
          ПРОЕКТ № 3007 
 

   

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

   

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від "____"_____________ 2019 року      №______ 
 

 

 

Про затвердження Положення   про    

порядок розміщення та перебування 

сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах 

благоустрою комунальної власності 

з використанням їх окремих елементів 

на території міста Кропивницького 

 

  

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 25, 59 та 

підпунктом 8 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законами України  «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», частиною 2 статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування,  

з метою забезпечення відновлення об’єктів благоустрою, упорядкування 

процедури розміщення та перебування сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах 

благоустрою комунальної власності з використанням їх окремих елементів на 

території міста Кропивницького, забезпечення додаткових надходжень до 

міського бюджету за рахунок плати за їх розміщення та встановлення 

відповідальності за недотримання договірних умов Міська рада                                   

міста Кропивницького  

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити Положення про порядок розміщення та перебування 

сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою комунальної власності з 

використанням їх окремих елементів на території міста Кропивницького, що 

додається.    

 

 2. Визначити уповноваженою особою на укладання з суб’єктами 

господарювання договорів на розміщення та перебування сезонного об’єкта 

торгівлі на об’єкті благоустрою з використанням його елементів департамент з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради                           

міста Кропивницького. 
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 3. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького довести до відома суб’єктів 

господарювання дане рішення, забезпечити укладання з суб’єктами 

господарювання договорів на розміщення та перебування сезонного об’єкта 

торгівлі на об’єкті благоустрою комунальної власності з використанням його 

окремих елементів. 

 

 4. Відділу інформаційно - комп’ютерного забезпечення та департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради                       

міста Кропивницького інформувати територіальну громаду                                     

міста Кропивницького про затвердження Положення про порядок розміщення 

та перебування сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою 

комунальної власності з використанням їх окремих елементів на території     

міста Кропивницького на офіційному сайті Міської ради міста Кропивницького 

в мережі Інтернет та у газеті територіальної громади міста Кропивницького 

«Вечірня газета». 

 

 5. Встановити, що дане рішення набуває чинності на наступний день з 

моменту його опублікування у газеті територіальної громади міста 

Кропивницького «Вечірня газета». 

   

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань торгівлі, побутового обслуговування, громадського 

харчування, захисту прав споживачів та цін, заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради А.Паливоду.  

 

 

  

Міський голова                                                                         А.РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катерина Бондаренко 22 38 36 

 



       ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

       рішенням Міської ради  

       міста Кропивницького 

       від «__»___________2019 року № ___ 

             
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок розміщення та перебування сезонних об’єктів торгівлі на 

об’єктах благоустрою комунальної власності з використанням їх окремих 

елементів на території міста Кропивницького 
 

 

1. Загальні положення 
 

 1.1. Положення про порядок розміщення та перебування сезонних 

об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою з використанням їх окремих 

елементів на території міста Кропивницького (далі – Положення) розроблено у 

відповідності до підпункту 8 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законів України «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року                  

№ 833 «Про затвердження порядку провадження торговельної діяльності та 

правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»,                        

від 04 червня 1999 року № 974 «Про внесення змін до Правил побутового 

обслуговування населення» та від 30 березня 1994 року № 198 «Про 

затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 

вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», наказів 

Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 

1996 року № 369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної 

торговельної мережі», Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції України від 24 липня 2002 року № 219 «Про затвердження Правил 

роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства», Міністерства 

України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110 «Про 

затвердження Правил будови та безпечності експлуатації атракціонної 

техніки». 

 1.2. Положення розроблено з метою забезпечення відновлення об’єктів 

благоустрою, упорядкування розміщення сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах 

благоустрою комунальної власності з використання їх окремих елементів на 

території  міста Кропивницького, забезпечення додаткових надходжень до 

міського бюджету на відшкодування вартості ремонту тротуару.  

 1.3. Дія цього Положення не поширюється на розміщення тимчасових 

споруд для  провадження підприємницької діяльності, вимоги до розміщення 

яких   визначені   наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та  
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житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року                     

№ 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності».  

 1.4. У цьому Положенні терміни та визначення вживаються у значенні, 

наведеному у ДСТУ 430302004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та 

визначення понять», ДСТУ 4281-2004 «Заклади ресторанного господарства. 

Класифікація», Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та 

Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень 

стосовно торговельної мережі та мережі закладів ресторанного господарства, 

затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 24 жовтня  

2005 року № 327. 

 Сезонна мережа – мережа роздрібної торгівлі та надання послуг, яка 

відкрита для обслуговування населення на певний сезон року - тільки на літо, 

весну та зиму тощо, в якій здійснюється продаж безалкогольних напоїв, 

морозива, квасу тощо та надаються послуги атракціонів;  

 Об’єкт торгівлі  - будь-яка торговельна точка пересувної мережі. 

Об’єктами сезонної мережі можуть бути палатки, ятки, ємності для торгівлі 

квасом, автокав’ярні тощо, атракціони; 

 Схема місця розміщення – це графічні матеріали із зазначенням 

бажаного місця розташування об’єкта, виконані на топографо-геодезичній 

основі М 1:500 кресленнями контурів, визначеними розмірами цього об’єкта з 

прив’язкою до місцевості; 

 Окремі елементи об’єктів благоустрою - це покриття площ, вулиць, 

доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок; парки, 

сквери та майданчики;   

Атракціон - пристрій або комбінація пристроїв, які  

пересувають або спрямовують відвідувача (відвідувачів) заданою  

траєкторією або в певній зоні з метою розваги, або інші пристрої,  

використовувані в місцях дозвілля населення для розваги й  

активного відпочинку;  

Користувач - суб’єкт господарювання, який розміщує сезонний об’єкт 

торгівлі на об’єкті благоустрою з використанням його окремих елементів;  

Уповноважена особа – виконавчий орган Міської ради                                    

міста Кропивницького, визначений Міської радою міста Кропивницького на 

укладання з суб’єктами господарювання договорів. .  

Договір на відшкодування вартості робіт з поточного/капітального 

ремонту тротуару - двосторонній договір, укладений між Користувачем та 

Уповноваженою особою (далі – Договір); 

           1.5. Сезонні об’єкти торгівлі розміщуються та перебувають на об’єктах 

благоустрою з використанням їх окремих елементів на умовах Договору 

Користувача з Уповноваженою особою.    
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ІІ. Порядок розміщення та перебування сезонних об’єктів торгівлі на 

об’єктах благоустрою комунальної власності  

з використанням їх окремих елементів  
 

 2.1. Розміщення та перебування сезонних об’єктів торгівлі здійснюється 

відповідно до затвердженого Виконавчим комітетом Міської ради                           

міста Кропивницького переліку місць.  

 2.2. Для розміщення сезонного об’єкта торгівлі суб’єкт господарювання 

подає до департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій  

Міської ради міста Кропивницького (далі – Департамент) через Центр надання 

адміністративних послуг міста  Кропивницького письмову заяву за формою 

згідно з додатком 1 до цього Положення із зазначенням бажаного місця 

розміщення та його розмірів. 

 2.3. У випадку одночасного звернення 2-х і більше суб’єктів 

господарювання, які бажають розмістити сезонний об’єкт торгівлі на одному 

місці, пріоритетне право надається:  

 в першу чергу – суб’єктам господарювання, які мають наміри 

здійснювати продаж продукції місцевих товаровиробників; 

 в другу чергу – суб’єктам господарювання, які фактично здійснювали 

сезонну торгівлю у попередньому році;  

 в третю чергу – суб’єктам господарювання, які визначено шляхом 

жеребкування, яке проводиться департаментом з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького у 

присутності усіх зацікавлених осіб. Підсумки жеребкування закріплюються 

протоколом, який підписується директором департаменту-начальником 

управління економіки департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Міської ради міста Кропивницького. 

 2.4. До заяви додаються наступні документи: 

 1) погодження спеціалізованої інспекції Міської ради                                       

міста Кропивницького про узгодження питання стосовно прибирання прилеглої 

та закріпленої території та вивезення твердих побутових відходів, видача яких 

здійснюється відповідно до п. 2.2.7 Положення про спеціалізовану інспекцію  

міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 14 вересня 2011 року                  

№ 759; 

 2) рекомендації управління містобудування та архітектури Міської ради 

міста Кропивницького щодо зовнішнього вигляду сезонного об’єкта торгівлі, 

схема розміщення об’єкта з прив’язкою до місцевості, яка є складовою 

паспорта прив’язки відповідно до п.2.6. 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; 

 3) світлина зовнішнього вигляду сезонного об’єкта торгівлі; 
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 4) лист від управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького щодо 

приналежності земельної ділянки під розміщення сезонного об’єкта торгівлі із 

зазначенням розмірів.  

 2.5. На кожний сезонний об’єкт торгівлі, що відповідає вимогам цього 

розділу, Уповноважений орган укладає з Користувачем Договір на 

відшкодування вартості робіт з поточного/капітального ремонту тротуару, на 

якому розміщується та перебуває сезонний об’єкт торгівлі, за формою згідно з 

додатком 2 до Положення. 

 2.6. Сезонна торгівля квасом, морозивом тощо, розміщення атракціонів 

здійснюється у період з 15 квітня по 15 жовтня, торгівля ялинками –                         

з 15 по 31 грудня.  
 

ІІІ. Визначення розміру  відшкодування вартості робіт з 

поточного/капітального ремонту  тротуару, на  якому розміщується та 

перебуває сезонний об’єкт торгівлі 
 

 3.1. Для визначення розміру відшкодування вартості робіт з 

поточного/капітального ремонту тротуару застосовується формула:  

 РП = S х Вб : Тр х Кр, де: 

 РП – розмір плати, грн; 

 S – площа сезонного об’єкта торгівлі, кв. м; 

 Вб - вартість робіт з поточного/капітального ремонту 1 кв. м тротуару 

згідно зі зведеним кошторисним розрахунком на дату проведення даного 

розрахунку з улаштування: 

 покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення; 

 одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із 

дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4 см, грн; 

 Тр - тривалість поточного року, днів;  

 Кд - термін перебування сезонного об’єкта торгівлі на окремому елементі 

благоустрою, днів.                                                                                                                                                           

 3.2. Розмір та строки сплати коштів на відшкодування вартості робіт з 

поточного/капітального ремонту тротуару, на якому розміщується та перебуває 

сезонний об’єкт торгівлі, визначаються Договором. 

 3.3. При невідповідності встановленого сезонного об’єкта торгівлі, 

заявленим суб’єктом господарювання зовнішньому вигляду, площі та адресі 

розмір плати збільшується у 10 разів на період з моменту його розміщення до 

усунення виявленої невідповідності. 
     

ІV. Припинення Договору на відшкодування вартості робіт  з 

поточного/капітального ремонту  тротуару, на якому розміщується та 

перебуває сезонний об’єкт торгівлі 
  

  4.1. Дострокове припинення Договору здійснюється за наступних умов: 
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 за письмовою заявою суб’єкта господарювання; 

 не усунення невідповідності встановленого сезонного об’єкта торгівлі 

заявленим суб’єктом господарювання зовнішньому вигляду, площі та адресі;   

 несвоєчасної упродовж 2-х місяців сплати коштів відповідно до 

Договору; 

 наявності скарг на роботу об’єкта.    
 

V. Демонтаж   сезонних об’єктів  торгівлі 
  

 5.1. Демонтаж сезонних об’єктів торгівлі здійснюється суб’єктом 

господарювання самостійно за власний кошт.   

 5.2. У разі не дотримання встановленого терміну розміщення сезонного 

об’єкта торгівлі з продажу прохолоджувальних напоїв, морозива тощо, 

атракціонів з 15 квітня по 15 жовтня, з продажу ялинок з 15 по 31 грудня      

його демонтаж проводиться відповідно до рішення міської ради від 29 березня 

2016 року № 133 «Про затвердження нової редакції Тимчасового положення 

про порядок демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території міста Кіровограда». 

  

 

 

Директор департаменту-начальник  

управління економіки департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій                                                                                    М.МОРКВА 

 

 

 

 
      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Додаток 1       

     до Положення про порядок розміщення та  

     перебування сезонних об’єктів торгівлі на  

     об’єктах благоустрою комунальної   

     власності з використанням їх окремих   

     елементів на території міста Кропивницького 

 

     Директору департаменту-начальнику   

     управління економіки департаменту з  

     питань економічного розвитку,    

     торгівлі та інвестицій Міської ради   

     міста Кропивницького     

     ______________________________ 

     _______________________________ 
     (повне найменування юридичної особи/ 

     прізвище, ім’я по батькові фізичної особи- 

     підприємця) 

      ___________________________________ 

     ____________________________________ 

     (місцезнаходження юридичної особи/ 

     місце проживання фізичної особи- 

     підприємця) 

 

ЗАЯВА 

 Відповідно до Положення про порядок розміщення та перебування    

сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою комунальної власності з 

використанням їх окремих елементів на території міста Кропивницького прошу 

погодити розміщення сезонного об’єкта торгівлі ________________________  
                                                                                                                              (назва    сезонного об’єкта торгівлі) 

за адресою: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

До заяви додаються: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_________________________                                  ________________________ 
  (Підпис)                                                                                      (ПІБ) 

 

«___» _____________________ 201__  року 

 

 

 

Директор департаменту-начальник управління  

економіки  департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради  

міста Кропивницького                                                             М.МОРКВА 



      Додаток 2       

      до Положення про порядок    

      розміщення та перебування сезонних  

      об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою 

      комунальної власності з    

      використанням їх окремих елементів 

      на території міста Кропивницького 

 

 

 
 

ТИПОВИЙ  ДОГОВІР 

на відшкодування вартості робіт з поточного/капітального ремонту  

тротуару, на якому розміщується та перебуває сезонний об’єкт торгівлі  

 

 

від «___» ____________20__ року                                            № __________  

    

  

 Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького, в подальшому іменується Уповноважена 

особа, в особі директора департаменту-начальника управління економіки 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького _________________________________, який діє на 

підставі Положення про департамент з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, рішення Міської ради міста 

Кропивницького від «___» ___________ 20__ року «Про затвердження 

Положення про порядок розміщення та перебування сезонних об’єктів торгівлі 

на об’єктах благоустрою комунальної власності з використанням їх окремих 

елементів на території міста Кропивницького», з одного боку, та ____________ 

_______________________________________________, що в подальшому 

іменується Користувач, з іншого боку, які разом іменуються Сторони, уклали 

цей договір (далі – Договір) про наступне. 

 

 

1. Предмет Договору 
 

 1.1. Відповідно до умов цього Договору Уповноважена особа надає 

Користувачу можливість розміщення та перебування сезонного об’єкта торгівлі 

____________________________________________________________  
(назва) 

на об’єкті благоустрою комунальної власності з використанням його окремих 

елементів. 

 1.2. Підставою для розміщення є цей Договір. 

 1.3. Розміщується за адресою: ____________________________________ 
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2. Права та обов’язки Уповноваженої особи 
 

 Уповноважена особа зобов’язана:  
 

 2.1. Надавати суб’єктам господарювання консультаційну допомогу в 

організації та здійсненні сезонної торгівлі, оформленні місць торгівлі.  

 2.2. Проводити розрахунок плати на відшкодування вартості робіт з 

поточного/капітального ремонту тротуару, на якому розміщується та перебуває 

сезонний об’єкт торгівлі.  
 

 Уповноважена особа має право:  
 

 2.3. Здійснювати огляд, обстеження місць розміщення Користувачем     

сезонного об’єкта торгівлі щодо відповідності заявленому зовнішньому 

вигляду, розміру та місця розміщення. 

 2.4. У разі виявлення відхилень повідомляти Користувача шляхом 

направлення поштового листа-повідомлення на адресу Користувача, зазначену 

у п. 8 цього Договору, про необхідність усунення виявлених порушень.  

 2.5. Вносити пропозиції щодо демонтажу  сезонного об’єкта торгівлі, 

власником якого не усунуто виявлені порушення, про які його було 

повідомлено відповідно до п. 2.4. цього Договору, або які було розміщено у не 

визначеному місці.  

 2.6. В односторонньому порядку розірвати Договір, попередивши про це 

Користувача не менш ніж за один місяць, за наступних умов: 

 в разі не проведення після закінчення сезонного періоду - з 15 квітня по 

15 жовтня (для продажу прохолоджувальних напоїв, морозива тощо, 

атракціонів), з 15 по 31 грудня (для продажу ялинок) демонтажу сезонного 

об’єкта торгівлі власними силами та за власний кошт; 

 у зв’язку з несплатою упродовж 2-х місяців коштів, передбачених цим 

Договором; 

 самовільного збільшення розміру об’єкта без коригування сплати коштів; 

 не усунення Користувачем виявлених відхилень від заявленого 

зовнішнього вигляду, розміру, місця розташування та режиму роботи;   

 скарг жителів міста на роботу об’єкта.  
   

3. Права та обов’язки Користувача 
 

 Користувач має право: 
 

  3.1. Розмістити у визначеному місці сезонний об’єкт торгівлі відповідно 

до заявленого зовнішнього вигляду та розмірів.  
   

 Користувач зобов’язаний: 
 

 3.2. Утримувати сезонний об’єкт торгівлі та прилеглу до нього територію 

у належному санітарному стані. 
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 3.3. Дотримуватись встановленого терміну розміщення - з 15 квітня по   

15 жовтня (для прохолоджувальних напоїв, морозива тощо, атракціонів),                        

з 15  по  31 грудня   (для ялинок). 

 3.4. Після закінчення сезонного періоду-забезпечити демонтаж сезонного 

об’єкта торгівлі власними силами та за власний кошт. 

 3.5. Дотримуватись погодженого режиму роботи та тиші.  

 3.6. Своєчасно вносити передбачену цим Договором плату.  

 3.7. Усувати порушення у разі відхилень від заявленого зовнішнього 

вигляду, розмірів та місця розміщення сезонного об’єкта торгівлі. 

 3.8. За умови невідповідності встановленого сезонного об’єкта торгівлі 

заявленому зовнішньому вигляду та розміру, сума відшкодування вартості 

робіт з поточного/капітального ремонту тротуару, на якому розміщується та 

перебуває сезонний об’єкт торгівлі, збільшується у 10 разів на період від 

моменту його розміщення до усунення виявленої невідповідності.     
 

4. Відповідальність Сторін 
 

 4.1. Спірні питання, що виникають між Сторонами, врегульовуються за 

згодою Сторін або в судовому порядку.  
 

5. Форс-мажор 
 

 5.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове 

невиконання умов цього Договору, якщо невиконання є наслідком форс-

мажорних обставин, що виникли після укладання Договору. 
 

6. Розмір плати та порядок розрахунків 
 

 6.1. Розрахунок розміру плати проводиться відповідно до п.3.1. 

Положення про порядок розміщення та перебування сезонних об’єктів торгівлі 

на об’єктах благоустрою комунальної власності з використанням їх окремих 

елементів на території міста Кропивницького. 

 Розрахунок розміру плати є невід’ємною частиною цього Договору.  

6.2. Користувач вносить плату за цим Договором в сумі відповідно до 

додатка до цього Договору щомісяця до 05 числа шляхом перерахунку коштів 

до спеціального фонду міського бюджету на рахунок Управління Державної 

казначейської служби України у м. Кропивницькому Кіровоградської області, 

МФО 899998, ідентифікаційний код 38037409 за КБКД 50110000 «Цільові 

фонди, утворені органами місцевого самоврядування» за призначенням «Фонд 

розвитку та благоустрою міста». 

 6.3. У разі невнесення плати на відшкодування вартості робіт  з 

поточного/капітального ремонту тротуару, на якому розміщується та перебуває 

сезонний    об’єкт    торгівлі,   у   визначений   п.   6.2.   цього   Договору термін,  
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справляється пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої 

суми за кожний день прострочення.  

 

7. Термін дії Договору 

 

7.1. Договір є укладеним з моменту його підписання Сторонами. 

7.2. Договір діє з «__» ____________ по «___» ___________20__ року. 

7.3. Даний Договір може бути продовженим шляхом укладання 

додаткової угоди до Договору.  

 

8. Юридичні адреси, банківські реквізити Сторін 
 

Уповноважена особа                                                  Користувач 

Департамент з питань економічного                         _____________________ 

розвитку, торгівлі та інвестицій                                 ______________________ 

Міської ради міста Кропивницького                          ______________________                           

Вул. Велика Перспективна, 41                                    ______________________                               

код ЄДРПОУ 41844390                                               _______________________ 

 

_____________________                                              _______________________ 

         

 

 

 

Директор департаменту-начальник управління  

економіки  департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради  

міста Кропивницького                                                             М.МОРКВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток 

      до Типового договору 

      на відшкодування вартості робіт з   

      поточного/капітального ремонту тротуару,  

      на якому розміщується та перебуває  

      сезонний об’єкт торгівлі  

 

 від «___» ____________ 20__ року                                            № __________ 
  

Розрахунок 

розміру відшкодування вартості робіт з поточного/капітального ремонту  

тротуару, на якому розміщується та перебуває сезонний об’єкт торгівлі 

за _______________ 20__ року 

 

 1. Розмір плати, грн (РП = S х Вб : Тр х Кд) _________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 2. Площа окремого елемента благоустрою, на якому розміщується   

сезонний об’єкт торгівлі, кв. м  (S)_______________________________________ 

 3. Вартість робіт з поточного/капітального ремонту 1 кв. м тротуару 

згідно зі зведеним кошторисним розрахунком на дату проведення даного 

розрахунку з улаштуванням: 

 покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення; 

 одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із 

дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4 см, грн 

(Вб)_________________________________________________________________ 

 4. Тривалість поточного року, днів (Тр) _____________________________ 

 5. Термін перебування сезонного об’єкта торгівлі на окремому елементі 

благоустрою, днів (Кд)__________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Розрахунок виконав: __________________________________________________ 

З розрахунком ознайомлений: __________________________________________ 
 

Уповноважена особа                                                  Користувач 

Департамент з  питань економічного                         _____________________ 

розвитку, торгівлі та інвестицій                                 ______________________ 

Міської ради міста Кропивницького                          ______________________                           

Вул. Велика Перспективна, 41                                    ______________________                               

код ЄДРПОУ 41844390   

_______________________                                          _______________________ 

 

Директор департаменту-начальник управління  

економіки  департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради  

міста Кропивницького                                                             М.МОРКВА 

 


