
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

     РІШЕННЯ 

 ______________№ _______ 

        м.Покровськ 

 

Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі фізичних осіб, фізичних осіб-

підприємців або юридичних осіб в утриманні об'єктів благоустрою на території 

м.Покровськ 

 З метою належного утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, 

розташованих на території  м. Покровськ, відповідно до п.10 ч.2 статті 10, статті 15 Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 р. №2807-IV, наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 12 листопада 2013 року № 537  «Про затвердження Типового договору щодо 

пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 06.12.2013  № 2073/24605,  керуючись пп. 5 п. «а» статті 28, статтями 59,73 Закону 

України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет,- 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити Порядок визначення обсягів пайової участі фізичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців або юридичних осіб в утриманні об'єктів благоустрою на території 

м.Покровськ. 

2.Визначити балансоутримувачами об'єктів благоустрою комунальної власності -  

Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області (Юзипович) та 

Комунальне підприємстве «Управління міського господарства» (Назаров)  

3. Координацію за виконанням рішення покласти на відділ містобудування, 

архітектури та земельних відносин (Барановська), контроль – на заступника міського 

голови Хотнянського Я. 

 

В.п.міського голови            О. Требушкін 

 

Додаток 1 до рішення міської ради 

від_________№______ 

 

Порядок 

визначення обсягів пайової участі фізичних осіб, фізичних осіб — підприємців або 

юридичних осіб в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Покровськ 

 

1.1. Порядок визначення обсягів пайової участі фізичних осіб, фізичних осіб — 

підприємців або юридичних осіб в утриманні об’єктів благоустрою м. Покровськ (далі — 

Порядок) розроблений на виконання та відповідно до вимог Конституції України, Законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», 



«Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку 

будівництва та житловокомунального господарства України від 12.11.2013 № 537, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2013 за №2073 / 24605, «Про 

затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», 

Наказу Держжитлокомунгоспу України 23.09.2003 № 154, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 12.02.2004 за № 189 / 8788 «Про затвердження Порядку проведення 

ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» та інших законів та 

нормативних актів України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою. 

1.2. Цей Порядок є нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування, 

який встановлює правила залучення пайової участі фізичних осіб, фізичних осіб — 

підприємців або юридичних осіб в утриманні об’єктів благоустрою міста Покровська. 

1.3. Метою та завданням Порядку є визначення механізму залучення пайової 

фізичних осіб, фізичних осіб — підприємців або юридичних осіб в утриманні об’єктів 

благоустрою території міста Покровська з урахуванням впливу безпосередньо на об’єкти 

благоустрою та оцінки соціально-економічного значення тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності, елементів вуличної торгівлі, відкритих літніх майданчиків біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства. 

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 

— Пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою — є внеском на 

фінансування заходів з благоустрою м. Покровська (утримання об’єктів благоустрою), який 

сплачують фізичні особи, фізичні особи — підприємці та юридичні особи, які отримали в 

тимчасове користування окремі елементи благоустрою комунальної власності для 

встановлення (розміщення) тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально--

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, елементів 

вуличної торгівлі, відкритих літніх майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного 

господарства, а також є власниками таких споруд, до бюджету міста Покровська у 

грошовому виразі (гривнях); 

- Об’єкти благоустрою -  об’єкти, визначені ст.13 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів»: 

1) території загального користування:  

-    а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - 

пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі,  історичні, національні, 

меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;  

-    б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;  

-    в) майдани, площі, бульвари, проспекти;  

-    г) вулиці, дороги, провулки,  узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;  

-    ґ) пляжі;  

-    д) кладовища;  

-   е) інші території загального користування;  

2) прибудинкові території;  

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;  

4) території підприємств,  установ, організацій та закріплені за ними території на умовах 

договору.  

5) інші території в межах населеного пункту. 

— Уповноважена особа — балансоутримувач елементу благоустрою комунальної 

власності (Комунальне підприємство «Управління міського господарства», Житлово-

комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області) 

— Власник (заявник) — фізичні особи — підприємці та юридичні особи, які є 

власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, елементів вуличної 



торгівлі, відкритих літніх майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного 

господарства, користувачі окремих елементів благоустрою; 

— Окремий елемент благоустрою — частина покриття площ, вулиць, доріг, 

проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і 

стандартів та інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами, що 

знаходяться в комунальній власності та можуть бути передані на баланс житлово-

комунального відділу Покровської міської ради Донецької області та в подальшому у 

тимчасове користування для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для 

провадження підприємницької діяльності, елементів вуличної торгівлі, відкритих літніх 

майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного господарства. 

— Тимчасова споруда — тимчасова споруда побутового, соціальнокультурного та 

іншого призначення для провадження підприємницької діяльності — одноповерхова 

споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до 

споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, яка 

може мати закрите приміщення площею до30 квадратних метрів по зовнішньому контуру 

для тимчасового перебування людей, в якій здійснюється підприємницька діяльність, і 

встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту; елементи вуличної торгівлі — 

окремо розташовані торгівельні автомати, лотки, ємності, торговельне обладнання, 

низькотемпературні прилавки, інші пристрої для роздрібної торгівлі та іншої 

підприємницької діяльності (платіжні термінали, паркомати, лотки, прилавки, столики, 

розноски, дитячі надувні батути, дитячі атракціони, електромобілі, торговельна палатка), 

засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі (автомагазини, автокафе, 

автокав’ярні, авторозвозки, лавки-автопричепи), спеціальне технологічне обладнання 

(низькотемпературні лотки-прилавки, холодильне обладнання, лотки тощо), об’єкти 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі; відкритий літній майданчик — місце для 

надання послуг з харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства на 

відкритому повітрі, влаштоване з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог 

до споруд, визначених технічним регламентом виробів, будівель і споруд, встановлений 

тимчасово без влаштування фундаменту і не має закритого приміщення для тимчасового 

перебування людей, що функціонує (діє) у теплий період року, може бути стаціонарним або 

тимчасовим (щоденного демонтажу). 

1.5. Залучені кошти спрямовуються виключно на фінансування заходів                    з 

благоустрою м. Покровська (утримання, ремонту, будівництва, модернізації та розвитку 

об’єктів благоустрою). 

1.6. Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою залучається з метою: 

— відшкодування витрат бюджету м. Покровська на розширене відтворення 

об’єктів благоустрою; 

— надання власникам тимчасових споруд права на встановлення (розміщення) 

тимчасової споруди для здійснення  торгівлі, надання послуг, сезонних (літніх) майданчиків 

та надання послуг у сфері розваг на території м. Покровськ; 

— фінансування заходів з благоустрою м. Покровськ (утримання, ремонту, 

будівництва, модернізації та розвитку об’єктів благоустрою). 

 

2. Порядок залучення і використання коштів пайової участі в утриманні 

об’єктів благоустрою та укладення договорів 
2.1. Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою сплачується суб’єктом 

господарювання на підставі договору на пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою 

між балансоутримувачем об’єкта благоустрою комунальної власності та власником 

тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності, на яку виданий паспорт 

прив’язки тимчасової споруди. 



2.2. Для укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою 

власник тимчасової споруди звертається до балансоутримувача об’єкта благоустрою із 

заявою встановленого зразка, згідно з додатком 3                 до цього Порядку. 

2.3. Договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою має бути 

укладений сторонами протягом 5 робочих днів з дня отримання паспорта прив’язки 

тимчасової споруди.   

2.4. В заяві про намір укласти договір пайової участі в утриманні об’єктів 

благоустрою обов’язково зазначається функціональне призначення тимчасової споруди. До 

заяви необхідно додати такі документи: 

— засвідчену в установленому порядку копію документа про реєстрацію у Єдиному 

державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) — для юридичних осіб 

та для фізичних осіб — підприємців; 

— копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (за 

наявності) — для фізичних осіб;  

— інформацію щодо фактичної поштової адреси, банківських реквізитів юридичної 

особи та П. І. Б. посадової особи, із зазначенням посади, яка відповідно до статуту має право 

на укладення договорів; 

— копії аркушів паспорту прив’язки тимчасової споруди (схему розміщення ТС, 

виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, а також схему благоустрою 

прилеглої території). 

2.5. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник. 

2.6. Договір про пайову участь  в утриманні об’єктів благоустрою укладається 

Уповноваженою особою протягом п’яти робочих днів після отримання заяви, визначеної в 

підпункті 2.3.  

2.7. Істотними умовами договору про пайову участь в утриманні об’єктів 

благоустрою є: розмір пайової участі, строк сплати пайової участі, відповідальність сторін. 

2.8. Невід’ємною частиною договору є розрахунок обсягу пайової участі Власника 

(заявника) в утриманні об’єктів благоустрою м. Покровська. 

2.9. Договори на пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою, за якими власники 

тимчасових споруд / користувачі окремих елементів благоустрою мають заборгованість з 

оплати, не можуть бути подовжені (пролонговані). 

2.10. Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою сплачується у 

грошовій формі. 

 

3. Порядок та терміни сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів 

благоустрою: 

3.1. Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою сплачується в повній 

сумі єдиним платежем або згідно з графіком, встановленим у Договорі.  

3.2. Умови сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою 

визначаються у Договорі.  

3.3. Контроль за виконанням умов діючих Договорів щодо пайової участі (внеску) 

здійснюється  балансоутримувачем об’єкта благоустрою.  

3.4. Наслідки порушення власником тимчасової споруди умов сплати пайової участі 

(внеску) в утриманні об’єктів благоустрою: 

3.4.1. Суб’єктам господарювання забороняється встановлювати (розміщувати) 

тимчасові споруди і користуватися об’єктом благоустрою без наявності укладеного 

Договору щодо пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою та сплати пайової 

участі (внеску). 

3.4.2. У разі прострочення термінів сплати по укладених Договорах щодо пайової 

участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою власник тимчасової споруди несе 

відповідальність згідно з умовами Договору щодо пайової участі (внеску) в утриманні 

об’єктів благоустрою. 



3.5. Дія паспорту прив’язки тимчасової споруди анулюється за таких умов: 

- недотримання вимог паспорту прив’язки тимчасової споруди при її встановленні; 

- не встановлення тимчасової споруди використання протягом 6 місяців з дати отримання 

паспорту прив’язки тимчасової споруди; 

-  надання недостовірних відомостей у документах, які додаються до заяви для отримання 

паспорту прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності. 

 

Секретар міської ради       О. Требушкін 

 

 

Додаток 2 до рішення міської ради 

від____________№_____ 

 

Розрахунок обсягу пайової участі фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців або 

юридичних осіб в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Покровськ 

1.Розмір пайової участі визначається з урахуванням таких факторів: 

- функціонального призначення тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного та іншого призначення, місця розташування тимчасової споруди;      

- загальної площі тимчасової споруди та прилеглої до неї території,  необхідної для 

утримання тимчасової споруди в належному стані. 

2. Розмір річної суми пайової участі (внеску) в утриманні об'єктами благоустрою 

розраховується за формулою: 

В = Нго * Кф *Кз*S, де: 

В – річний розмір пайової участі, грн.; 

Нго - базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної 

ділянки м. Покровськ, встановлена рішенням міської ради, що діє на час укладення 

договору пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою               (з урахуванням 

коефіцієнту індексації земель станом на дату укладення договору); 

Кф - коефіцієнт функціонального використання об’єкта благоустрою, визначений 

п.3 додатку № 2. 

Кз – зональний коефіцієнт відповідно до схеми економіко-планувального зонування 

(додаток до Нормативної грошової оцінки земель м. Покровськ Донецької області, 

затвердженої рішенням Покровської міської ради) 

S- площа тимчасової споруди та території, прилеглої до тимчасової споруди, 

необхідної для її утримання в належному стані, визначена за  схемою благоустрою, що 

входить до складу паспорту прив’язки тимчасової споруди, м2. 

3. Значення коефіцієнтів відповідно до функціонального використання об’єкта 

благоустрою: 

№ з/п Функціональне призначення  Значення 

коефіцієнту  

 Продаж хлібобулочних виробів, товарів для дітей та іграшок, 

поліграфічної продукції та канцелярії, інших товарів 

широкого вжитку та непродовольчих товарів, надання 

населенню побутових послуг, громадські вбиральні, об’єкти 

сезонної торгівлі, торговельна палатка, лотки, ємності, 

торговельне обладнання, низькотемпературні прилавки, 

засоби пересувної дрібно¬роздрібної торговельної мережі 

(автомагазини, автокафе, автокав’ярні, авторозвозки, лавки¬-

автопричепи 

0,5 

 Продаж інших продовольчих товарів, зоологічних товарів, 

квітів та садово-огородницького інвентарю, кафе, кафетерії 

1 



(без продажу тютюнових виробів, пива, алкогольних напоїв 

чи слабоалкогольних напоїв), заклади швидкого харчування, 

інше функціональне призначення, дитячі надувні батути, 

дитячі кімнати, атракціони, електромобілі, тощо 

 Продаж тютюнових виробів, пива, алкогольних та 

слабоалкогольних напоїв, шкіри та хутра, ювелірних 

прикрас, бари, кафе, кафетерії з продажем тютюнових 

виробів, пива, алкогольних напоїв чи слабоалкогольних 

напоїв, відкритті майданчики на території, прилеглої до 

стаціонарних об’єктів ресторанного господарства; 

2,0 

У випадку змішаного функціонального використання ТС для розрахунку розміру 

пайової участі використовується більший з коефіцієнтів. 

4. При розміщенні засобів пересувної мережі (ЗПМ), які працюють сезонно 

(відкритті майданчики на території, прилеглої до стаціонарних об’єктів ресторанного 

господарства; батути; дитячі кімнати; низькотемпературні лотки-прилавки тощо) сума 

пайової участі (внеску) в утриманні об’єктами благоустрою сплачується з травня по 

вересень у повному обсязі згідно з цим Розділом, а з жовтня по квітень ___________ гривню 

на місяць за 1м2. 

 

Секретар міської ради      О. Требушкін 

 

Додаток № 3 

до рішення міської ради 

від____________№_________ 

 

__________________________________ 

(назва підприємства-балансоутримувача) 

__________________________________________ 

(П.І.Б. заявника - фізичної особи підприємця, 

назва юридичної особи/уповноваженої особи) 

__________________________________________

(ідентифікаційний номер фізичної особи-

підприємця/ ідентифікаційний код згідно з 

ЄДРПОУ уповноваженої особи) 

____________________________________ (місце 

знаходження юридичної особи/місце проживання 

фізичної особи - підприємця) 

_______________________________ 

(контактний телефон) 

ЗАЯВА 

на укладання договору про пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою 

комунальної власності на території м. Покровськ 
  Прошу укласти договір про пайову участь (внесок) в утриманні об’єкту благоустрою 

комунальної власності на території 

______________________________________________________ м. Покровськ 

(зазначити місце розташування ТС) 

для встановлення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного 

та іншого призначення, літній торговельний майданчик, тощо 

______________________________________________________________ 

(необхідне підкреслити або зазначити та вказати функціональне призначення ТС), 

строком на _______ років. 



 

Додаток:  

1. Засвідчена копія документа про реєстрацію у Єдиному державному реєстрі 

підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) — для юридичних осіб та для фізичних осіб 

— підприємців; 

2. Копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (за 

наявності) — для фізичних осіб— підприємців; 

3. Копії аркушів паспорту прив’язки тимчасової споруди (титульний лист, схема 

розміщення ТС, виконана на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, схема 

благоустрою прилеглої території). 

«___» ___________ 20___ р.                                               ______________ 

                                                                                                         (підпис заявника) 

 

  Секретар міської ради                                                                  О.Требушкін 

 


