Довіритель зобов’язується чітко визначити цільове 

призначення земельної ділянки, право на яку він бажає реалізувати, а саме: 

 (ІЖБ) – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; 

 (ІДБ) – для індивідуального дачного будівництва;   

 (ГБ) – для будівництва індивідуальних гаражів; 

 (ВС) – для ведення садівництва; 

 (ОСГ) – для ведення особистого селянського господарства, 

2.2 Повірений готує від імені та в інтересах Довірителя: 

а) об’єктивне та обґрунтоване звернення до компетентного органу, що має на меті 

реалізацію Довірителем права на земельну ділянку для 

_______________________________________________________________________________, 
(вказується одне з цільових призначень землі: 1. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд 2. для будівництва індивідуальних гаражів 3. для ведення садівництва 4. для індивідуального 

дачного будівництва 5. для ведення особистого селянського господарства) 
граничним розміром не більше ніж передбачено ст.121 ЗКУ в адміністративних межах 

населеного пункту за вибором Повіреного до моменту прийняття органом місцевого 

самоврядування або виконавчої влади позитивного рішення про виділення земельної ділянки 

Довірителю; 

б) Ряд інформаційних запитів, пов’язаних з отриманням інформації щодо наявності 

вільних земельних ділянок, їх розміру, місця розташування та цільового призначення. 

в) Вищезазначені документи завіряються  підписом Довірителя, Повіреним або 

Замісником  і направляються рекомендованим листом з повідомленням  про вручення їх 

адресатам.  

г) Після отримання відповідей на подані звернення,  Сторони оцінюють надані відповіді 

на предмет її об’єктивності та обґрунтованості і визнають належними або ні та визначають 

необхідність подання повторних звернень, уточнюючих інформаційних запитів у тій кількості, 

скільки це виявиться необхідним для ефективної реалізації права на землю Довірителя. 
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д) У разі отримання відповіді від компетентного органу на подане звернення, яка 

визнана неналежною та такою, що не відповідає вимогам чинного законодавства і порушує 

права та законні інтереси Довірителя, і відповідно, права Повіреного на отримання винагороди 

за цим договором, Повірений, в рамках  та відповідно до цього Договору, звертається до 

компетентних органів для захисту зазначених прав та інтересів Довірителя і власних. 

е) У разі не отримання в місячний строк від дня реєстрації клопотання відповіді на нього 

від компетентного органу, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у 

власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного Кодексу України, 

Довіритель доручає Повіреному або Заміснику у місячний строк з дня закінчення 

вищезазначеного строку,  замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки без надання такого дозволу зі сторони компетентного органу місцевого 

самоврядування чи виконавчої влади, про що письмово повідомляє останнього. 

є) На виконання п. 2.1. цього Договору Довіритель зобов’язується  узгоджувати своїм 

підписом всі необхідні документи при підготовці технічної документації на земельну ділянку 

або надати довіреність на вчинення юридичних дій Повіреним чи Замісником. 

2.3. В рамках реалізації цього Договору Довіритель надає Повіреному право 

представляти його права та інтереси перед будь-якими Третіми особами, в тому числі 

правоохоронними органами та органами судочинства усіх інстанцій. 

2.4.  При судовому забезпеченні прав Сторін за даним Договором, суб’єкт для звернення 

стягнення в якості компенсації упущеної вигоди за даним Договором визначається Повіреним 

без погодження з Довірителем. 

2.5.  З моменту підписання Повіреним та Замісником акту передоручення цього 

Договору до Замісника переходять усі права та обов’язки Повіреного за даним Договором, а 

даний акт передоручення стає невід’ємною частиною даного Договору.  
 

3. Права та обов’язки за цим Договором 
 

3.1. Права та обов’язки Довірителя: 

- має право вимагати від Повіреного або від Замісника дотримання та виконання умов 

цього Договору; 

- має право на компенсацію матеріальної чи моральної шкоди яка виникла з причин, 

безпосередньо пов’язаних з даним Договором; 

- зобов’язаний підписати пред’явлений Акт виконаних робіт на передбачених цим 

Договором умовах.  

- зобов’язаний видати довіреність на вчинення юридичних дій у разі такої необхідності 

або засвідчувати необхідні документи власним підписом.  

3.2. Права і обов’язки Повіреного: 

- має право представляти інтереси Довірителя перед третіми особами в частині реалізації 

цього Договору; 

- має право без погодження з Довірителем повністю або частково передоручити виконання 

цього Договору на будь якій стадії його виконання Заміснику, шляхом оформлення з ним 

відповідного акту передоручення; 

- має право на вчинення від імені Довірителя та без попереднього погодження з останнім 

будь-яких дій, які на його думку, сприятимуть виконанню цього Договору;  

- має право на компенсацію від суб’єктів владних повноважень пов’язаних з виконанням 

цього Договору витрат; 

 - має право на відшкодування отриманої або понесеної від суб’єктів владних повноважень 

при виконанні даного Договору матеріальної та моральної шкоди; 

- зобов’язаний дотримуватись умов цього Договору та по завершенню терміну його 

виконання або часткового виконання пред’явити Довірителю для підписання акт виконаних 

робіт з доданими до нього підтверджувальними документами. 

3.3. Права та обов’язки Замісника: 

- за умови передоручення Повіреним прав та обов’язків за цим Договором  зобов’язаний 

прийняти усі права та обов’язки Повіреного за цим договором; 
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- при передорученні Повіреним прав та обов’язків за цим Договором  зобов’язаний 

підписати акт передоручення, який після його підписання стає невід’ємною частиною цього 

Договору; 

3.4. Треті особи, що не є сторонами цього Договору, але згідно із законодавством 

вступають із його Сторонами у правовідносини і відповідно, безпосередньо впливають на його 

виконання: 

- мають право на стягнення в порядку регресу з винної посадової чи службової особи 

понесених збитків, які виникнуть в результаті виплати відповідним Сторонам відшкодування за 

даним Договором; 

- посадові та службові особи суб’єктів владних повноважень в числі Третіх осіб 

зобов’язані діяти виключно на підставі та відповідно до положень Конституції та Законів 

України; 

- працівники та уповноважені представники з числа Третіх осіб зобов’язані діяти 

відповідно до своїх трудових обов’язків та письмових інструкцій чи розпоряджень 

безпосереднього керівництва; 

- зобов’язані дотримуватись норм Закону України «Про інформацію» в частині обмеження 

поширення даних, що мають відповідний статус. 
 

4. Інші  умови Договору 
 

4.1. Договір починає діяти від дати його підписання Сторонами та внесення застави 

Довірителем і  до моменту виконання його учасниками передбачених в ньому умов. 

4.2. Скасування будь-якого з пунктів цього Договору не тягне за собою його припинення 

в цілому. 

4.3. В обставинах, що не врегульовані цим Договором Сторони керуються нормами 

чинного законодавства та звичаїв ділового обороту. 

4.4. Даний Договір складено в 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по 

одному для кожної зі Сторін. 

4.5. Акти виконаних робіт та передоручення за цим Договором стають його невід’ємною 

частиною з моменту підписання їх Сторонами та завірення печаткою Замісника. 

4.6. Копії договору та додатків до нього мають силу оригіналу лише за умови завірення 

їх печаткою Замісника. 

4.7. Даний правочин, згідно із ч. 2 ст. 207 Цивільного кодексу України, вважається 

таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його сторонами, уповноваженими 

на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного 

законодавства, та скріплений печаткою. 
  

5. Нормативно-правове забезпечення Договору 
 

5.1. Закон України «Про звернення громадян»: ст. ст. 5, 10, 13, 15, 18. 

5.2. Цивільний кодекс України: ст. ст. 6, 12, 19, 22, 202, 209, 212 – 214, 237 – 239, 1000 – 

1005, 1160, 1172, 1173, 1174, 1191. 

5.3. Закон України «Про інформацію». 
 

6. Реквізити Сторін 

 

Довіритель: Повірений: Замісник: 

  
Кравець Юрій Григорович  

(паспорт серії СР № 094189, 

виданий Рівненським  МВ УМВС 

України в Рівненській обл. 

27.06.1996 року), проживає: 

07400, м. Бровари, вул. 

Постишева, буд. 5, кв. 99 

тел.: 067-406-60-24 

 

 
ТОВ «ПРАВОЗАХИСНА 

ГРУПА  «ВАРТА» 

07400, Київська обл.,  

 м. Бровари, вул. Грушевського, 

9/1, оф. 72 

ЄДРПОУ 36107699 

тел.: (04594) 4-61-84; 

 067-406-60-24; 066 001-65-21; 

067 236-51-35 




