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Порядок
розміщення об’єктів сезонної дрібнороздрібної торгівлі, літніх торгових майданчиків,

сфери послуг, відпочинку та розваг на об’єктах благоустрою м. Дубно

1. Загальні положення
1.1.  Цей  Порядок  встановлює  правила  розміщення  на  об’єктах  благоустрою міста

Дубно  об’єктів  сезонної  дрібнороздрібної  торгівлі,  літніх  торгових  майданчиків,  сфери
послуг, відпочинку та розваг.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб’єктів господарювання та організації,
незалежно  від  форми  власності  та  відомчої  належності,  а  також  на  фізичних  осіб,  які
облаштовують  об’єкти  сезонної  дрібнороздрібної  торгівлі,  літні  торгові  майданчики  та
здійснюють діяльність у сфері послуг, відпочинку та розваг в місті Дубно.

1.3.  Сезонна торгівля через дрібнороздрібну торговельну мережу є однією із  форм
позамагазинного продажу товарів,  при якій приміщення не мають торговельного залу для
споживачів і  які  повинні  відповідати  вимогам  нормативних  документів  щодо  санітарії,
охорони праці, техніки безпеки, відповідати естетичним вимогам, архітектурно вписуватись у
навколишнє середовище.

1.4.  Діяльність  об’єктів  сезонної  дрібнороздрібної  торгівлі,  літніх  торгових
майданчиків,  сфери  послуг,  відпочинку  та  розваг  на  об’єктах  благоустрою  міста  Дубно
здійснюється  суб’єктами  господарювання  після  отримання  рішення  виконавчого  комітету
міської ради про погодження розміщення об’єктів дрібнороздрібної сезонної торгівлі, літніх
торгових майданчиків, сфери послуг, відпочинку та розваг (далі – рішення) тільки в місцях,
спеціально визначених та затверджених рішеннями виконавчого комітету Дубенської міської
ради.

1.5.  Отримане,  відповідно  до  цього  Порядку,  рішення  не  звільняє  суб’єктів
господарювання  від  обов’язку  отримання  дозвільних  документів  та  інших  погоджень,
передбачених чинним законодавством.

1.6. Через дрібнороздрібну торговельну мережу дозволяється реалізація продовольчих
і  непродовольчих  товарів  тільки  нескладного  асортименту,  яка  проводиться  згідно  з
правилами їх продажу.

1.7. У відведених для сезонної дрібнороздрібної торгівлі місцях можуть розміщатися
об’єкти виїзної торгівлі:

-    з реалізації овочів і фруктів, баштанних культур;
-  продукція  сезонного  попиту  (хвойні  дерева,  великодні  паски,  морозиво,

безалкогольні напої, живі квіти, вирощені в місцевих умовах, штучні квіти тощо).
1.8.  У  випадку  одночасного  звернення  двох  або  більше  суб’єктів,  які  бажають

організувати сезонну дрібнороздрібну торгівлю за однією адресою пріоритетне право при
отриманні  письмового  погодження  на  організацію  сезонної  торгівлі  на  території  міста  –
надається  підприємствам  виробникам,  суб’єктам  господарювання  та  громадянам,  які
проживають на території м. Дубно та сплачують податки до міського бюджету та які раніше
правомірно  здійснювали  сезонну  торгівлю  на  території  міста  та  не  мали  зауважень  до
організації  торгівлі  з  боку  контролюючих  правоохоронних  органів,  споживачів  та
балансоутримувачів територій.

2. Визначення термінів
2. В цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
2.1.  Об’єкт сезонної  дрібнороздрібної  торгівлі  –  це  пункти некапітальної  забудови:



кіоски,  ларьки,  палатки,  намети,  ятки,  лотки,  павільйони для сезонного  продажу товарів,
торговельні  автомати,  автомагазини,  автокафе,  авторозвозки,  автоцистерни,  лавки-
автопричепи,  візки,  спеціальне  технологічне  обладнання  (низькотемпературні  лотки-
прилавки), розноски, столики тощо.

2.2.  Літній  торговий  майданчик  –  це  торговий  майданчик  поруч  об’єктів  торгівлі,
закладів  ресторанного господарства  або розміщений на  відкритій  місцевості,  тимчасовий,
збірно-розбірний,  що  виготовляється  з  полегшених  конструкцій,  встановлюється  без
влаштування фундаментів.

2.3.  Сезонний  об’єкт  сфери  послуг,  відпочинку  і  розваг  (атракціон):  атракціони  з
еластичними  елементами  (катапульти,  стрибки  з  висоти  на  еластичному  тросі  тощо);
спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових
майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки, електромобілі тощо; видові та
ігрові атракціони; надувні атракціони, у тому числі водні; лабіринти, кімнати сміху тощо.

2.4.  Місце  розміщення  об’єкта  сезонної  дрібнороздрібної  торгівлі,  літніх  торгових
майданчиків, сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Дубно –
це  територія,  яка  використовується  для  розміщення  об’єкта  сезонної  дрібнороздрібної
торгівлі, літніх торгових майданчиків, сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку і розваг.

2.5.  Комісія  з  визначення  місць  для  розміщення  мережі  сезонної  дрібнороздрібної
торгівлі, літніх торгових майданчиків, сфери послуг, відпочинку і розваг на території об’єктів
благоустрою  міста  Дубно  (далі  –  Комісія)  –  це  постійно  діюча  комісія,  затверджена
розпорядженням міського голови,  відповідальні  особи якої  забезпечують розгляд поданих
заяв для розміщення мережі сезонної дрібнороздрібної торгівлі, літніх торгових майданчиків,
сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Дубно з подальшим
поданням пропозицій на засідання виконавчого комітету міської ради.

2.6.  Пайова  участь  власників  об’єктів  сезонної  дрібнороздрібної  торгівлі,  літніх
торгових майданчиків, сфери послуг, відпочинку і розваг на території об’єктів благоустрою
міста Дубно в утриманні об’єктів благоустрою на території м. Дубно (надалі – пайова участь)
є внеском на фінансування заходів з благоустрою на території міста (утримання та ремонту
об’єктів благоустрою), який з власної ініціативи сплачують власники об’єктів.

2.7. Терміни, що не визначені у цьому Порядку, вживаються у значенні, встановленому
чинним законодавством.

3. Вимоги до розміщення об’єктів сезонної дрібнороздрібної торгівлі, літніх торгових
майданчиків, сфери послуг, відпочинку і розваг на території

міста Дубно
3.1.  Об’єкт  сезонної  дрібнороздрібної  торгівлі,  літні  торговельні  майданчики  та

сезонні  об’єкти  сфери  послуг,  відпочинку  і  розваг  розміщуються  з  дотриманням
передбачених законодавством норм і правил у межах визначеної території. При здійсненні
діяльності  у  сфері  організації  відпочинку  і  розваг  не  повинні  створюватись  будь-які
незручності для пішоходів та проїзду транспортних засобів на території міста Дубно.

3.2. У випадку, якщо реальна площа об’єкта більша за площу, зазначену в рішенні,
суб’єкт  господарювання  зобов’язаний привести  реальну площу у  відповідність  до  площі,
зазначеної в рішенні. Якщо дана вимога суб’єктом господарювання не виконана, на засіданні
наступного виконавчого комітету міської ради приймається рішення про демонтаж об’єкта
торгівлі чи послуг.

3.3.  Рішення  про  погодження  на  розміщення  об’єктів  дрібнороздрібної  сезонної
торгівлі,  літніх  торгових  майданчиків  та  облаштування  сезонних  об’єктів  сфери  послуг,
відпочинку і розваг (далі – Погодження) – це адміністративна послуга. Підготовку проекту
рішення здійснює Управління економіки і власності Дубенської міської ради відповідно до
протоколу  комісії  з  визначення  місць  для  розміщення  мережі  сезонної  дрібнороздрібної
торгівлі, літніх торгових майданчиків, сфери послуг, відпочинку і розваг на території об’єктів
благоустрою  міста  Дубно.  Рішення  виконавчого  комітету  визначає  право  суб’єкта



господарювання  розпочати  роботи  із  встановлення  об’єкта  сезонної  дрібнороздрібної
торгівлі, літніх торгових майданчиків чи сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку і розваг
на певний термін, у визначеному місці, відповідної форми та на певній площі.

3.4. Розміщення об’єктів мережі сезонної дрібнороздрібної торгівлі, літніх торгових
майданчиків та сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку і розваг на території міста Дубно:

-   літній сезон – з 01 квітня по 31 жовтня;
-   зимовий сезон – з 01 листопада по 31 березня.
3.5. Перелік документів, для прийняття рішення про погодження розміщення об’єктів

сезонної дрібнороздрібної торгівлі, літніх торгових майданчиків, сфери послуг, відпочинку та
розваг на об’єктах благоустрою м. Дубно:

-   копію паспорта та ідентифікаційного коду;
-  копія  документа,  що  підтверджує  державну  реєстрацію  юридичної  особи,  чи

фізичної особи-підприємця (виписка з єдиного державного реєстру юридичної чи фізичної
особи-підприємця);

-  реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація, платіжні
реквізити);

-  графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування об’єкта сезонної
дрібнороздрібної торгівлі, літніх торгових майданчиків, сфери послуг, відпочинку та розваг
та площі торговельного майданчика з прив’язкою до місцевості;

-   фотоматеріали з передпроектною пропозицією об’єкта торгівлі чи послуг.
3.6.  Суб’єктам підприємницької  діяльності  під  час  здійснення  сезонної  торгівлі  та

надання послуг зобов’язані:
-  дотримуватися  Порядку  провадження  торговельної  діяльності  та  правил

торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, правил роботи дрібнороздрібної
торговельної  мережі  та  правил  будови  і  безпечної  експлуатації  атракціонної  техніки
відповідно;

-   забезпечити відповідність торгово-технологічного обладнання та інвентаря вимогам
нормативних документів з питань санітарії, охорони праці, техніки безпеки;

-   забезпечити утримання місця та прилеглої території в належному санітарному стані
відповідно до Правил благоустрою і утримання території міста Дубно;

-  забезпечити  наявність  вивіски  з  інформацією  для  покупців  про  найменування
суб’єкта господарювання та режиму роботи, а також ярликів, цін на продукцію та послуги на
видному місці;

-   забезпечити наявність наступних документів на робочому місці:
 санітарна  книжка  та  документ  про  якість  і  безпеку  при  реалізації  харчової

продукції,  інші  дозвільні  документи  і  погодження,  передбачені  чинним
законодавством;
 копія  витягу  з  Єдиного  державного  реєстру  із  зазначенням  основних  видів

діяльності юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

4. Визначення обсягів пайової участі власників об’єктів сезонної дрібнороздрібної
торгівлі, літніх торгових майданчиків, сфери послуг, відпочинку і розваг на об’єктах

благоустрою міста Дубно
4.1. Залучення коштів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою та розрахунки

її  розмірів здійснюються суб’єктом господарювання на підставі цього розділу та договору
щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

4.2.  Обсяг  пайової  участі  визначається  за  принципами  комплексного  підходу  до
розвитку інфраструктури міста  та  сприяння  залученню коштів  на  фінансування  заходів  з
благоустрою території м. Дубно.

4.3. Залучені кошти спрямовуються на фінансування заходів з благоустрою м. Дубно
(утримання та ремонту об’єктів благоустрою).

4.4.  Для  укладання  договору  щодо  пайової  участі  в  утриманні  об’єктів  сезонної



дрібнороздрібної торгівлі, літніх торгових майданчиків, сфери послуг, відпочинку та розваг
на  об’єктах  благоустрою  власник  об’єкта  подає  до  Дубенської  міської  ради,  заяву
встановленого зразка (додаток 1).

4.5.  Договір  щодо  пайової  участі  в  утриманні  об’єкта  сезонної  дрібнороздрібної
торгівлі, літніх торгових майданчиків, сфери послуг, відпочинку та розваг укладається між
особою,  яка  виявила  бажання  взяти  пайову  участь  в  утриманні  об’єкта  благоустрою  та
Управлінням  економіки  і  власності  Дубенської  міської  ради  протягом  5  робочих  днів  з
моменту прийняття рішення виконавчим комітетом Дубенської міської ради про погодження
розміщення об’єкта. Договір укладається в двох екземплярах, що мають однакову юридичну
силу (додаток 2).

4.6.  Договір  щодо пайової  участі  в  утриманні  об’єкта  благоустрою укладається  на
строк не більше одного року.

4.7. Для укладання договору щодо пайової участі в утриманні  об’єкта благоустрою
власник об’єкта подає заяву на ім’я міського голови та додає наступні документи:

-   копію паспорта та ідентифікаційного коду;
-  реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація, платіжні

реквізити);
-  копія  документа,  що  підтверджує  державну  реєстрацію  юридичної  особи,  чи

фізичної особи-підприємця (виписка з єдиного державного реєстру юридичної чи фізичної
особи-підприємця);

-  графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування об’єкта сезонної
дрібнороздрібної торгівлі, літніх торгових майданчиків, сфери послуг, відпочинку та розваг
та площі торговельного майданчика з прив’язкою до місцевості.

4.8.  Управління  економіки і  власності  міської  ради  формує  документи та  подає  на
розгляд  комісії  з  визначення  місць  для  розміщення  мережі  сезонної  дрібнороздрібної
торгівлі, літніх торгових майданчиків, сфери послуг, відпочинку і розваг на території об’єктів
благоустрою міста Дубно для надання рекомендації до проекту рішення виконавчого комітет
міської ради щодо погодження розміщення об’єкта.

4.9. Виконавчий комітет Дубенської міської ради після розгляду поданих документів та
рекомендацій комісії  приймає  рішення  про можливість  укладання  договору щодо пайової
участі  в  утриманні  об’єкта  благоустрою.  На  підставі  прийнятого  виконавчим  комітетом
Дубенської  міської  ради позитивного рішення,  укладається договір щодо пайової  участі  в
утриманні об’єкта благоустрою.

Підставою для розміщення об’єкта сезонної дрібнороздрібної торгівлі, літніх торгових
майданчиків,  сфери послуг,  відпочинку та розваг є чинний договір щодо пайової участі в
утриманні об’єкта благоустрою. До укладання договору заявник не має права встановлювати
та користуватися об’єктом.

4.10. Після закінчення терміну дії договору, щодо пайової участі в утриманні об’єкта
сезонної дрібнороздрібної торгівлі, літніх торгових майданчиків, сфери послуг, відпочинку та
розваг благоустрою, і у випадку якщо суб’єкт підприємницької діяльності не звільнив об’єкт,
нарахування  обсягів  пайової  участі  проводиться  в  подвійному розмірі  за  час  фактичного
використання об’єкта.

4.11.  Розмір пайової участі в утриманні  об'єктів сезонної дрібнороздрібної торгівлі,
літніх  торгових майданчиків,  сфери послуг  встановити в  розмірі  1,0 % від прожиткового
мінімуму  для  працездатних  осіб  на  початок  року  за  1  кв.м  площі  об’єкта  сезонної
дрібнороздрібної торгівлі, літніх торгових майданчиків, сфери послуг з врахуванням площі
необхідної для обслуговування прилеглої території по 0,5 м з кожної сторони, щомісячно.

4.12.  Розмір  пайової  участі  в  утриманні  об’єктів  сезонної  торгівлі  міста  Дубно
встановити в розмірі 100 грн за кв.м при проведенні святкових ярмарків, святкової торгівлі та
організації заходів з відпочинку та розваг.

4.13. Пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою сплачується у грошовій формі в
повній  сумі  єдиним  платежем  щомісячно  до  бюджету  міста  по  коду  24060300  (Інші



надходження), згідно наданих рахунків.
4.14. Розмір плати переглядається сторонами у разі підвищення розміру прожиткового

мінімуму  для  працездатних  осіб  на  початок  року  та  в  інших  випадках,  передбачених
законодавчими актами України.

4.15.  Міська  рада  при  проведенні  розважальних,  спортивних  та  інших  заходів  за
власною ініціативою пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою не сплачує.

Обсяг  пайової  участі  при  встановленні  тимчасових  споруд  для  проведення
гастрольних, розважальних (на термін до 10 діб) встановлюється в розрахунку за добу та в
залежності від займаної площі об’єкта благоустрою, на якому проводиться захід:

 - для проведення  гастрольних,  розважальних  заходів  (цирк, пересувні зоопарки) –
10 грн за 1 кв.м;

Мінімальний розмір пайової участі при проведенні масових заходів – 100 грн/день.
Загальна  сума  пайової  участі  визначається  з  урахуванням  фактичного  терміну

проведення відповідного заходу (без урахування часу на проведення підготовчих робіт, який
не може перевищувати 2 (двох) діб).

4.16. Контроль за своєчасною сплатою пайової участі та виконанням умов договорів
про пайову участь здійснюється Управлінням економіки і власності Дубенської міської ради
шляхом перевірки фактичного розміщення об’єктів сезонної дрібнороздрібної торгівлі, літніх
торгових майданчиків, сфери послуг, відпочинку і розваг на території об’єктів благоустрою
міста Дубно.

5. Скасування рішення про погодження розміщення об’єкта сезонної дрібнороздрібної
торгівлі, літніх торгових майданчиків, сфери послуг, відпочинку і розваг на території

міста Дубно.
5.1. Рішення про погодження розміщення об’єкта сезонної дрібнороздрібної торгівлі,

літніх  торгових  майданчиків,  сезонного  об’єкту  сфери  послуг,  відпочинку  і  розваг  на
території міста Дубно може бути скасоване виконавчим комітетом міської ради при виявленні
наступних порушень:

-  встановлення  об’єкта  сезонної  дрібнороздрібної  торгівлі,  літніх  торгових
майданчиків, сезонного об’єкту сфери послуг, відпочинку і розваг не на визначеному місці
розміщення;

-   систематичне недотримання санітарно-гігієнічних норм, встановлених для об’єктів
певного типу;

-   наявність неодноразових письмових обґрунтованих скарг мешканців міста;
-   норм протипожежної безпеки;
-  неодноразового недотримання правил торгівлі, експлуатації атракціонів, належним

чином зафіксоване контролюючими органами;
-  здійснення  роздрібної  торгівлі  тютюновими  виробами,  їх  паління,  торгівля

алкогольними напоями та їх розпивання;
-   пошкодження або знищення елементів благоустрою.
5.2. У випадку представлення суб’єктом господарювання доказів усунення виявлених

порушень,  що  є  підставою  для  скасування  рішення  про  погодження  розміщення  об’єкта
сезонної  дрібнороздрібної  торгівлі  та  надання послуг,  останнє  не  підлягає  скасуванню. В
іншому випадку рішення скасовується.

5.3.  Об’єкти  торгівлі  та  сфери  послуг,  рішення  про  погодження  розміщення  яких
скасовано, або на які не оформлено належним чином документи, відповідно до вимог цього
Порядку, вважаються самовільно встановленими та підлягають демонтажу у встановленому
порядку.

5.4.  У  разі  закінчення  терміну дії  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  про
погодження  розміщення  об’єктів  сезонної  дрібнороздрібної  торгівлі,  літніх  торгових
майданчиків,  сфери  послуг,  відпочинку  та  розваг  на  об’єктах  благоустрою  міста  Дубно
суб’єкт  господарської  діяльності  зобов’язаний  демонтувати  об’єкт  сезонної  торгівлі  або



послуг  протягом  10  календарних  днів  з  дня  настання  відповідної  події  (якщо  інше  не
передбачено або рішенням виконавчого комітету міської ради).

Міський голова                                                                                                    Василь АНТОНЮК

                  Додаток 1



до Порядку розміщення об’єктів
сезонної  дрібнороздрібної  тор-
гівлі,  літніх  торгових  майдан-
чиків, сфери послуг, відпочинку
та  розваг  на  об’єктах  бла-
гоустрою м. Дубно

Міському голові _______________________

_____________________________________
(ПІБ заявника)

_____________________________________
(місце реєстрації заявника)

_____________________________________
(ідентифікаційний код)

_____________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА

на укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою
м. Дубно

Відповідно до рішення виконавчого комітету Дубенської міської ради від __________ № ___
«Про затвердження Порядку розміщення об’єктів сезонної  дрібнороздрібної  торгівлі,  літніх
торгових   майданчиків,   сфери   послуг,   відпочинку   та  розваг  на  об’єктах  благоустрою
м.  Дубно»,  прошу  укласти  договір  про  пайову  участь  (внесок)  в  утриманні  об’єктів
благоустрою м. Дубно

_______________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи/ім’я, по батькові та прізвище фізичної особи-

підприємця)

_______________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-

підприємця/уповноваженої особи)

_______________________________________________________________________________
(місце знаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи – підприємця

_______________________________________________________________________________
(контактний номер)

Об’єкт  сезонної  дрібнороздрібної  торгівлі,  літній  торговий  майданчик,  сфери  послуг,
відпочинку  та  розваг  для  провадження  підприємницької  діяльності,  розміщений  за
адресою:________________________________________________________________________

Характеристики:

 Тип:______________________________________________________________________

 Площа (квадратних метрів):__________________________________________________



 Режим роботи: _____________________________________________________________

 Термін: ___________________________________________________________________
Функціональне призначення об’єкта: ________________________________________________

Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства 
України.
Документи, що додаються до заяви (із зазначенням кількості сторінок кожного документа):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

«___» ___________ 20___ р.

(підпис заявника)

               Додаток  2



до Порядку розміщення об’єктів
сезонної  дрібнороздрібної  тор-
гівлі,  літніх  торгових  майдан-
чиків, сфери послуг, відпочинку
та  розваг  на  об’єктах  бла-
гоустрою м. Дубно

ДОГОВІР
щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою

          ________________________________                                         __________________року
           (найменування населеного пункту)
_______________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, що є власником об’єкта сезонної торгівлі)

в особі 
_______________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі 
_______________________________________________________________________________,

(назва документа, номер і дата видачі)

або ____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, що є власником об’єкта сезонної

торгівлі)

що діє на підставі 
_______________________________________________________________________________,

(назва документа, номер і дата видачі)

далі – Замовник, з однієї сторони, і
_______________________________________________________________________________

в особі _________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі 
_______________________________________________________________________________,

(назва документа, номер і дата видачі)

далі  –  Виконавець,  з  іншої  сторони  (далі  –  Сторони),  керуючись  Законом  України  «Про
благоустрій  населених  пунктів»  та  іншими  нормативно-правовими  актами,  уклали  цей
договір (далі – Договір) про таке:

І. Предмет Договору
1.1. Замовник з власної ініціативи зобов’язується оплатити пайову участь в утриманні

об’єкта благоустрою:

_______________________________________________________________________________,
(найменування об’єкта сезонної торгівлі).



власником  якої  є  Замовник,  а  Виконавець  зобов’язується  спрямовувати  кошти  на
фінансування заходів з благоустрою м. Дубно (утримання та ремонт об’єктів благоустрою).

1.2.  Сторони погодилися,  що Замовник сплачує пайову участь в утриманні об’єкта
благоустрою у розмірі _______________________________________ гривень.

                                                    (сума прописом)

Обсяги пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою визначені згідно з рішенням
________________________________________________________________________________

(виконавчого комітету міської ради, номер та дата рішення)

відповідно до пункту 10 частини другої статті 10 Закону України «Про благоустрій населених
пунктів».

ІІ. Права та обов’язки Сторін
2.1. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасну оплату пайової участі у

розмірі, установленому в цьому Договорі.
2.2.  Виконавець зобов’язується  спрямовувати  кошти  на  фінансування  заходів  з

благоустрою м. Дубно (утримання та ремонт об’єктів благоустрою).
2.3.  Замовник  має  право  отримувати  від  Виконавця  інформацію  про  спрямування

Виконавцем внесених Замовником обсягів пайової участі в утриманні території  у розмірі,
установленому в цьому Договорі, на заходи по благоустрою м. Дубно.

2.4. Замовник зобов’язується:
1) своєчасно сплачувати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі,

установленому в цьому Договорі;
2)  надавати  Виконавцю  можливість  безперешкодного  виконання  своїх  зобов’язань

щодо належного утримання території об’єкта благоустрою;
3)  у  разі  виникнення  загрози  або  настання  надзвичайних  ситуацій,  пов’язаних  з

природною  стихією:  ураган,  землетрус,  сильний  снігопад,  ожеледиця  тощо,  сприяти
Виконавцю у попередженні та ліквідації їхніх наслідків.

ІІІ. Відповідальність сторін за невиконання умов Договору
За  невиконання  або  неналежне  виконання  умов  цього  Договору  сторони  несуть

відповідальність згідно із законодавством.

IV. Розв’язання спорів
Спори  за  цим  Договором  між  Сторонами  розв’язуються  шляхом  проведення

переговорів або в судовому порядку.

V. Форс-мажорні обставини
Сторони  звільняються  від  відповідальності  за  цим  Договором  у  разі  настання

непереборної  сили (дії  надзвичайних ситуацій техногенного,  природного або екологічного
характеру), що унеможливлює його виконання.

VI. Строк дії Договору
6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до _____________року.
6.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за

його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

VII. Умови зміни, розірвання, припинення дії Договору
7.1.  Зміна умов цього Договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою

Сторін. У разі якщо не досягнуто такої згоди, спір розв’язується в судовому порядку.
7.2. Дія цього Договору припиняється у разі:



1) невиконання Сторонами умов цього Договору;
2) за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом;
3)  за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору

другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом;
4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

VIII. Прикінцеві положення
8.1. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Один примірник зберігається у Замовника, інший – у Виконавця.
8.2. Усі  додатки до цього Договору підписуються Сторонами і  є  його невід’ємною

частиною.

Реквізити сторін:
Замовник Виконавець

М. П. М. П.

_______________________ _______________________

               (підпис)                                                             (підпис)


