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ПРОЕКТ РІШЕННЯ   
 

Від    квітня 2018 року                                                                          43   сесія  7 скликання 

 

«Про внесення змін до рішення 31 сесії 6-го 

скликання від 12.06.2012р. № 328 «Про 

затвердження Положення про порядок 

залучення, розрахунок розміру і використання 

коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури м. Липовець» 

 (регуляторний акт) 

 

 З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства рішення 31 сесії 

6-го скликання від 12.06.2012р. № 328 «Про затвердження Положення про порядок 

залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури м. Липовець», керуючись  ст.25, ст. 59  Закону  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законами України  «Про засади державної регуляторної політики 

в сфері господарської діяльності», «Про регулювання містобудівної діяльності», сесія міської 

ради 

Вирішила: 

 

 1.Внести зміни до Положення про порядок залучення, розрахунок розміру і 

використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Липовець (далі - 

Положення) (Додаток №1до рішення 31 сесії 6-го скликання № 328 від 12.06.2012р.), а саме: 

 1.1. Викласти абзац 4 пункту 3.2. розділу «3. Сфера дії Положення» в новій редакції, а 

саме: 

«- індивідуальних (садибних) житлових будинків, квартир, садових, дачних будинків 

загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, 

розташованих на відповідних земельних ділянках;» 

 1.2. Доповнити розділ «4. Порядку залучення та умови розрахунку внесків»  

Положення наступними підпунктами: 

«4.7. У випадку, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно 

з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі 

інвентаризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю, або виходячи з 

опосередкованої вартості спорудження житла, установленої центральним органом 

виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для Вінницької 

області станом на дату укладання Договору, або виходячи із звіту про оцінку об’єкта 

будівництва, або за вартістю будівництва об’єктів-аналогів у даному регіоні. 

4.8. Розрахований розмір пайової участі підлягає округленню до цілої гривні. » . 



 2. Внести зміни у типову форму Договору про пайову участь забудовників об’єкту 

містобудування у розвитку інфраструктури м. Липовець (далі- Договір) (Додаток 2 до 

рішення 31 сесії 6-го скликання № 328 від 12.06.2012р.), а саме:  

 2.1. Виключити абзац 1 підпункту 2.1.  пункту 2. «Зобов’язання Сторін».  

 2.2. Затвердити розрахунок величини пайової участі забудовників об’єктів 

містобудування у розвитку інфраструктури м. Липовець, який є невід’ємною частиною  

Договору згідно додатку. 

 3.Завідувачу загальним відділом Блазі Т.О. оприлюднити дане рішення на офіційному 

сайті міської ради в мережі Інтернет та на дошці оголошень згідно чинного законодавства.  

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально - 

економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.). 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                       МИКОЛА  ГРУШКО 

 

Секретар міської ради                                                                       Лебідь А.М.  

Зав.відділу правової та 

кадрової роботи                Назаренко О.О.  



ДОДАТОК 

рішення  Липовецької міської ради  

7 скликання 43 сесії  від _________ 

2018 року №_____ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО_______________ 

М.Т. Грушко  

 

 

Розрахунок величини пайової участі забудовників об’єктів  

містобудування у розвитку інфраструктури м. Липовець 

 

 

 «_____» __________ 20___р.                                      м. Липовець 

  

Липовецька міська рада в особі 

______________________________________________________________________ 

(ПІБ та посада уповноваженої особи) 

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та 

_____________________________________________________________________ 

(П. І. Б. фізичної особи, з якою укладається договір, або П. І. Б. уповноваженої особи із 

зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладення договору—

для юридичних осіб) 

далі іменований «Забудовник», з другого боку, які разом за текстом Договору іменуються 

«Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь забудовників об’єкту 

містобудування у розвитку інфраструктури м. Липовець  від «___» __________ 20__р. 

№_____ домовилися про таке: 

1. Затвердити розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури м. Липовець у 

зв'язку з будівництвом/реконструкцією тощо об'єкта ____________________________, що 

знаходиться за адресою: ______________________________________, який є грошовим 

виразом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта/ 

інвентиризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю / тощо, 

установленого відповідно до Закону України від 17.02.11 р. №3038-VІ «Про регулювання 

містобудівної діяльності» та Положення про порядок залучення, розрахунок розміру і 

використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Липовець, затвердженого 

рішенням Липовецької міської ради від «___» __________ 20__р. №_____ (далі за текстом — 

Положення). 

2.Підставою для здійснення розрахунку стала надана Забудовником 

_______________________________________________________. 

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

договори, кошториси тощо): ________________________________________________. 

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

становить: ________________________________________________. 

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 Забудовником 

документацією становлять: _________________________________________________. 



6. Будівництво інженерних мереж та/або об'єктів, які Забудовник 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. Липовець, на момент 

підписання цього документа не передбачено (або передбачено, тоді вказати суму цифрами та 

прописом). 

7.Розмір відсотка пайової участі відповідно до рішення Липовецької міської ради від 

_______________ №__ становить: _______________________________________. 

8.Розмір пайової участі визначений за формулою: 

П = (З- З буд. інші) × В 

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

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

розрахунку вартості будівництва (реконструкції)/ інвентиризаційної вартості, встановленої в 

технічному паспорті на будівлю тощо, грн.; 

З буд. інші – витрати на придбання 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 міської ради. 

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

яких зберігається у Замовника, другий — у виконавчому комітеті Липовецької міської ради. 

Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь забудовників об’єкту 

містобудування у розвитку інфраструктури м. Липовець  від «___» __________ 20__р. 

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

основного Договору. 

Сторона 1                                                                   Сторона 2 

____________________________                             _________________________ 

_____________________________                           _________________________ 

_____________________________                           _________________________ 

_____________________________                           _________________________ 

 


