ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 19.05.2016 р. № 1174
м. Вінниця
Про затвердження договору
про участь гр. Андронійчука Р.С.
в соціально-економічному
розвитку міста
Враховуючи звернення гр. Андронійчука Р.С., рішення міської ради
від 27.12.2011 р. № 557 (зі змінами та доповненнями), керуючись частиною 1 статті
52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити договір про участь в соціально-економічному розвитку міста між

виконавчим комітетом міської ради та фізичною особою Андронійчуком
Романом Степановичем згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського

голови Г.Якубович.

Перший заступник міського голови

І.Корольчук

Додаток до рішення
виконкому міської ради
від 19.05.2016 р. № 1174
ДОГОВІР ПРО УЧАСТЬ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ МІСТА
м. Вінниця

«…» ………….. 2016 р.

Сторона-1: Виконавчий комітет Вінницької міської ради, місцерозташування
зареєстровано за адресою: вул. Соборна, 59, м. Вінниця, код ЄДРПОУ – 03084813, в особі
заступника міського голови Якубович Галини Анатоліївни, яка діє на підставі Розпорядження
міського голови, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку,
Сторона-2: Фізична особа Андронійчук Роман Степанович, місце проживання
зареєстровано за адресою: вул. Зодчих, 34, кв. 10 в м. Вінниці, паспорт серії КР № 562154,
виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 08.12.2000 р.,
ідентифікаційний номер – 3086314836, з іншого боку,
разом надалі – Сторони, а кожна окремо – Сторона, враховуючи Положення про Порядок
залучення інвестицій в економічний та соціальний розвиток міста, затверджене рішенням міської
ради від 27.12.2011 р. № 557 (зі змінами та доповненнями), уклали цей договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Предметом даного Договору є зобов’язання Сторони-2 прийняти участь в соціальноекономічному розвитку міста Вінниці шляхом сплати коштів при зміні цільового
призначення земельної ділянки, належної Стороні-2 на праві приватної власності, що
розташована по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 3 в м. Вінниці (надалі – внесок).
2. Порядок визначення розміру та порядку сплати внеску
2.1. Розмір внеску складає 71 455 (сімдесят одна тисяча чотириста п‘ятдесят п‘ять) гривень.
2.2. Внесок в розмірі, визначеному п. 2.1. цього договору, сплачується Стороною-2 в термін до
01.06.2016 р. на розрахунковий рахунок 31513931700002, одержувач: УДКСУ у м. Вінниці
(м. Вінниця), 50110000, ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код ЄДРПОУ
38054707, призначення: *;101; ЦФ соц-екон розвиток міста внески при зміні цільового
використання земельних ділянок зг.договору.
3. Спільні обов’язки Сторін
3.1.Не приймати односторонніх рішень, які порушують права іншої Сторони.
4. Права і обов’язки Сторін
4.1.Сторона-1 отримує від Сторони-2:
4.1.1. Копії документу, що посвідчує право власності, та нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, зазначеної в п. 1.1. цього договору.
4.1.2. Внесок в розмірі та в порядку, передбаченому розділом 2 цього договору.
4.2.Сторона-2:
4.2.1. Надає Стороні-1 копії документу, що посвідчує право власності, та нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, зазначеної в п. 1.1. цього договору.
4.2.2. Сплачує внесок в розмірі та в порядку, передбаченому розділом 2 цього договору.
5. Відповідальність Сторін
5.1. За порушення Стороною-2 зобов’язань за цим договором з підстав, які залежать лише від
Сторони-2, остання несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за
договором, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин (стихійне лихо, пожежа,
рішення органів влади, які впливають на подальше виконання договору, та інші обставини
непереборної сили).

5.3. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
6. Інші умови
6.1. Договір оформлений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну
силу, по одному для кожної із Сторін.
6.2. Цей договір набуває юридичної сили з моменту його підписання Сторонами та затвердження
рішенням виконавчого комітету міської ради і діє до повного виконання Сторонами взятих
на себе зобов'язань.
Місцезнаходження Сторін
СТОРОНА-1
Виконавчий комітет
Вінницької міської ради
вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 21100
Код ЄДРПОУ: 38054707

СТОРОНА-2
Фізична особа
Андронійчук Роман Степанович
вул. Зодчих, 34, кв. 10 в м. Вінниці
паспорт серії КР № 562154, виданий
Першотравневим РВ УМВС України
в Чернівецькій області 08.12.2000 р.
ідентифікаційний номер – 3086314836

Заступник міського голови

Фізична особа

_________________ Г.А.Якубович

___________________ Р.С.Андронійчук

Керуючий справами виконкому

С.Чорнолуцький

Департамент економіки і інвестицій
Міронова Валерія Юріївна
Заступник начальника відділу інвестицій, капіталовкладень, промисловості та тендерних
процедур

