
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 22 сесія  6-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від " 26 " січня 2012 р.                               № 452________ 
м. Мукачево 

 
 
   Про порядок організації та проведення  
   конкурсу з визначення суб’єктів 
   підприємницької діяльності по наданню права  
   комерційного використання стоянок таксі у м. Мукачево 
 

Керуючись ст. 25, 26, 28, 30, 59 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в України”, ст. 7, 14, 39, 40 Закону України “Про 
автомобільний транспорт”, ст. 86, 87, 88, 150, 152 Постанови Кабінету 
Міністрів України від 26.09.2007 р. № 1184, вимог Закону України "Про заходи 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", керуючись 
ст. 3-8, 10, 12, 13 Закону України „Про транспорт”, Постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 „Про затвердження Правил 
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” та іншими 
законодавчими, нормативно-правовими актами України, які регулюють 
організацію перевезень пасажирів в Україні, 

з метою ефективного використання земельного фонду міста (площ та 
вулиць), врегулювання використання  стоянок таксі, приведення нормативно-
правової бази в галузі автомобільного транспорту по місту Мукачево 
відповідно до вимог чинного законодавства, координації роботи перевізників 
таксі, контролю за їх роботою,  

забезпечення зростання надходжень до міського бюджету, 
беручи до уваги Протокол від 24.01.2012 р. засідання комісії по 

опрацюванню пропозицій та зауважень, поданих юридичними та фізичними 
особами на оприлюднений у засобах масової інформації (газета "Мукачівська 
Ратуша") та в мережі Інтернет на офіційному сайті Мукачівської міської ради 
регуляторний акт – проект рішення сесії "Про порядок організації та 
проведення конкурсу з визначення суб’єктів підприємницької діяльності по 
наданню права комерційного використання стоянок таксі у м. Мукачево",  

враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій міської ради з 
питань: транспорту, зв’язку оборонної роботи та надзвичайних ситуацій 
(протокол № 9 від 18.01.2012 р.), з питань приватизації, роздержавлення та 
земельних відносин (протокол № 16 від 19.01.2012 р.) і законності та 



правопорядку, охорони прав та свобод громадян, депутатської етики (протокол 
№ 12 від 23.01.2012 р.), 

Мукачівська міська рада вирішила: 
 
1. Затвердити:  
1.1. Положення "Про організацію і проведення конкурсу з визначення 

суб’єктів підприємницької діяльності по наданню права комерційного 
використання  стоянок таксі у м. Мукачево" (додаток 1). 

1.2. Склад конкурсної комісії з визначення суб’єктів підприємницької 
діяльності по наданню права комерційного використання стоянок таксі у м. 
Мукачево (додаток 2).  

1.3. Розрахунок вартості права комерційного використання  стоянок таксі 
в м. Мукачево (додаток 3). 

1.4. Стартові суми  для конкурсного відбору суб'єктів підприємницької 
діяльності по наданню права комерційного використання  стоянок таксі 
(додаток 4).  

1.5. Типову форму Договору по наданню права комерційного 
використання  стоянки таксі в м. Мукачево (додаток 5). 

1.6. Особливі умови  надання права комерційного використання  стоянок 
таксі у м. Мукачево: 

1.6.1. Переможець конкурсу погоджує з відповідними службами правила 
експлуатації місця стоянок таксі та утримує їх і прилеглу територію в 
належному санітарному стані.  

1.6.2. Переможець конкурсу надає право всім Перевізникам таксі, які 
мають відповідні ліцензії та уклали з ним відповідні угоди, використовувати 
стоянку таксі. 

2. Визначити балансоутримувачем площ стоянок таксі – Мукачівське 
міське комунальне підприємство "Ремонтно-будівельне управління" (код за 
ЄДРПОУ 34850918). Мукачівському міському комунальному підприємству 
"Міська служба пасажирських перевезень" та Мукачівському міському 
комунальному підприємству "Ремонтно-будівельне управління"  підготовити та 
оформити відповідний акт приймання-передачі.  

3. Управлінню комунальної власності спільно з відділом архітектури та 
містобудування, управлінням міського господарства забезпечити підготовку 
матеріалів для проведення конкурсного відбору суб'єктів підприємницької 
діяльності по наданню права комерційного використання  мережі стоянок таксі 
в м. Мукачево. 
       4. Надати дозвіл міському голові від імені територіальної громади міста 
на право підпису в договорах по наданню права комерційного використання  
стоянок таксі. 

5. Доручити фінансовому управлінню проводити контроль за своєчасністю 
та повнотою сплати коштів суб'єктами підприємницької діяльності - 
переможцями конкурсу, згідно укладених договорів по наданню права 
комерційного використання  стоянок таксі. 



6. Відділу внутрішньої політики оприлюднити рішення в засобах масової 
інформації  та  мережі Інтернет та забезпечити через офіційний сайт 
Мукачівської міської ради висвітлення діяльності роботи таксі міста. 
       7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського 
голови Радиш І.П., Іваницьку Г.В. в частинах, що їх стосується та постійним 
депутатським комісіям міської ради з питань транспорту, зв’язку оборонної 
роботи та надзвичайних ситуацій та з питань приватизації, роздержавлення та 
земельних відносин. 
 
 
             Міський голова                                                          З.З. Ленд’єл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  3 
до рішення   22 сесії Мукачівської 
міської ради 6-го скликання 

                  від 26 січня 2012 року №452 
 
 
 
 

Розрахунок 
вартості права комерційного використання  стоянок таксі в м. Мукачево. 

  
Вартість права комерційного використання стоянки таксі на день 

визначається в залежності від місця розміщення стоянки таксі, 
нормативно-грошової оцінки, площі, кількості днів та коефіцієнту, що 

враховує ринкову складову у вартості права комерційного використання  
стоянок таксі 

 
 

Пл х Нгр 
В =  --------------- х Кр 

 365  
 

В - вартість на право комерційного використання стоянок таксі на день в грн.; 
Пл - загальна площа місця стоянок таксі; 
Нгр - нормативна грошова оцінка 1кв.м.; 
365 - кількість днів в році; 
Кр - коефіцієнт, що враховує ринкову складову у вартості на право 
комерційного використання  стоянок таксі = 1 
 
 
 
Секретар ради        І.Г. Маняк  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток  4 

до рішення 22 сесії Мукачівської 
міської ради 6-го скликання 

                  від 26.01.2012  року №452 
 
 
 

Стартові суми   
конкурсного відбору суб'єктів підприємницької діяльності по наданню 

права комерційного використання  стоянок таксі 
 

                                                                                                                       
 
 
       Секретар ради        І.Г. Маняк  
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
Місця стоянок таксі 

Площа 
(кв.м.) 

Нормативна 
грошова 
оцінка, 

грн./кв.м 

Стартова сума 
конкурсного 

відбору,  
місяць грн. 

1. вул. Вокзальна - площа перед 
залізничним вокзалом 

375,0 402,69 12584,06 

2. площа Миру (навпроти пам'ятника 
Мункачі та ювелірного магазину) 

133,5 722,33 8035,92 

3. вул. Миру ( біля Римо-Католицької 
церкви та навпроти кафе "Старий 
град") 

280,0 722,33 16854,37 

4. вул. Грушевського (від будинку № 5)  180,0 722,33 10834,95 
5. вул. Пушкіна - вул. Федорова (від 

магазину "Прогрес" та навпроти ЗОШ 
№ 20) 

148,5 722,33 8938,83 

6. вул. Окружна (навпроти магазину 
Барвінок) 

87,5 425,63 3103,55 

7. вул. Генерала Петрова (біля торгового 
комплексу "Багіра") 

125,0 431,24 4492,08 

8. вул. К.Карого  90,0 722,33 5417,48 
9. вул. Ак. Морозова до перехрестя вул. 

Підгорянська 
120,0 331,33 3313,10 

10. вул. Ак. Павлова (навпроти 
автостанції) 

187,50 497,31 7770,47 

11. вул. Грушевського, (навпроти 
адмінбудівлі № 1) 

87,5 722,33 5267,00 



Додаток 1 
                                                                                               до рішення  22 сесії Мукачівської 
                                                                                               міської ради 6-го скликання 
                                                                                               від 26 січня 2012 року № 452 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про організацію і проведення конкурсу з визначення суб’єктів підприємницької діяльності по 

наданню права комерційного використання  стоянок таксі у м. Мукачево 
 

1. Загальні положення 
1. Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу з визначення 

суб’єктів підприємницької діяльності по наданню права комерційного використання  стоянок 
таксі у м. Мукачево (надалі – Конкурсу) терміном на 2 роки, з правом пролонгації. 

2. Організацію проведення конкурсу забезпечує конкурсна комісія з визначення 
суб’єктів підприємницької діяльності по наданню права комерційного використання  стоянок 
таксі у м. Мукачево (надалі – Конкурсна комісія). 

3. Терміни, які застосовані в даному Положенні, вживаються в наступному значенні: 
- об’єкт конкурсу - право комерційного використання  стоянок таксі; 
- замовник з визначення об’єкту конкурсу є Мукачівська міська рада (надалі – 

Замовник); 
 - органами, що проводять цикл підготовчих робіт по наданню права комерційного 
використання  стоянок таксі у м. Мукачево шляхом конкурсу та проведення конкурсу (надалі 
- Організатори) є: управління комунальної власності (координатор робіт), управління 
міського господарства, відділ економіки та відділ архітектури та містобудування 
Мукачівського міськвиконкому, ММКП "Ремонтно-монтажне управління" – 
балансоутримувач; 

- ліцензія - дозвіл  на  господарську  діяльність  з  надання послуг з внутрішніх 
перевезень пасажирів на таксі; 

- виконавцем з проведення конкурсу (надалі - Виконавець) є  управління комунальної 
власності Мукачівської міської ради; 

- легкове таксі  — легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним ліхтарем, 
діючим таксометром, призначений для перевезення пасажирів і їх багажу у  індивідуальному 
порядку, у відповідності до діючого законодавства; 
 - мережа стоянок таксі – територіально визначена сукупність спеціально  обладнаних 
стоянок,  на яких таксі перебувають під час очікування пасажира;  
 - перевізник  - юридична або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності,  
який  здійснює   на  комерційній  основі  чи  за власний кошт перевезення пасажирів та їх 
багажу легковим таксі; 
 - стоянка таксі – місце зупинки таксі та посадки пасажирів, визначене відповідними 
дорожніми знаками;  
         - паспорт стоянки таксі – документ, який містить інформацію про засоби облаштування 
стоянки, інформаційне забезпечення пасажирів, власника стоянки, схеми руху та правила 
надання послуг; 
 - учасники ринку таксомоторних перевезень – перевізники,  інформаційно-
диспетчерська служба, водії. 
 Інші терміни  вживаються  у  значенні,  наведеному  в  Законі України "Про 
автомобільний транспорт". 

4. Замовник: 
- приймає рішення про проведення конкурсу і затверджує умови його проведення. 
5.  Підготовчі роботи по наданню права комерційного використання  стоянок таксі у 

м. Мукачево шляхом конкурсу здійснюється конкурсною комісією, визначеною згідно 
додатку 2 до рішення сесії. Конкурс полягає у визначенні користувача місцем стоянки таксі у 
м. Мукачево (надалі - користувач), який запропонував найбільшу плату вартості права 
комерційного використання,  при забезпеченні виконання інших умов конкурсу. 



6.  Виконавець (управління комунальної власності): 
- розміщує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу та його 

умови. 
-  готує, разом з іншими відділами та управліннями (при потребі), необхідні матеріали 

для проведення конкурсу; 
-  реєструє документи претендентів на участь у конкурсі; 
-  надає претендентам конкурсну  інформацію про об’єкт конкурсу; 
- готує проект договору по наданню права комерційного використання  мережі 

стоянок таксі в м. Мукачево; 
7. Голова комісії здійснює повноваження по скликанню комісії та організації роботи 

комісії. У випадку його відсутності – обов’язки покладаються на заступника голови комісії. 
8. Секретар комісії – готує матеріали для розгляду на засідання комісії, оформляє 

відповідний протокол, готує інформаційне повідомлення  в засобах масової інформації про 
оголошення та підсумки конкурсу.  

 
2.  Подання документів на конкурс. 
1. Претенденти для участі у конкурсі подають наступні документи:  
-  заяву про бажання взяти участь у конкурсі на ім’я голови конкурсної комісії; 
-  копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності; 
- копію ліцензії на право здійснення перевезень (у випадку здійснення даного виду 

діяльності); 
- довідку про  відсутність заборгованості перед  місцевим бюджетом. 
-  конкурсні пропозиції (в запечатаному конверті). 

Конкурсні пропозиції можуть включати відомості про додаткові сервісні послуги  згідно з 
умовами експлуатації об’єкту . 

2. Подані на конкурс документи реєструються Виконавцем у журналі.  
3. Документи, подані не в повному обсязі або несвоєчасно, не реєструються і 

повертаються претенденту із зазначенням причин у письмовому вигляді. 
 
3. Оголошення конкурсу 
1. Конкурс оголошується на підставі рішення сесії Мукачівської міської ради, яким 

затверджено стартову ціну конкурсу (розмір стартових сум для конкурсного відбору 
суб'єктів підприємницької діяльності по наданню права комерційного використання  стоянок 
таксі у Мукачево), яка визначається згідно додатку 4 до рішення сесії, та інші умови, 
розроблені відповідними відділами (управліннями) міськвиконкому. 

2. Після прийняття рішення уповноваженим органом публікується інформація про 
конкурс в пресі, який відбудеться не раніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення 
конкурсу. 

3. Інформація про проведення конкурсу має містити: 
-  дату, час і місце проведення конкурсу; 
- відомості про об’єкт для конкурсного відбору суб'єктів підприємницької діяльності по 

наданню права комерційного використання  стоянок таксі у Мукачево оренди (площа, 
стартова ціна, термін експлуатації місця стоянок таксі, інші умови експлуатації місця 
стоянок таксі);  

- кінцевий термін подання документів; 
- перелік підтвердних документів; 
- місцезнаходження комісії, контактні телефони; 
- інші умови. 

 
4.    Умови конкурсу 
1. Умовами конкурсу є: 
1.1. розмір сум для конкурсного відбору суб'єктів підприємницької діяльності по 

наданню права комерційного використання  стоянок таксі у Мукачево; 
1.2. ефективне використання об’єкта за цільовим призначенням; 



1.3. дотримання вимог експлуатації об’єкта Переможцями конкурсу: 
1.3.1. погодження з відповідними службами правил експлуатації місця стоянок таксі.  
1.3.2. надання права всім Перевізникам таксі, які мають відповідні ліцензії та уклали з 

ним відповідні угоди, використовувати стоянку таксі. 
1.3.3. утримання Стоянки та прилеглої території в належному санітарному стані. 
1.3.4. збереження стоянки в належному стані, а в разі пошкодження, зобов’язується її 

відремонтувати за власні кошти. 
1.4. інші умови. 
2. Прийняття заяв на участь у конкурсі припиняється за 3 робочі дні до початку 

конкурсу. 
 

5. Процедура проведення конкурсу  
1. Конкурс здійснюється в один етап, на якому визначається переможець згідно з 

умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. 
Конкурс є відкритим. У конкурсі можуть брати участь всі суб’єкти підприємницької 

діяльності, що відповідають його умовам та подали відповідні документи на конкурсну 
комісію. 

2.    У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам 
конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої плати 
експлуатації об’єкта. 

3. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, конкурс не 
проводиться, а з особою, яка її подала, укладається договір по наданню права комерційного 
використання стоянок таксі після затвердження протоколу конкурсної комісії на засіданні 
сесії міської ради.  

4. При наданні права комерційного використання  стоянок таксі у м. Мукачево 
одному заявнику, розмір плати за комерційне використання стоянки збільшується на 10%. 

У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс уважається 
таким, що не відбувся. 

5. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір плати за 
експлуатацію об’єкта у гривнях, при обов'язковому виконанні інших умов конкурсу. 

Переможець конкурсу та остаточний розмір плати визначається на засіданні 
конкурсної комісії. 

7. Наслідки конкурсу публікуються в засобах масової інформації. 
8. Порядок проведення конкурсу та рішення конкурсної комісії оформляється 

протоколом, який підписується усіма членами конкурсної комісії, що брали участь у 
голосуванні. 

Протокол конкурсної комісії погоджується міським головою та виноситься на 
затвердження сесії міської ради. 

9. Виконавець готує проект договору комерційного використання місця стоянок таксі 
з переможцем конкурсу. 

10. Міський голова або особа за його дорученням укладає договір з користувачем 
місця стоянок таксі у м. Мукачево - переможцем конкурсу. 

5. Розгляд суперечок 
1. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його 

проведення та розглядатися Замовником протягом 30 днів з дня надходження скарги від 
претендента. 

2. Суперечки, що виникають за результатами конкурсу, розв’язуються у 
встановленому законом порядку. 
                                                                                                                          
 
Секретар ради        І.Г. Маняк  
 
 
  



                
 Додаток 2 

                                                                                                до рішення  22  сесії Мукачівської 
                                                                                                міської ради 6-го скликання 
                                                                                                від 26 січня 2012 року № 452 
 

Склад  
конкурсної комісії з визначення суб’єктів підприємницької діяльності  

по наданню права комерційного використання  стоянок таксі  
у м. Мукачево  

 
 
          Голова конкурсної комісії:  
Радиш І.П. – заступник міського голови 

Заступник голови  конкурсної комісії:  
Козар В.В. – начальник управління комунальної власності  
 Секретар комісії:  
Боднарь Г.В. – начальник відділу організації відчуження комунального майна  
  та з питань реклами 
 Члени конкурсної комісії: 
Бендасюк В.С. - начальник управління міського господарства 
Бубряк В.П. – директор Мукачівського міського комунального підприємства  
 "Ремонтно-будівельне управління" 
Васільцюн С. Й. – начальник відділу економіки  
Дерев”яник М.Ф. - начальник відділу торгівлі, громадського харчування,  
 побуту та захисту прав споживачів  
Дулов Т.М.- начальник відділення ВДАІ м. Мукачівського МВ УМВС України  
 в Закарпатській області (за згодою) 
Кушнір І.І.- голова постійної депутатської комісії з питань приватизації,   
                                                роздержавлення та земельних відносин (за згодою) 
Кушнір Н.А. - начальник фінансового управління 
Немеш П.С. – начальник юридичного відділу  
Півцьо В.Й. – головний архітектор, начальник відділу архітектури та  
 містобудування  
Шкріба М.В.- голова постійної депутатської комісій з питань транспорту,  
                           зв’язку оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (за згодою) 

 
 
 
Секретар ради        І.Г. Маняк  
 
 
 
 
 
 



Додаток 5                                                                                                 
до рішення  22 сесії Мукачівської 

                                                                                              міської ради 6-го скликання 
                                                                                              від 26 січня 2012   року № 452 
 
 

ДОГОВІР 
по наданню права комерційного використання 

стоянки таксі в м. Мукачево 
 
 
м. Мукачево       _________________________ 

(число, місяць, рік - словами) 
 
 
           Ми, що нижче підписалися, ___________________________________,  
         (повна назва Власника) 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ _______________, місцезнаходження якого: 
_____________________________________________________ (далі – Власник) в особі           
     (адреса) 
_____________________________________________________________________________,    
               (посада, прізвище, ім’я та по батькові) 
та діє на підставі ______________________________________________________________, 
      (назва документа)                        
з одного боку, та  _____________________________________________________________,  
                                                         (повна назва особи Користувача) 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ __________, місцезнаходження якого: __________________,  
            (адреса) 
(далі – Користувач), в особі _______________________________________________________,  
       (посада, прізвище, ім’я та по батькові)       
та діє на підставі ________________, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче: 

(статут, довіреність тощо) 
 

1. Предмет Договору 
1.1. Власник передає, а Користувач приймає право комерційного використання  

стоянкою таксі (далі – Стоянка), площею _______ кв. м, розміщене за адресою: 
__________________________________, терміном на _________________, 

1.2. Майно передається у використання з метою організації перевезення пасажирів та 
їх багажу легковими таксі. 

1.3. Передача майна в комерційне використання здійснюється за актом приймання-
передачі. 
 

2. Умови передачі майна  Користувачу 
  2.1. Право укладання Договору по наданню права комерційного використання  
стоянок таксі в м. Мукачево надане ____________________ від „___”___________20__ року  
№ __________________. 

2.2. Користувач вступає у строкове платне користування Стоянкою у термін, указаний 
у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами Договору та акта приймання-передачі 
Стоянки. 

2.3. Передача Стоянки в користування не тягне за собою виникнення в Користувача 
права власності на цю Стоянку. Власником Майна залишається територіальна громада м. 
Мукачево. 

 
3. Плата за користування. 



3.1. Плата за право комерційного використання стоянки таксі становить 
____________________________________ грн. в місяць, та перераховується не пізніше 25 
числа кожного місяця, до міського бюджету на розрахунковий рахунок, погоджений в 
фінансовому управлінні.  

3.2. Розмір плати за користування переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі 
зміни Методики її розрахунку, істотної  зміни стану об’єкта з незалежних від Сторін причин 
та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.   

3.3. Плата за користування, перерахована несвоєчасно або в неповному обсязі, 
стягується Власнику відповідно до чинного законодавства з урахуванням пені з розрахунку 
0,1 відсотка від несвоєчасно перерахованої суми, але не більше подвійної облікової ставки 
Національного банку України. 

3.4. У разі припинення (розірвання) Договору Користувач сплачує плату за 
користування до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. 
Закінчення строку дії Договору не звільняє Користувача від обов’язку сплатити 
заборгованість, якщо така виникла, у повному обсязі,  ураховуючи штрафні санкції.  

 
4. Істотні умови договору 

4.1. Ефективне використання об’єкта за цільовим призначенням; 
4.2. Дотримання вимог експлуатації об’єкта; 
4.3. Переможець конкурсу погоджує з відповідними службами правила експлуатації 

місця стоянок таксі та утримує їх в належному санітарному стані.  
4.4. Переможець конкурсу надає право всім Перевізникам таксі, які мають відповідні 

ліцензії та уклали з ним відповідні угоди, використовувати всі місця стоянок таксі на 
території міста. 

4.5. Утримування прилеглої території в чистоті. 
4.6. Перепродаж права комерційного використання стоянки таксі Користувачем, 

переможцем конкурсу – забороняється. 
4.7. У випадку дострокового припинення договору по наданню права комерційного 

використання стоянки таксі в м. Мукачево – стоянка визначається як вільна та "Власником" 
оголошується новий конкурс на право користування. 

 
5. Права і обов’язки сторін 

5.1. "Власник": 
- має право здійснювати нагляд за цільовим використанням Стоянки Користувачем та 

за станом дотримання санітарних норм на ній. 
5.2. "Користувач" зобов’язується: 
-  використовувати Стоянку за призначенням. 
- утримувати Стоянку на прилеглу територію в належному санітарному стані 

(власними силами або на договірних засадах). 
5.3. Користувач вправі, з метою інтенсивного використання стоянок, по домовленості 

надавати іншим Перевізникам таксі, які мають відповідні ліцензії та угоди, використовувати 
всі місця стоянок таксі на території міста. 

 
6. Відповідальність та вирішення спорів за договором 

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони 
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

Користувач несе відповідальність за збереження стоянки в належному стані, а в разі 
пошкодження, зобов’язується її відремонтувати за власні кошти. 

Спори, які виникають за цим Договором або у зв’язку з ним, не вирішені шляхом 
переговорів, вирішуються в судовому порядку. 

 
7. Інші умови 



Цей Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну 
силу, по одному для кожної сторони. Договір набирає чинності з моменту його підписання 
сторонами. 

 
 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 
Власник        Користувач  
м. Мукачево, вул. Пушкіна, 2    ___________________ 
код ____________                                                                ___________________ 
р/р _____________                                                  ___________________ 
МФО ___________                                                              ___________________ 
в ______________ Банк                                         ___________________ 
 
  
_____________ _______________    ________________ ____________ 
 
«   »___________ 200___ р.                                           «   » _________200___ р.  
 
 
 
 
             Секретар міської ради                                           І.Г. Маняк 
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