
           Додаток 1 
до Положення про порядок 
оплати за тимчасове 
користування місцем 
розміщення рекламних засобів, 
що перебуває в комунальній 
власності територіальної 
громади м.Запоріжжя, 
затвердженого рішенням 
міської ради   ________ № ____  

 

 

 

Договір №________пр  

на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, яке 

перебуває у комунальній власності  

 

м.Запоріжжя                                                       «____» __________ 20__ року 

 

Виконавчий комітет Запорізької міської ради в особі Оператора зі 

справляння плати та нагляду за станом зовнішньої реклами, якій діє на підставі 

Договору доручення № _____ від ____________, в особі 

______________________________________________, який діє на підставі 

________________________________, надалі – «Сторона 1», та «Заявник» 

__________________________________________________, в особі 

_________________________________________, який діє на підставі 

_____________________________, надалі – «Сторона 2», в подальшому разом – 

«Сторони», керуючись рішенням Запорізької міської ради № _____ від 

______________ уклали цей договір про наступне: 

І Предмет договору          

1.1 «Сторона 2» приймає у тимчасове платне користування місця 

розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності 

м.Запоріжжя, де планується розміщення рекламних засобів (спеціальні 

конструкції зовнішньої реклами), за адресами відповідно до довідок про 

встановлення пріоритетів на заявлені місця розташування рекламних засобів. 

Переліки адрес місць, де планується розташування рекламних засобів, на 

які встановлені пріоритети, номера та дати виданих довідок, термін дії 

пріоритетів, із зазначенням розміру (формату) площин, їх кількості та розміру 

плати визначаються у відповідних Додатках до даного Договору, які 

підписуються повноважними представниками «Сторін», і є невід’ємною 

частиною даного Договору. 

II Розмір плати та порядок розрахунків 

2.1 Загальна сума розміру щомісячної плати за цим Договором 

визначається як сума по всіх відповідних діючих додатках до даного Договору, 

які є невід’ємними його частинами. Основою для розрахунку щомісячної плати 

за цим Договором є базовий розмір щомісячної плати за тимчасове 

користування  місцями   розташування  рекламних  засобів,  що перебувають в  
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комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, який 

затверджується рішенням Запорізької міської ради. 

2.2 «Сторона 2», з моменту укладення цього Договору, щомісяця, самостійно, 

до 25 числа поточного місяця, за реквізитами: 

       Одержувач: місцевий бюджет м.Запоріжжя 

      ЄДРПОУ ___________ 

      код банку отримувача (МФО) __________, 

      банк ГУДКСУ у Запорізькій області 

      код платежу __________, 

рахунок № ____________ 

перераховує до бюджету міста плату за тимчасове користування місцями, 

що перебувають в комунальній власності, в наступному розмірі:   

    - 25 відсотків від загальної суми розміру щомісячної плати, визначеної в 

діючих додатках до цього Договору;  

     - 100 відсотків від розміру загальної суми розміру плати, визначеної в 

діючих додатках до цього Договору, протягом трьох місяців з дати прийняття 

рішення про продовження строку дії пріоритету.  

 2.3 «Сторона 2» до 5-го числа місяця, наступного за звітним, надає 

«Стороні 1» завірені копії документів, які підтверджують внесення плати до 

бюджету міста за цим Договором. Факт неподання або подання таких копій 

документів з порушенням терміну  вважається неналежним виконанням умов 

цього Договору «Стороною 2». 

 

 

ІІІ Права та обов'язки «Сторони 1» 

3.1 «Сторона 1» має  право: 

3.1.1 Вимагати від «Сторони 2» виконання умов цього договору. 

3.1.2 Вимагати від «Сторони 2» дотримання вимог чинного законодавства 

з питань розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами, в тому числі 

рішень органів місцевого самоврядування міста Запоріжжя. 

3.2 «Сторона 1» зобов'язана: 

3.2.1 Дотримуватися чинного законодавства та умов цього Договору при 

його виконанні. 

IV. Права та обов'язки «Сторони 2» 

4.1 «Сторона 2» має право: 

4.1.1 Протягом дії пріоритету на заявлене місце розміщення рекламного 

засобу та цього договору оформити у встановленому порядку дозволи на 

розміщення зовнішньої реклами. 

4.1.2 Відмовитися від встановленого пріоритету, для чого надати через 

державного адміністратора письмову заяву на адресу робочого органу з питань 

розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжі. 

4.2 «Сторона 2» зобов'язана: 
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4.2.1 Своєчасно та у повному обсязі, відповідно до умов  розділу ІІ даного 

Договору, здійснювати плату. 

4.2.2 Протягом строку дії цього Договору на місцях, на які встановлено 

пріоритет, не розміщувати рекламні засоби. 

4.2.3 Укласти додаткову угоду до цього договору у разі зміни протягом 

строку його дії адрес місць, де планується розташування рекламних засобів, на 

які встановлені пріоритети, отримання нових довідок про встановлення 

пріоритетів чи відмови у наданні дозволу, зміну розміру (формату) площин та 

їх кількості тощо.  

4.2.4 Протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання дозволу (дозволів) 

на розміщення зовнішньої реклами укласти зі «Стороною 1» Договір на 

тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу та в той же 

термін надати його копію робочому органу з питань розміщення зовнішньої 

реклами в м.Запоріжжі. 

V. Термін дії договору. 

5.1 Цей договір набуває чинності з моменту його підписання 

«Сторонами» і припиняє свою дію окремо по кожному заявленому місцю:  

- або в день укладення Договору на тимчасове користування місцем 

розташування рекламного засобу передбаченого п. 4.2.4 цього Договору;  

- або в день прийняття виконавчим комітетом Запорізької міської ради 

рішення про відмову у наданні дозволу(-ів) на розміщення зовнішньої реклами; 

- або день виявлення робочим органом з питань розміщення зовнішньої 

реклами в м. Запоріжжі підстав для втрати пріоритету;  

- або в день закінчення терміну дії пріоритету. 

В частині зобов’язань «Сторони 2» щодо здійснення розрахунків цей 

Договір діє до повного виконання. 

5.2 Розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається, 

крім як у наступних випадках: 

а) несплати або неповної сплати «Стороною 2» плати, визначеної 

розділом ІІ даного Договору, більше ніж два місяці; 

б) порушення «Стороною 2» умов п.п.4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, п.8.1 даного 

Договору; 

 Одностороннє розірвання  даного Договору у випадках, перелічених в 

цьому пункті, здійснюється з обов'язковим письмовим повідомленням 

«Сторони 2» за 7 (сім) календарних днів до очікуваного дня розірвання. 

5.3 Договір може бути припинений шляхом прийняття рішення 

Запорізькою міською радою про скасування чи внесення змін до рішення 

Запорізької міської ради, на підставі якого укладено цей Договір, якщо інше не 

буде передбачено самим рішенням.    

 

VI Зміна умов договору 

6.1 Зміни до даного Договору вносяться або за домовленістю Сторін, або 

на  підставі  обов’язкового   для   «Сторін»   рішення  Запорізької  міської  ради  
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стосовно договорів на тимчасове користування місцями розташування 

рекламних засобів, які перебувають в комунальній власності територіальної 

громади м. Запоріжжя, шляхом укладення у письмовій формі додаткових угод, 

які підписуються «Сторонами» та стають невід’ємною частиною даного 

Договору.    

VII Додаткові умови 

7.1 Базовий розмір щомісячної плати за користування місцями 

розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, 

який є основою для розрахунку щомісячної плати за цим Договором, може бути 

змінений відповідним рішенням міської ради, в такому разі «Сторони» 

зобов’язані переглянути розмір плати за цим Договором та укласти відповідну 

додаткову угоду. 

7.2 Взаємовідносини «Сторін», не передбачені цим Договором, 

регулюються діючим законодавством України. 

7.3 «Сторона 2», якщо вона є фізичною особою, або особа, яка є її 

представником, підписавши цей Договір надають «Стороні 1» свою особисту 

згоду на обробку їхніх персональних даних, захист яких передбачений чинним 

законодавством та які внесено у Договір або таких, що будуть отримані під час 

дії цього Договору. 

VIII Заключні положення 

8.1 У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, ім’я, по-

батькові фізичної особи-підприємця,  особи, уповноваженої підписувати 

договори, юридичної адреси або місця знаходження кожної із «Сторін», 

банківських реквізитів, вказаних у Договорі, «Сторони» зобов'язані у 

дводенний термін з моменту настання таких фактів, факсимільним зв'язком 

повідомити про це одна одну з наступним підтвердженням по пошті. 

8.2 Плата за тимчасове користування місцями розміщення рекламних 

засобів, які перебувають в комунальній власності м.Запоріжжя, не 

нараховується та не справляється з моменту подачі «Стороною 2» Робочому 

органу з питань розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя двох 

оформлених примірників дозволу та до дня отримання дозволу на підставі 

рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про надання такого 

дозволу. Про день подачі вказаних примірників дозволу «Сторона 2» негайно 

письмово повідомляє «Сторону 1», а у разі не повідомлення плата за тимчасове 

користування місцями розміщення рекламних засобів, які перебувають в 

комунальній власності м.Запоріжжя, нараховується в загальному порядку.   

8.3 Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках, що 

мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони. 

IX Юридичні адреси та банківські реквізити сторін 

«Сторона 1»                                                                                    «Сторона 2» 

 

 

Секретар міської ради                                    Р.О.Пидорич  


