
 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 
 

 17.05.2017                                                                                                    № 104 

 

Про погодження графіку роботи 

магазину за адресою  

м. Баранівка, вул. Шевченка, 178 
 

           Керуючись пп. 4 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши заяву ТОВ «ФОРЕСТ ПОЛІССЯ-10» в особі директора Саксоніка Михайла 

Марковича щодо погодження графіку роботи магазину, який знаходиться за адресою:  

м. Баранівка, вул. Шевченка, 178, виконавчий комітет міської ради 

 

 ВИРІШИВ: 

 

    1. Погодити графік роботи магазину ТОВ «ФОРЕСТ ПОЛІССЯ-10», який знаходиться за 

адресою: м. Баранівка, вул. Шевченка, 178  згідно з додатком. 

 

1. Рекомендувати директору ТОВ «ФОРЕСТ ПОЛІССЯ-10» (Саксоніку М. М.):  

1) забезпечити виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

порядку провадження торгівельної діяльності та правил торговельного 

обслуговування населення» від 15.06.2006 року № 833; 

2) у разі припинення діяльності інформувати виконавчий комітет.  

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому  

Куцан Л. Л.  

  

 

 

 

 Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

  

 

 Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 

 

 

                                                                     

                       

 

                 

                                                                                                

 

 

 



 

 

                                                                                                  Додаток 

                                                                                                 до рішення міськвиконкому 

                                                                                                 від 17.05.2017 №104 

                                                                                                 

  

  

                                  

  

  

  

Г Р А Ф І К   Р О Б О Т И 

 

МАГАЗИНУ 

ТОВ «ФОРЕСТ ПОЛІССЯ-10» 

м. Баранівка, вул. Шевченка, 178 

 

Щоденно з  понеділка по суботу 

 

Початок роботи – 08:00 год. 

Закінчення роботи – 19:00 год. 

 

Обідня перерва з 12:00 до 13:00 

 Вихідний день неділя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 

 17.05.2017                                                                                                       № 105 

 

Про встановлення розміру 

пайової участі 

 Розглянувши клопотання Салюка Анатолія Васильовича щодо укладання договору про 

пайову участь у розвитку інфраструктури м. Баранівка та визначення розміру пайової участі, 

керуючись Порядком пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної 

інфраструктури м. Баранівки, затвердженим рішенням 31-ї сесії міської ради 6-го скликання від 

05.12.2013р. №1361, ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтями 

28,31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1.Встановити розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Баранівки Салюку 

Анатолію Васильовичу за реконструкцію квартири під стоматологічний кабінет, що знаходиться 

за адресою вул. Соборна,7,кв.3, м. Баранівка, у розмірі   2 % від кошторисної вартості будівництва, 

що становить  1340 грн. 00 коп. ( одна тисяча триста сорок гривень  нуль копійок). 

2.Затвердити розрахунок величини пайової участі в розвитку інфраструктури м. Баранівки, 

що додається. 

3.Затвердити проект договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної 

інфраструктури міста  Баранівки, що додається. 

4.Встановити Салюку А. В. термін сплати пайової участі у розвиток інфраструктури м. 

Баранівки до 01.06.2017 року єдиним платежем. 

5.Уповноважити міського голову на підписання договору про пайову участь у розвитку 

інженерно-транспортної інфраструктури м. Баранівки відповідно до цього рішення. 

6.Зобов’язати Салюка А. В. протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня прийняття цього 

рішення укласти договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури м. 

Баранівки. 

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В. А. 

 

 

Міський голова                                                                                   А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                     Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          рішення виконавчого комітету 

                                                             17.05.2017 №  105 

 
 

РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ В РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ           
   М.  БАРАНІВКИ 

 «____» __________ 20___р.                                                                          м. Баранівка 

 

Баранівська міська рада, в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на 

підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», в подальшому «Сторона 1», з однієї 

сторони, і Салюк Анатолій Васильович, який проживає, XXXXXXX, м.  Полонне, Хмельницької 

області, і діє на підставі паспорта XXXXXXXX, ідентифікаційний номер XXXXXXX, у 

подальшому «Сторона 2», з другої сторони, відповідно до умов Договору про пайову участь у 

розвитку інженерно- транспортної інфраструктури м.Баранівки від 18 травня 2017 р. №_____ 

домовилися про таке: 

1.Затвердити розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури м. Баранівки у зв'язку 

з реконструкцією квартири під стоматологічний кабінет по вул. Соборна,7, кв. 3, м. Баранівка, 

який є грошовим виразом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва 

об'єкта, установленого відповідно до Закону України від 17.02.2011 р. №3038-VІ «Про 

регулювання містобудівної діяльності» та Порядку пайової участі замовників у розвитку 

інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури міста Баранівки, 

затвердженого рішенням Баранівської міської ради від «05» грудня 2013р. №1361 (далі за текстом 

— Порядок). 

2.Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та нормативно-

правових актів, стала надана Замовником заява. 

3.Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування (угоди, 

договори, кошториси тощо): ____________________ 

4.Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об'єкта будівництва 

становить: 67000 грн. 

5.Витрати на виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, 

споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і 

споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становлять: 

_________________ - __________________________________. 

6.Будівництво інженерних мереж та/або об'єктів, які Замовник має побудувати за межами своєї 

земельної ділянки згідно з технічними умовами, вартість яких має бути враховано під час 

розрахунку розміру пайової участі в розвитку інфраструктури м.Баранівки, на момент підписання 

цього документа не передбачено (або передбачено, тоді вказати суму цифрами та прописом). 

7.Розмір відсотка пайової участі відповідно до рішення Баранівської міської ради (виконавчого 

комітету) від 17.05.2017 № 105 становить: 2%. 

8.Розмір пайової участі визначений за формулою, затвердженою п. 6.3. Порядку, та становить:  

П =(З-З буд. інші) × В=(____-0)х__%=___грн.(відповідно до п.6.7.Порядку розрахований розмір 

пайової участі підлягає округленню до цілої гривні), 

де:   П – розмір пайової участі  у грошовому виразі, (грн.); 

З – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта відповідно до зведеного кошторисного 

розрахунку вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, грн.; 

З буд. інші – витрати напридбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного 

майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і 

позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, грн.; 

В – розмір відсотка, встановлений рішенням сесії (виконкому) міської ради 



 

 

9.Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких 

зберігається у Замовника, другий — у Баранівській міській раді. Цей Додаток є невід'ємною 

частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Баранівкивід 18 травня 

2017р. №_____, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії 

основного Договору. 

 

Сторона 1                                                                   Сторона 2 

Баранівська міська рада                                            Салюк Анатолій Васильович 

12700, Житомирська обл., м.Баранівка,    Хмельницька обл., м. Полонне 

вул. Соборна,20                                                          XXXXXXXXX 

____________________________                             ___________________________ 

_                                                                                   паспорт XXXXXXX 

____________________________                             ідентифікаційний номер XXXXX 

 

________________________А. О. Душко           ____________________ А. В. Салюк 

 м.п. м.п. 
 

 

 

Керуюча справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 



 

 

                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                          рішення виконавчого комітету 

                                                                               17.05.2017 № 105 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 

про  пайову участь у  розвитку інженерно-транспортної та соціальної                         
інфраструктури міста Баранівки 

м. Баранівка                                                           «___» ___________ 2017 р. 

Баранівська міська рада, в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на 

підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», в подальшому «Сторона 1», з однієї 

сторони, і Салюк Анатолій Васильович, який проживає, XXXXXXXX, м.  Полонне, Хмельницької 

області, і діє на підставі паспорта серії XXXXXXXX, ідентифікаційний номер XXXXXXXXXX, у 

подальшому «Сторона 2», з другої сторони, уклали даний договір про наступне: 

І Предмет договору 

 

1.Сторона 2 зобов’язується взяти пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Баранівки та перерахувати кошти до бюджету розвитку міського бюджету (до 

міського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Баранівки – після його створення), призначення платежу: «На розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури») згідно з Порядком, затвердженим 

рішенням міської ради від 05.12.2013 № 1361, а Сторона 1 приймає дані кошти на відповідний 

рахунок. 

 

ІІ  Обов’язки сторін 

1.Сторона 1 зобов’язується: 

1).Надавати Стороні 2 консультації з питань будівництва та сприяти вирішенню питань Сторони 2 

у сфері містобудівної діяльності. 

2).Надавати Стороні 2 консультації у вирішенні питань, пов’язаних з присвоєнням об’єкту 

будівництва (реконструкції) поштової адреси та оформленням права власності.  

3).Виконати розрахунок розміру пайової участі, що має в подальшому оплатити замовник у 

відповідності до Порядку, затвердженого рішенням міської ради від 05.12.2013 №1361, та з 

урахуванням встановленого міською радою (міськвиконкомом) відсотка пайової участі. 

4).Забезпечити видачу довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої Стороною 2 

до міського бюджету.  

2. Сторона 2 зобов’язується:  

1).При проведенні робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту 

дотримуватися вимог затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, чинних норм і 

правил, а також Правил благоустрою і утримання території м. Баранівка. 

2).Надати Стороні 1 кошторисну документацію на будівництво  об’єкта містобудування. 

3). Сплатити кошти пайової участі в сумі 1340 грн. (одна тисяча триста сорок гривень нуль 

копійок ) згідно з розрахунком величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста до 

міського бюджету на розрахунковий рахунок №________________ у 

_______________________________________. 

                                                                                                                      (назва банку) 

(призначення платежу: «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури») 

на умовах і в терміни, передбачені даним Договором. 

 

ІІІ Права сторін 

1.Сторона 1 має право: 

1).Вимагати від Сторони 2 додержання вимог чинного законодавства з питань пайової участі у 

розвитку інфраструктури м.Баранівка. 

2).Здійснювати перевірки додержання Стороною 2 умов цього Договору. 



 

 

3).Вимагати від Сторони 2 своєчасної та в повному обсязі сплати пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста. 

2.Сторона 2 має право: 

1).Реалізувати свій проект будівництва (реконструкції) відповідно до погодженої в установленому 

законодавством порядку проектно-кошторисної документації з дотриманням державних 

будівельних норм і правил на території міста, відведеній для будівництва (реконструкції). 

2).Вимагати від Сторони 1 виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, а також чинного 

законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури у розвитку інфраструктури 

населеного пункту. 

3).Сторони також мають інші права, визначені законодавством України. 

 

ІVРозмір залучених коштів та порядок їх внесення 

1.Відповідно до Порядку залучення, встановлення розміру та використання коштів пайової участі 

замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Баранівки, затвердженого рішенням  

міської ради  від 05.12.2013 №1361, та рішення виконавчого комітету міської ради від 17.05.2017 

№ 105 розмір пайової участі для перерахування на розвиток інфраструктури міста становить 2 % 

від загальної кошторисної  вартості об’єкта будівництва. 

Кошторисна вартість об’єкта  будівництва 67000 грн., величина пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста згідно з розрахунком становить  1340 грн. (одна тисяча триста сорок 

гривень). 

2. Форма оплати – безготівковий розрахунок. 

3.Пайову участь Сторона 2 сплачує в повній сумі єдиним платежем до 01.06.2017 року.  

4.У випадку, якщо до проектної документації на будівництво об’єкта містобудування, вказаної у 

пункті 1 розділу ІV цього Договору будуть внесені зміни щодо збільшення кошторисної вартості 

будівництва об’єкта містобудування, Сторона 2 зобов'язана сплатити (доплатити) кошти на 

розвиток інфраструктури м. Баранівки, виходячи із збільшеної вартості будівництва об’єкта 

містобудування понад розмір грошових коштів, зазначених у пункті 1 розділу ІV цього Договору. 

Розмір коштів, які Сторона 2 повинна доплатити, розраховується у відсотках, зазначених у пункті 

1 розділу ІV цього Договору із розрахунку збільшеної кошторисної вартості  будівництва об’єкта 

містобудування. 

5.У випадку, якщо до проектної документації будуть внесені зміни щодо зменшення кошторисної 

вартості будівництва об’єкта містобудування після сплати Стороною 2 коштів, надміру сплачена 

сума  Стороні 2 не повертається. 

 

V Відповідальність сторін та термін дії договору 

1.За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно 

до чинного законодавства, цього Договору та Порядку, затвердженого рішенням міської ради від 

05.12.2013 №1361. 

2.У випадку порушення  термінів сплати пайової участі Сторона 2 сплачує пеню в розмірі 0,5% 

облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення. 

3.Суперечки між Сторонами, що виникають при виконанні цього договору, вирішуються в 

установленому порядку згідно з чинним законодавством України. 

4.Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання 

зобов’язань за цим Договором. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених 

чинним законодавством. 

 

VI Додаткові вимоги 

1.Зміни до Договору вносяться у встановленому законодавством порядку за взаємною згодою 

сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору. 

2.Внесення змін та/або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або 

відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі за 

взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (договору про зміни), 

що буде невід’ємною частиною цього Договору. Згодою або запереченням Сторони 1 на внесення 



 

 

змін та/або доповнень до цього Договору на пропозицію Сторони 2 є відповідне рішення міської 

ради, прийняте в установленому законом порядку. 

3.Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима. 

4.Договір складено у двох ідентичних примірниках: по одному для кожної із Сторін. Кожен 

примірник має однакову юридичну силу. 

 

VII Юридичні адреси та банківські реквізити сторін 

 

Сторона 1                                                                   Сторона 2 

Баранівська міська рада                                            Салюк Анатолій Васильович 

12700, Житомирська обл., м.Баранівка,    Хмельницька обл., м. Полонне 

вул. Соборна,20                                                          XXXXXXXXXXX 

____________________________                             ___________________________ 

_                                                                                   паспорт серії XXXXXX 

____________________________                             ідентифікаційний номер XXXXXXX 

 

________________________А. О. Душко           ____________________ А. В. Салюк 

 м.п. м.п. 
 

 

 

Керуюча справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


