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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
 					ДЕВ»ЯТА СЕСІЯ

  РІШЕННЯ №  проект


Про  затвердження Положення 
про паркування  транспортних
засобів на території  міста Кремінна 


На виконання Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», рішень сесії Кремінської міської ради від 30.03.2011 № 7/3 «Про внесення змін та доповнень до Переліку регуляторних актів, які підлягають розгляду та затвердженню у 2011 році» та № 7/2 «Про скасування регуляторних актів, що втратили чинність», з метою впорядкування паркування транспортних засобів в м. Кремінна, відповідно ст.266 Податкового Кодексу України, керуючись  Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 №1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів», законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:
 
	Затвердити Положення про паркування транспортних засобів на території міста Кремінна.

          Додаток 1 на 7 арк. 

	Затвердити  бланк заяви щодо укладання  договору на користування об`єктом благоустрою   для влаштування  платної парковки . 

         Додаток 2 на 1 арк. 

	Затвердити Паспорт-характиристику парковки.

Додаток 3 на 1 арк. 

	Затвердити Типовій договір на тимчасове користування об’єктом благоустрою.

Додаток 4 на 4 арк. 

	Зобов`язати Комбінат комунальних підприємств у місячний термін провести інвентаризацію існуючих місць паркування (відведених та спеціально обладнаних), створивши Реєстр існуючих місць паркування, та привести їх у відповідність до даного рішення.


	Секретарю міської ради Колесніченко Л.В.  оприлюднити дане рішення   через засоби  масової  інформації та на офіційній сторінці  міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством.

 
	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно  діючу комісію з питань житлово-комунального господарства, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв’язку.  





Кремінський міський  голова                         В.І. Гриценко
 
 	  											
























 Додаток 1 
              		                                                                            до проекту рішення сесії 
                                                                                                                Кремінської міської ради
 
Положення
про паркування транспортних засобів 
на території міста Кремінна

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про паркування транспортних засобів у м. Кремінна (надалі - Положення) розроблено з метою впровадження єдиної загальноміської політики з питань регулювання, організації і контролю розвитку парковок відповідно до ст. 266 Податкового Кодексу України , керуючись  законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про місцеве самоврядування в Україні».
            Цим Положенням визначається єдиний порядок організації та функціонування  місць для паркування транспортних засобів на території м. Кремінна з метою :
	впорядкування паркування транспортних засобів на вулицях та майданах міста ;
	підвищення безпеки дорожнього руху ; 
	збільшення пропускної спроможності проїзних частин вулиць міста .

 
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Парковка – спеціально обладнані, відведені місця для  паркування транспортних засобів.
Спеціально обладнані місця -  це місця для паркування транспортних засобів, відведені органами місцевого самоврядування та узгоджені з районним відділом Державтоінспекції, розміщені за межами смуг руху проїжджої частини доріг, визначені дорожніми знаками, можуть мати розмітку,   бути обладнані  спеціальними технічними пристроями (огорожею, в`їзними та виїзними бар`єрами). 
Відведені місця – це місця для паркування транспортних засобів, відведені органами місцевого самоврядування та узгоджені з  відділом Державної автомобільної інспекції (ВДАІ) по обслуговуванню Кремінського району, визначені дорожніми знаками,  повинні мати дорожню розмітку, розташовані в межах  доріг або тротуарів та біля об`єктів бізнесу, надані суб`єктам господарювання у порядку, визначеному цим Положенням . 
Паркування – припинення руху транспортного засобу з причин не пов`язаних з посадкою (висадкою) пасажирів чи завантаженням (розвантаженням) ручного вантажу у спеціально обладнаних, відведених місцях  з дотриманням Правил дорожнього руху. 
Платіжні документи -  квитанції, касові чеки,   інші документи , які видаються оператором і посвідчують право на паркування транспортного засобу відповідно до сплаченого часу.
Оператор -  суб`єкт господарювання,   який  надає платні послуги по паркуванню транспортних засобів.
Власник парковки – суб`єкт господарювання, який отримав дозвіл на влаштування парковки.
Збір за місця для паркування транспортних засобів – обов`язкова плата, яка згідно з чинним законодавством запроваджується  Кремінською міською радою на території міста та зараховується до його бюджету.
Плата за послуги паркування – плата за обладнання та обслуговування місць для платного паркування .
Робочий орган – комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств», до повноважень якого його положенням віднесено регулювання діяльності у сфері паркування транспортних засобів.

 
3.ПОРЯДОК ВЛАШТУВАННЯ ПАРКОВКИ 
У СПЕЦІАЛЬНО ОБЛАДНАНИХ МІСЦЯХ

3.1. Суб'єкти господарювання, які мають наміри здійснити організацію спеціально обладнаних майданчиків для паркування, повинні дотримуватися вимог чинного законодавства та цього Положення. 

3.2. Спеціально обладнані майданчики для паркування: 

	можуть бути наземними,  багаторівневими, мати контрольно-пропускний пункт, приміщення для обслуговуючого персоналу, туалет тощо; 

позначаються дорожніми знаками та розміткою. 

3.3. Багаторівневі спеціально обладнані майданчики для паркування повинні мати на в’їзді схему розміщення місць паркування, в’їздів та виїздів, у тому числі розміщення місць паркування транспортних засобів загального призначення, якими керують інваліди, або транспортних засобів спеціального призначення, що їх перевозять. 

Багаторівневі спеціально обладнані майданчики забезпечуються автоматичними установками пожежогасіння та пожежною сигналізацією. 

3.4. На спеціально обладнаних майданчиках для паркування у разі можливості встановлюється система відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло зі змінною інформацією про наявність вільних місць для паркування, яке розташовується на в’їзді. Відеоінформація повинна зберігатися не менш як один місяць. 

4.ПОРЯДОК ВЛАШТУВАННЯ ПАРКОВКИ 
У ВІДВЕДЕНИХ МІСЦЯХ

4.1. Організацію і функціонування відведених майданчиків для паркування на території міста забезпечує Робочий орган.

4.2. Влаштування парковки  здійснюється на підставі  рішення  сесії  Кремінської міської  ради про виділення  земельної  ділянки під  парковку.

 4.2.Власник  парковки  отримує  у землевпорядному відділі інформацію  стосовно  документації, яку  необхідно виготовити та  надати  на  затвердження  відповідним  службам  та  відділам  у  відповідності з вимогами чинного законодавства,  а  саме: 
	проектно-кошторисну  документацію  на  розташування  парковки;
	схему парковки;
	паспорт-характеристику парковки .

 
4.3.Завершення  будівництва та  відповідна  організація  дорожнього  руху  оформляється  Актом виконаних  робіт, який  затверджується наступними службами : 
- ВДАІ  по обслуговуванню Кремінського району;
- управлінням  архітектури  та  містобудування;
- виконавчим комітетом міської ради.

4.4. Акт  виконаних  робіт є  підставою  для  укладання  договору   на користування об`єктом благоустрою між суб`єктом  господарювання та Кремінською міською радою. Для  цього суб`єкту  господарювання  необхідно  подати  в  Кремінську міську раду -  заяву (додаток 1); копію свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта господарювання; довідку про взяття  на облік платника податків у місті за формою 4-ОПП . 
У разі підписання   договору :
-     один примірник договору передається суб`єкту господарювання;
- другий з додатками – Кремінській міській раді.
Виконком міської ради протягом 10 днів з дати підписання договору на тимчасове користування об`єктом благоустрою надає органам державної податкової інспекції інформацію про суб`єктів господарювання, з якими укладено договори.

4.5. Відведений майданчик для паркування позначається дорожніми знаками та суцільною синьою (блакитною) смугою на проїжджій частині і бордюрі, який відокремлює проїжджу частину від пішохідної.



5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРКОВОК

5.1. Парковки  призначені для тимчасової стоянки транспортних засобів у спеціально обладнаних або відведених місцях,  які експлуатуються операторами або власниками парковок.

5.2. Організація та експлуатація  парковок покладається на операторів або власників парковок.

5.3. Режим роботи парковок визначається оператором або власником парковки та узгоджується з органом місцевого самоврядування  і доводиться до водіїв транспортних засобів за допомогою спеціальних знаків.     
       
5.4. Забороняється  влаштування платних парковок біля закладів охорони здоров`я, дошкільних та загальноосвітніх закладів, кладовищ, установ органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, судів, прокуратур, податкових органів, інших служб міста, які здійснюють погоджувальні та дозвільні процедури, на відстані менш ніж 50 метрів.

5.5. Власник  парковки повинен  дорожніми  знаками  передбачити  місце  для  паркування  автомобілів інвалідів.

5.6. На парковках передбачаються місця для стоянок автомобілів таксі, які мають відповідні відзнаки та ліцензії.

5.7. Оператори та власники парковок  : 
	у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, цим  Положенням , рішеннями міської ради та її виконавчого комітету; 
	 здійснюють   контроль за експлуатацією місць для  паркування; 
	  проводять заходи з благоустрою та утримання  парковок; 
	  укладають  договори на вивіз сміття; 
	  за власні кошти облаштовують місця для   паркування відповідною дорожньою розміткою, дорожніми знаками, іншим спеціальним обладнанням та технічними засобами; 
	 здійснюють ремонт  покриття, прибирання місць  паркування; 
	 інформують водіїв про правила паркування, додаткові умови (послуги), пільги щодо користування місцями  паркування; 
	 при наданні платних послуг з паркування видають водіям платіжні документи  ; 
	 забезпечують  безпеку дорожнього руху транспортних засобів і пішоходів на території парковки при заїзді-виїзді з неї; 
	 несуть  відповідальність за  збереження  автомобілів на  час  паркування; 

 несуть відповідальність  за реєстрацію  в  органах державної податкової інспекції, повноту і своєчасність сплати  збору за  паркування та перерахування належних сум до місцевого бюджету.

6.ЗБІР ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ЗА ПАРКУВАННЯ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

6.1.Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи  підприємці, які згідно з рішенням Кремінської міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках. 

6.2. Ставка збору за паркування  встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03  відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

6.3. Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

6.4.  Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

6.5. Плата за послуги  запроваджується суб`єктом  господарювання, який надає ці послуги, за кожну годину паркування згідно із калькуляцією витрат, затвердженою рішенням виконавчого комітету Кремінської міської ради, та сплачується водіями на місцях  паркування  з отриманням платіжного документу .

6.6. Платіжні документи, які  впроваджуються і виготовлюються оператором, повинні містити наступні дані:  назву оператора, дату, державний номер транспортного засобу, час парковки, збір за паркування, плату за користування місцями платного паркування, загальну суму, яка підлягає сплаті, підпис контролера парковки. Корінець платіжного документа повинен  містити таку ж інформацію, як і платіжний документ.

6.7. З юридичними та фізичними особами, суб’єктами підприємницької діяльності, які перевозять пасажирів (таксі), укладається відповідний договір про паркування транспортних засобів на умовах попередньої оплати до 20-го числа місяця, що передує звітному. 

6.8. Плата не сплачується водіями, якщо паркування транспортних засобів здійснюється на час до 5 хвилин з причин, пов`язаних із необхідністю посадки (висадки) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) ручного вантажу.          
                           
7. ПІЛЬГИ ПРИ КОРИСТУВАННІ  
МІСЦЯМИ ПАРКУВАННЯ

7.1. На майданчиках для платного паркування обов’язково облаштовуються місця передбаченого стандартами розміру (в обсязі 10 відсотків від загальної кількості, але не менш як одне місце), позначені дорожніми знаками та розміткою для паркування транспортних засобів загального призначення, якими керують інваліди, або транспортних засобів спеціального призначення, що їх перевозять. 

7.2. На місцях для паркування транспортних засобів загального призначення, якими керують інваліди, або транспортних засобів спеціального призначення, що їх перевозять, не можуть бути розміщені інші транспортні засоби. 

7.3. У разі паркування на місцях, призначених для паркування транспортних засобів загального призначення, якими керують інваліди, або транспортних засобів спеціального призначення, що їх перевозять, інших транспортних засобів користувачі цих засобів несуть відповідальність згідно із законодавством. 

7.4. Від плати за користування місцем паркування звільняються:
	особи, яким відповідно до законодавства надані пільги щодо безоплатного паркування, при наявності відповідних документів, а саме:

учасники бойових дій та інваліди війни, інваліди – власники автомобілів з ручним керуванням, ліквідатори та постраждалі від аварії на ЧАЕС І категорії при наявності відповідних документів;

	спеціальний транспортний засіб  при виконанні прямих службових обов`язків (автомобілі швидкої допомоги, органів внутрішніх справ, місцевого самоврядування, пожежної допомоги, комунальних та аварійних служб міста) ;


	транспортні засоби, обслуговуючі ярмарки з продажу сільгосппродукції жителям міста.



8. КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  8.1. Відповідальність за повноту  і своєчасність перерахування збору за паркування транспортного засобу до місцевого бюджету покладається на суб`єктів господарювання - операторів та власників парковок, контроль – на Рубіжанську ОДПІ у м. Кремінна.

        8.2. Контроль за організацією та функціонуванням платних парковок  покладається на постійно діючу комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, розвитку суб’єктів підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв’язку. 
 



 
         Секретар міської ради                                           Л.В.Колесніченко 
 
                                                                                                                                   

















Додаток 2 
              		                                                                            до проекту рішення сесії 
                                                                                                                Кремінської міської ради

Кремінському
міському голові
							                                       
З   А   Я   В   А

Відповідно до  рішення  сесії міської  ради  від _______ № ______ про  виділення  земельної  ділянки  під парковку
__________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, П.І.Б. фізичної особи-підприємця)
_____________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов`язкових платежів)
__________________________________________________________________
(П.І.Б. керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)
_____________________________________________________________
(телефон, факс)
__________________________________________________________________
(фактичне місцезнаходження)
__________________________________________________________________
(телефон, факс)
            Прошу  укласти  договір на користування об`єктом благоустрою  площею ____м2 за адресою _______________________________ для влаштування  платної парковки 
            
Чисельність найманих працівників,
у т.ч. зареєстрованих у міському
центрі зайнятості                                                  ___________/__________чол.
 
Середня заробітна плата                                      ________________грн. в міс.
 
Заборгованість з виплати
заробітної плати  (або відсутність токової)         ________________грн.
 
Дата                                                                                                                                                                                                 ______________________________
М.П.                                                    Підпис суб`єкта господарювання
 


 Секретар міської ради                                            Л.В.Колесніченко

Додаток 3 
              		                                                                            до проекту рішення сесії 
                                                                                                                Кремінської міської ради

  											
      
ПАСПОРТ-ХАРАКТЕРИСТИКА
парковки
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
повна назва суб`єкта господарювання, юридична адреса, код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний код (для фізичних осіб)
Адреса  парковки  _________________________________________________
Режим роботи ____________________________________________________
Вид парковки ____________________________________________________
                          ( спеціально обладнані  чи відведені місця )
Площа парковки __________м2
Кількість машиномісць _______________ од.
Характеристика обладнання :
вид покриття _____________________________________________________
                                        ( асфальтобетон, відсів, наявність розмітки  тощо )
кількість та назва дорожніх та спеціальних знаків _____________________
_________________________________________________________________
додаткове устаткування ____________________________________________
                                                (шлагбауми, огорожі,  спеціальні приміщення, 
_________________________________________________________________
паркомати, урни для сміття  тощо)

 
 Підпис
 
  
 
Секретар міської ради                                           Л.В.Колесніченко












Додаток 4 
              		                                                                            до проекту рішення сесії 
                                                                                                                Кремінської міської ради

                                                                                                                        	  	 
                                                                                                                                                                    
 
Договір №___
тимчасового користування об`єктом благоустрою

від “___”__________20___р.                                                     м. Кремінна
 
            Кремінський комбінат комунальних підприємств (у подальшому іменований „Балансоутримувач”) в особі директора _______________________________________________________________
_____________________________________________________________ , що діє на підставі  Статуту , з одного боку, та __________________________________________________________________
(повна назва юридичної  або фізичної особи)
 _________________________________________________________________
(код СДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний код (для фізичних осіб)
 
(у подальшому іменований „Користувач”) в особі _______________________
__________________________________________________________________
(відношення до юридичної особи)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім`я, по-батькові)
що діє на підставі __________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва законодавчого акта, ким і коли зареєстрований)
__________________________________________________________________
 
з іншого боку, уклали цей договір про нижчезазначене:

І. Предмет договору
1.1 Балансоутримувач передає, а Користувач приймає в тимчасове  користування об`єкт благоустрою (надалі об`єкт ):
__________________________________________________________________
(його найменування відповідно до картки обліку основних засобів)
__________________________________________________________________
(інвентарний номер)
загальною  площею ________ м2, розташований за адресою_______________
__________________________________________________________________
 
для ______________________________________________________________
(потреба використання об`єкта користувачем)
__________________________________________________________________
            Технічний стан об`єкта зазначається в акті його обстеження від „___”__________р. 
Балансова вартість:
відновна _________________ тис. грн., станом на ___________________________________
залишкова ________________ тис. грн. станом на ___________________________________ 
            1.2 Об`єкт користування надається разом із майном (устаткуванням, інвентарем, елементами благоустрої) в експлуатаційному стані згідно з переліком, який додається до акту прийому-передачі   .

ІІ. Термін дії Договору
            2.1 Об`єкт користування надається Користувачу на термін, обумовлений   цим Договором. 
Термін дії Договору:
 з „_____”______________ р. 
до „_____”________________р.


ІІІ. Умови Договору
 
3.1. Договір вважається укладеним з моменту його підписання і набуває чинності з дня передачі об`єкта користування Користувачу відповідно до акта прийому-передачі.
3.2. Користувач не має права передавати  об`єкт користування іншим юридичним або фізичним особам .
3.3. Балансова належність об`єкта користування не змінюється.
3.4. Об`єкт користування протягом терміну дії Договору не може бути предметом застави та інших майнових угод також не  може  змінюватись  його призначення.
3.5. Передача об`єкта користування Користувачу не спричиняє передачі права власності на цей об`єкт. Реорганізація Балансоутримувача чи Користувача не є підставою для змінення  умов Договору або його розірвання.
3.6.  Поліпшення технічного стану об`єкта користування (відновлення асфальтного покриття, бордюр, дорожньої розмітки, турнікетів, зливоприймальних решіток, кришок інженерних колодязів, в`їзних  та 
ви`їзних шлагбаумів, дорожніх знаків), здійснені користувачем за власний рахунок є комунальною власністю міста.
3.7. При невиконанні користувачем цих вимог балансоутримувач може у встановленому законодавством України порядку поставити питання про розірвання укладеного Договору та повернення ним об`єкта користування в належному стані.
3.8. Запропоновані однією із сторін зміни чи доповнення до Договору розглядаються не більш 14 днів від дня їх отримання. При відсутності протягом означеного терміну письмової відмови, зустрічних пропозицій  зміни або доповнення вважаються чинними. Одностороннє внесення змін чи доповнень до Договору не допускається.
3.9. Після закінчення терміну дії цього Договору, або у разі втрати чинності Договору об`єкт користування повертається Балансоутримувачу згідно з актом прийому-передачі.
3.10. Взаємовідносини сторін, не урегульовані цим договором, регламентуються чинним законодавством України .

ІV. Права та обов`язки сторін

4.1. Користувач має право безперешкодно використовувати об`єкт користування для потреб, встановлених цим Договором.
4.2. Користувач зобов`язується:
_________________________________________________________________
(перелік конкретних зобов`язань та термін їх виконання, у т.ч. приведення об`єкту користування інженерних мереж, прилеглої території в належний для експлуатації стан)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- безперешкодно забезпечувати доступ до об`єкта представників інженерних служб з метою обстеження технічного стану інженерних мереж,  вчасне усунення пошкоджень інженерних мереж;
- надавати доступ до об`єкту користування відповідним працівникам виконкому міськради  Балансоутримувача та райдержадміністрації для визначення його технічного стану, перевірки виконання зобов`язань за цим Договором;
- на запит виконкому міськради  надавати усну або письмову інформацію, яка стосується об`єкта користування.
            4.3. Балансоутримувач має право:
- перевіряти виконання Користувачем умов цього Договору, вимагати усунення порушень;
- ініціювати внесення змін до Договору чи його розірвання у разі погіршення технічного стану, об`єкта користування, належного до нього устаткування , інвентаря, елементів благоустрої, використання об`єкта не за призначенням, порушення Користувачем інших умов Договору.

V. Відповідальність сторін

5.1. У випадку не виконання чи неналежного виконання обов`язків за цим Договором сторони після взаємних консультацій та переговорів усувають виявлені порушення. При неможливості досягнення згоди або зволікання з виконанням однієї із сторін ухваленого рішення інша сторона має безспірне право ставити та вирішувати питання про розірвання Договору.
5.2. Збитки, заподіяні у зв`язку з невиконанням однією із сторін умов цього Договору стягуються в судовому порядку.
5.3. Сторони не несуть відповідальності за повне чи часткове невиконання умов цього Договору,  якщо це є наслідком форс мажорних обставин (стихійних лих, військових дій, масових зворушень і т.п.)
 
VІ. Втрата чинності Договору

 Цей Договір втрачає чинність у разі:
- закінчення терміну його дії;
- досягнення згоди сторін;
- ухвалення рішення про добровільну чи примусову ліквідацію Користувача як юридичної особи;
- винесення відповідного судового рішення (при зверненні до нього однією із сторін щодо порушення умов цього Договору );
- наявності інших підстав визначених законодавством.
            В тижневий термін від дня ухвалення рішення про ліквідацію як юридичної особи (для фізичної особи - скасування рішення про державну реєстрацію, як суб`єкта підприємницької діяльності) Користувач повідомляє про це Балансоутримувача.

VІІ. Заключна частина

            7.1. Цей Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Перший з них залишається у Балансоутримувача, другий передається Користувачу.


VІІІ. Юридичні реквізити сторін

«Балансоутримувач»:




«Користувач»:





Від «Балансоутримувача»
______ /____________ /

Від «Користувача»
______ /_____________ /

М.П.                                                                                          М.П.


Секретар міської ради                                             Л.В.Колесніченко


