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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

34 сесія 8 скликання 

29  серпня 2019 року                                                                                           №  2052 

Про затвердження «Порядку розміщення  

відкритих літніх майданчиків біля об’єктів  

ресторанного господарства на території  

Баранівської міської ОТГ» 

(проект регуляторного акту) 

 

              Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про 

благоустрій населених пунктів“, Порядком провадження торговельної діяльності та 

правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 "Про затвердження Єдиних 

правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 

користування ними та охорони", наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і 

торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 "Про затвердження Правил роботи 

дрібнороздрібної торговельної мережі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

23 липня 1996 року за № 372/1397, наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року №244 

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для підприємницької 

діяльності», з метою врегулювання діяльності суб’єктів господарювання в сфері надання 

послуг з організації відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного 

господарства та рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету 

та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

                 1. Затвердити Порядок розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів 

ресторанного господарства на території Баранівської міської ОТГ (додається). 

                 2. Затвердити Положення про оренду окремих конструктивних елементів 

благоустрою комунальної власності для розміщення відкритих літніх майданчиків для 

харчування (додається). 

                 3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

Міський голова                                                                                            А.О. Душко 

 

Згідно з оригіналом 

Секретар ради        О.В.Самчук 

 



 
 

     ЗАТВЕРДЖЕНО 

  рішенням 34 сесії 8 скликання 

                                                                                                Баранівської міської ради                                                                          

                                                                               від 29.08.2019р. № 2052 
 

 
ПОРЯДОК  

розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства на 

території Баранівської міської ОТГ  

 

1. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок регулює правовідносини, що виникають у процесі розміщення та 

облаштування відкритих літніх майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів 

ресторанного господарства. 

1.2. Терміни в цьому Порядку застосовуються у такому значенні: 

заявник – власник або користувач стаціонарного закладу ресторанного господарства, 

який має намір розмітити відкритий літній майданчик для харчування; 

заклад  ресторанного  господарства   -   організаційно-структурна одиниця у сфері 

ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну    діяльність:    виробляє    і    

(або)     доготовляє, продає і  організовує  споживання  продукції  власного  виробництва  і 

закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів; 

відкритий літній майданчик для харчування - площинний елемент (частина) об’єкту 

благоустрою з твердим покриттям, обладнаний садовими або ресторанними меблями, 

декоративними квітниками, тощо, який використовується виключно для надання послуг 

громадського харчування біля стаціонарного (капітального) закладу ресторанного 

господарства на відкритому повітрі, не має закритого приміщення для тимчасового 

перебування людей, встановлений тимчасово (в період з 01 квітня по 31 жовтня) без 

улаштування фундаменту; 

габарити літнього майданчика - геометричні параметри площинного елементу 

благоустрою, необхідного для розміщення обладнання майданчика і для забезпечення 

можливості її обслуговування. Габарити літнього майданчика визначаються нормативною 

площею з розрахунку не менше 1,40 м2 на посадкове місце; 

паспорт відкритого літнього майданчика для харчування - комплект документів, у яких 

визначено місце встановлення відкритого літнього майданчика  для  харчування  на   оновленій   

топографо-геодезичній   основі  М 1:500 та схему благоустрою прилеглої території відкритого 

літнього майданчика для харчування. 

конструктивні елементи благоустрою – це покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, 

алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів. 

1.3. Інші терміни застосовуються у значенні, що вживаються в нормативно-правових 

актах, що регулюють правовідносини у сфері торгівлі та ресторанного господарства. 

  1.4. Дія цього Порядку поширюється на територію Баранівської міської ОТГ. 

              1.5. Порядок є обов’язковим для виконання усіма фізичними та юридичними особами, 

незалежно від форми власності, які мають намір розмістити відкритий літній майданчик для 

харчування. 

2. Загальні вимоги до розміщення відкритих літніх майданчиків для 

харчування 

2.1. Відкриті літні майданчики для харчування встановлюються виключно біля 
стаціонарних (капітальних) закладів ресторанного господарства. 

2.2. Літні майданчики для харчування можуть безпосередньо примикати до фасаду 

будинку, де розташований заклад ресторанного господарства із додержанням нормативної 
відстані до вікон житлових приміщень. 

2.3. При влаштуванні майданчиків для харчування на пішохідних доріжках, 
тротуарах та алеях ширина для проходу пішоходів повинна бути не менше 1,8 м, розміщення 

майданчика не має перешкоджати вільному руху пішоходів. 



 
 

2.4. Відкриті літні майданчики для харчування розташовуються виключно у межах 
фасаду будинку, де розташований заклад ресторанного господарства зі збереженням вільних 

проходів у вхідні (в’їзні) брами цих будинків. 

2.5. Відкриті літні майданчики для харчування встановлюються з максимальною 
доступністю для людей з обмеженими фізичними можливостями. 

2.6. У межах відкритих літніх майданчиків для харчування можуть бути встановлені 
лише столики, крісла, лавки, світильники, декоративні елементи, парасолі, урни для сміття, 

квіткові та ландшафтні композиції. 
2.7. Освітлювальні прилади (світильники, ліхтарі тощо) встановлюються лише у 

межах відкритого літнього майданчика для харчування таким чином, щоб не засліплювати 
пішоходів, водіїв та не освітлювати вікна мешканців прилеглих житлових будинків. 

2.8. Конструкція відкритих літніх майданчиків для харчування має забезпечувати 

жорсткість, міцність, стійкість, безпеку при експлуатації, розміщуватися з додержанням 
правил техніки безпеки та відповідати протипожежним вимогам. 

2.9. Відкриті літні майданчики для харчування мають бути розміщені без втручання у 
несучі конструкції будівлі, легко демонтуватися. 

2.10. По периметру відкритого літнього майданчика для харчування допускається 
влаштування легких збірно- розбірних конструкцій висотою  до 0,8 м, у які може бути 

скомпоновано квіткові композиції, світильники, назву закладу. Не допускається влаштування 
глухих (менш, ніж 50% прозорості) та стаціонарних огорож. 

            2.11.  Сонцезахисні елементи відкритих літніх майданчиків для харчування можуть бути 

у вигляді навісних маркіз, що кріпляться до фасаду  або на опорах біля фасаду, або навісів у 

фронтальних межах фасаду за умови, якщо вони не перекривають декоративних елементів 

фасадів. 

             2.12. Заборонено 100 відсоткове заскління вертикальних площин відкритого літнього 

майданчика для харчування. 

            2.13. Влаштування збірно-розбірних дерев’яних помостів висотою не більше 0,3 м 

допускається виключно: 

- при відсутності на місці розміщенні відкритого літнього майданчика для харчування 

твердого покриття нормативної якості (як для тротуарів), яке забезпечує відвід дощової води; 

- при нахилу рельєфу, більш, ніж 1:14. 

            2.14. Кількість посадкових місць відкритого літнього майданчика для харчування 

визначається з розрахунку 1,4м² площі літнього майданчика на посадкове місце. Загальна 

кількість посадкових місць (відкритого літнього майданчика для харчування та закладу 

ресторанного господарства) має бути забезпечена санвузлами для відвідувачів в складі закладу 

ресторанного господарства з нормативною площею та необхідною кількістю сантехприборів 

згідно з вимогами державних будівельних та санітарних норм. 

            2.15. Забороняється розміщення відкритих літніх майданчиків для харчування: 

- на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху 

пішоходів; 

- на проїзній частині вулиць і доріг; 

- на зелених насадженнях та газонах; 

- якщо влаштування майданчика створює загрозу для здоров’я та/або життя людей; 

- на відстані ближче 20 метрів в обидва боки по тротуару від установленого 

дорожнього знака, що позначає зупинку громадського транспорту; 

- на штучних спорудах (крім випадків, коли їх розміщення передбачено проектом 

будівництва або реконструкції, затвердженим в установленому порядку); 

- на відстані ближче 100 метрів до залізничних переїздів; 

- на відстані ближче 20 метрів до перехресть вулиць. 

             2.16. На відкритих літніх майданчиках для харчування забороняється встановлення 

сцен, естрад, танцювальних майданчиків тощо, грилів та мангалів 

             2.17. Відкриті літні майданчики для харчування що розміщуються з боку проїзної 

частини, мають бути захищені від випадкового (аварійного) наїзду автотранспорту. 



 
 

             2.18. Дозволяється розміщувати відкриті літні майданчики для харчування 

безпосередньо на інженерних мережах виключно за погодженням з утримувачами інженерних 

мереж які їх експлуатують. 

2.19. Об’ємно-просторове та художньо-естетичне рішення відкритих літніх майданчиків 

для харчування, розміщених на території, що знаходиться в межах історичних ареалів, зон 

охорони пам'яток історії та культури та/або біля будинків, які є пам’ятками національного чи 

місцевого значення, має бути у контексті сформованого історичного середовища та відповідати 

таким вимогам: 

- розміщення відкритих літніх майданчиків для харчування проводиться з дотриманням 

структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, з урахуванням зовнішнього опорядження 

фасаду будинку; 

- розміщення відкритих літніх майданчиків для харчування не повинно заважати 

сприйняттю архітектурних деталей та декору фасадів будинків. Забороняється розміщувати 

майданчики із закриттям автентичних елементів архітектури фасадів, зокрема мозаїки, 

елементів ліпнини, колон, ротонд, пілястр тощо. 

            2.20. Режим роботи відкритих літніх майданчиків для харчування має відповідати 

режиму роботи закладу ресторанного господарства, але не перевищувати 22.00 год. 

            2.21. Після закінчення літнього періоду (з 01 квітня по 31 жовтня) особа, що розмістила 

відкритий літній майданчик для харчування біля належного йому закладу ресторанного 

господарства, зобов’язана власним коштом демонтувати відкритий літній майданчик для 

харчування протягом 5 календарних днів. 

            2.22. Розміщення відкритих літній майданчиків для харчування самовільно 

забороняється. 

Самовільно розміщенні відкриті літні майданчики для харчування підлягають 

демонтажу. 

 

3. Порядок оформлення паспорту відкритого літнього майданчика для харчування 

3.1. Підставою для розміщення відкритого літнього майданчика для харчування є 

оформлений в установленому порядку паспорт відкритого літнього майданчика (надалі – 

Паспорт) та укладений договір на право тимчасового користування окремими 

конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для 

розміщення відкритого літнього майданчика для харчування (надалі – Договір). 

3.2. Паспорт оформлюється відділом містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради. 

3.3. Заявник, який має намір розташувати відкритий літній майданчик для харчування, 

звертається до відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності Баранівської міської ради із відповідною заявою у довільній формі про можливість 

розміщення відкритого літнього майданчика для харчування. 

3.4. До заяви додаються: 

- реквізити заявника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація); 

- копія документа, що посвідчує право власності або користування об’єктом 

ресторанного господарства біля якого заявник має намір розташувати відкритий літній 

майданчик для харчування, засвідчену підписом та печаткою (в разі наявності) заявника; 

- згода власника об’єкту ресторанного господарства, засвідчену у встановленому 

законом порядку, якщо в договорі оренди об’єкту ресторанного господарства не визначено 

право орендатора на влаштування відкритого літнього майданчика для харчування; 

- копія документ, що посвідчує право власності чи користування земельною 

ділянкою, засвідчену підписом та печаткою (в разі наявності) заявника (в разі наявності такого 

документу); 

- схема розміщення відкритого літнього майданчика для харчування і благоустрою із 

зазначенням його площі та зони розташування, виконана в довільній формі на оновленій 

топографо-геодезичній основі М 1:500; 

візуалізація з виготовленням кольорової тривимірного моделі відкритого літнього 

майданчика для харчування на фоні фасаду об’єкта ресторанного господарства. 



 
 

3.5. В разі подання заявником неповного пакету документів, визначених п. 3.4. цього 

Порядку, відділом містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 

Баранівської міської ради протягом п’яти робочих днів повертає заявнику подані матеріали 

без розгляду для усунення зауважень. 

3.6. За наявності повного пакету документів, визначеного пунктом 3.4. цього Порядку 

відділом містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 

Баранівської міської ради протягом десяти робочих днів готує повідомлення про можливість 

розміщення відкритого літнього майданчика для харчування та зазначає перелік документів, 

що має подати заявник для оформлення Паспорту. 

В разі неможливості розміщення відкритого літнього майданчика для харчування 

відділом містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 

Баранівської міської ради в цей же термін готує повідомлення про неможливість розміщення 

відкритого літнього майданчика для харчування. 

3.7. Для оформлення Паспорту заявник, що отримав повідомлення про можливість 

розміщення відкритого літнього майданчика для харчування, подає до відділом 

містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської 

міської ради заяву та проектні матеріали розміщення відкритого літнього майданчика для 

харчування, виконані архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат: 

- ситуаційну схему; 

- схему прив’язки відкритого літнього майданчика для харчування на оновленій 

топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, погоджену з балансоутримувачами мереж (в 

разі розміщення відкритого літнього майданчика для харчування безпосередньо на мережах); 

- технічні умови (за наявності); 

- план благоустрою відкритого літнього майданчика для харчування; 

- креслення фасадів у кольорі М 1:50; 

- текстові матеріали з обґрунтуванням розміщення відкритого літнього майданчика 

для харчування. 

Вищезазначені документи подаються в двох примірниках. 

Заявник забезпечує підготовку зазначених документів самостійно та відповідає за 

достовірність відомостей, що містяться у заяві та доданих до неї документах. 

3.8. Паспорт оформлюється відділом містобудування, архітектури, земельних відносин 

та комунальної власності Баранівської міської ради протягом десяти робочих днів з дня 

подання заяви та повного пакету документів. 

3.9. Паспорт включає: 

1. титульну сторінку, оформлену за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку; 

2. ситуаційну схему; 

3. схему прив’язки відкритого літнього майданчика для харчування на оновленій 

топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, погоджену з балансоутримувачами мереж (в 

разі розміщення відкритого літнього майданчика для харчування безпосередньо на мережах); 

4. технічні умови (за наявності); 

5. план благоустрою відкритого літнього майданчика для харчування; 

6. креслення фасадів у кольорі М 1:50; 

7. текстові матеріали з обґрунтуванням розміщення відкритого літнього майданчика 

для харчування; 

8. реквізити заявника. 

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.10. Паспорт не надається за умов: 

1. подання неповного пакету документів, визначеним пунктом 3.9 цього Порядку; 

2. подання недостовірних відомостей, зазначених у пунктів 3.9 цього Порядку; 

3. встановлення в документах, визначених пунктом 3.9. цього Порядку, порушень 

вимог чинного законодавства, діючих державних норм та правил. 

3.11. Паспорт виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у 

заявника, другий - в відділі містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності Баранівської міської ради. 



 
 

3.12. Паспорт підписує начальник або уповноважений ним заступник начальника 

відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 

Баранівської міської ради. 

3.13. Паспорт підлягає реєстрації в книзі реєстрації паспортів прив’язки відкритого 

літнього майданчика для харчування відділу містобудування, архітектури, земельних відносин 

та комунальної власності Баранівської міської ради. 

3.14. Паспорт видається на безоплатній основі. 

3.15. Строк дії Паспорта не може перевищувати п’яти років, а при наявності договору 

оренди земельної ділянки, на якій планується розміщення відкритого літнього майданчика для 

харчування – строк дії Паспорту не може перевищувати терміну його дії. 

Після закінчення терміну дії Паспорта заявник оформлює новий Паспорт відповідно до 

вимог цього Порядку. 

3.16. Паспорт не підлягає переоформленню на іншого заявника за винятком зміни 

власника (користувача) закладу ресторанного господарства. 

3.17. Розміщення відкритого літнього майданчика для харчування здійснюється 

відповідно до Паспорта, відхилення від Паспорту не допускаються. 

3.18. Після розміщення відкритого літнього майданчика для харчування заявник в 

п’ятиденний термін письмово повідомляє відділ містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради та відділ благоустрою та ЖКГ 

Баранівської міської ради про виконання вимог Паспорта та додає фотографічний знімок місця 

розташування відкритого літнього майданчика для харчування (розміром не менше ніж 6х9 

сантиметрів). 

3.19. Після закінчення сезонного періоду встановлення відкритого літнього 

майданчика для харчування заявник зобов’язаний забезпечити, протягом п’ятнадцяти днів, 

демонтаж відкритого літнього майданчика для харчування власним силами та за власний 

рахунок. 

Відновлення благоустрою території заявником після закінчення терміну встановлення 

відкритого літнього майданчика для харчування є обов’язковим. 

3.20. У випадку не демонтування відкритого літнього майданчика для харчування в 

термін, визначений пунктом 3.19. цього Порядку, заявник сплачує орендну плату за 

користування конструктивними елементами благоустрою впродовж року. 

3.21. Режим роботи відкритого літнього майданчика для харчування встановлюється 

заявником відповідно до законодавства. 

4. Підстави та процедура анулювання Паспорту 

4.1. Дія Паспорту анулюється за таких умов: 

1. недотримання вимог Паспорта при встановлені відкритого літнього майданчика для 

харчування; 

2. надання недостовірних відомостей у документах, зазначених в пункті 

3.9 цього Порядку, під час підготовки Паспорту; 

3. не укладення Договору протягом десяти днів з дня отримання Паспорту; 

4. припинення (розірвання) Договору; 

5. припинення права власності або користування закладом ресторанного господарства; 

6. за письмової заявою заявника; 

7. встановлення фактів систематичного порушення законодавства про благоустрій 

(набрання законної сили двох і більше постанов адміністративного органу у справі про 

адміністративне правопорушення за ст.152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення протягом року) . 

4.2. Прийняття рішення про анулювання Паспорта здійснюється відділом 

містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської 

міської ради шляхом підготовки відповідного наказу. Копія наказу протягом п’яти робочих 

днів з дня його видання надсилається заявнику. 

Рішення про анулювання Паспорту може бути оскаржене в судовому порядку. 

4.3. Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 

Баранівської міської ради веде Реєстр анульованих Паспортів (надалі – Реєстр) . 



 
 

Інформація вноситься до Реєстру не пізніше п’яти робочих днів з дати видання наказу. 

Доступ до даних реєстру здійснюється через офіційний веб-сайт 

Баранівської міської ради. 

Реєстр ведеться в електронній табличній формі, що містить такі розділи: 

1. дата та номер наказу про анулювання Паспорту; 

2. заявник; 

3. номер Паспорту; 

4. підстава для анулювання; 

5. електронна скан-копія примірника наказу. 

4.4. Протягом п’ятнадцяти днів з дати направлення копії наказу заявнику у та внесення 

інформації до Реєстру, заявник має добровільно, за власний рахунок демонтувати відкритий 

літній майданчик для харчування. 

5. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальність за його 

порушення 

5.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють в межах своїх повноважень 

відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 

Баранівської міської ради та відділ благоустрою та ЖКГ Баранівської міської ради в 

наступному порядку: 

5.1.1. Відділ благоустрою та ЖКГ Баранівської міської ради: 

1. здійснює інвентаризацію, а також обстеження і фіксацію дотримання заявником 

вимог Паспорта і внаслідок виявлення фактів недотримання вимог складає відповідні 

процесуальні документи; 

2. надає заявникам обов’язкові до виконання приписи (вимоги) про усунення 

порушень, контролює виконання цих приписів (вимог); 

3. надає до відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності Баранівської міської ради інформацію про наявність підстав для анулювання 

Паспорта; 

4. готує проекти рішень виконавчого комітету Баранівської міської ради про 

примусових демонтаж відкритих літній майданчиків для харчування, в разі наявності підстав, 

визначених цим Порядком. На підставі відповідних рішень виконавчого комітету Баранівської 

міської ради організовує та здійснює у встановленому порядку примусовий демонтаж 

відкритих літніх майданчиків для харчування. Для виконання функцій з демонтажу можуть 

залучатися спеціалізовані суб’єкти господарювання, відповідно до укладених договорів. 

5.1.2. Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності Баранівської міської ради: 

1. забезпечує розгляд звернень заявників щодо надання Паспортів; 

2. укладає Договори; 

3. забезпечують контроль за повнотою сплати коштів за Договорами; 

4. організовують припинення Договорів за наявності підстав, визначених Договором; 

5. забезпечує підготовку наказів про анулювання Паспортів та ведення Реєстру.  

 

 

 

Секретар ради                                                                                                       О.В. Самчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    Додаток 1 

                                                                                                         до Порядку розміщення   

                                                                                                         відкритих літніх майданчиків  

                                                                                                         біля об’єктів ресторанного  

                                                                                                         господарства на території  

                                                                                                         Баранівської міської ОТГ 

 
Паспорт відкритого літнього майданчика для 

харчування 

Місце розташування    

відкритого літнього    

майданчика для харчування                  
(адреса закладу ресторанного 

господарства) 

 

Заявник   
(найменування, ПІБ, адреса,     
контактна інформація)     

 

 

Примірник №    

 

Реєстраційний №    

 

Паспорт виданий    

(начальник (заступник начальника) відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Баранівської міської ради) 

 Період встановлення відкритого  

 літнього майданчика для харчування   з «  »    20    по «  »             20        

 протягом року 

 

Термін дії Паспорта                               до «  »  20   

 

М.П.                                                          _______________________ 

                                                                  (ПІБ) 

 

Дата видачі                                              «   »          20        

 

 

Паспорт відкритого літнього майданчика для харчування набирає чинності з дати укладення 

договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами 

благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього 

майданчика для харчування 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                 О.В. Самчук



 
 

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                         рішенням 34 сесії 8 скликання 

                                                                                                Баранівської міської ради                                                                          

                                                                                                             від 29.08.2019р. № 2052 

ПОЛОЖЕННЯ 

про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності 

для розміщення відкритих літній майданчиків для харчування 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою 

комунальної власності для розміщення відкритих літніх майданчиків для харчування (надалі 

– Положення) розроблене на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та «Про благоустрій населених пунктів». 

1.2. Положення розроблене з метою визначення порядку розрахунку орендної плати 

за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності, порядку її 

сплати та встановлення відповідальності за несвоєчасну сплату орендної плати або ухилення 

від неї, а також основних положень укладення договору на право тимчасового користування 

окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах 

оренди для розміщення відкритих літніх майданчиків для харчування. 

1.3. Орендодавцем окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної 

власності для розміщення відкритих літніх майданчиків для харчування є Баранівська міська 

рада. 

1.4. Орендарем є особа, яка має намір встановити біля належного йому на праві 

власності або користування стаціонарного закладу ресторанного господарства, відкритий 

літній майданчик для харчування та має паспорт відкритого літнього майданчика для 

харчування (надалі – Паспорт). 

1.5. Підставою   для    укладання    договору    на    право тимчасового 

користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на 

умовах оренди для розміщення відкритих літніх майданчиків для харчування (далі - Договір) 

i набуття права на оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної 

власності для     розміщення      відкритих      літніх      майданчиків      для      харчування  є 

Паспорт, виданий відділом містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності Баранівської міської ради. 

1.6. Баранівська міська рада укладає Договір за формою, згідно додатку 2 до цього 

Положення. При розробці проекту договору вносить до нього інформацію щодо площі та місця 

розташування окремих конструктивних елементів благоустрою відповідно до інформації, 

вказаної у Паспорті. 

1.7. Термін дії Договору встановлюється відповідно до терміну дії, визначеному у 

Паспорті. 

1.8. Орендну плату за користування окремими конструктивними елементами 

благоустрою (надалі – Орендна плата) нараховує Орендодавець і сплачує орендар, незалежно 

від факту здійснення підприємницької, господарської чи іншої діяльності на орендованій 

площі конструктивного елементу благоустрою, згідно до Методики розрахунку розміру 

орендної плати за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної 

власності м. Баранівка (додаток 1 до цього Положення) 

1.9. Орендна плата встановлюється у грошовій формі та здійснюється через 

безготівковий перерахунок. Орендна плата є доходом міського бюджету Баранівської міської 

ОТГ, зараховується на відповідні рахунки і використовується у порядку, визначеному міською 

радою. 

1.10. Порядок, термін та розмір внесення Орендної плати визначаються  у Договорі. 

1.11. Порядок розрахунку Орендної плати здійснюється відповідно до Методики 

розрахунку розміру орендної плати за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою 

комунальної власності Баранівської ОТГ, наведеної у додатку до цього Положення. 

1.12. Термін, протягом якого здійснюється нарахування Орендної плати за 

користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності 

визначається у Договорі. 



 
 

1.13. У разі несвоєчасної сплати Орендної плати, орендар сплачує на користь 

орендодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми 

невчасно сплаченого за кожен день. 

1.14. При погашенні суми заборгованості (її частини) кошти, які сплачує орендар, у 

першу чергу зараховується в рахунок погашення пені, у наступну чергу – на погашення 

заборгованості з орендної плати. 

1.15. У разі невідповідності встановленого відкритого літнього майданчика для 

харчування Паспорту ставка Орендної плати збільшується у десять разів на період до усунення 

відхилень від Паспорту або до часу його демонтажу. 

Нарахування орендної плати у десятикратному розмірі здійснює орендодавець з дати 

складання Баранівською міською радою, на території якої розташований відкритий літній 

майданчик для харчування акта про встановлення невідповідності розміщення відкритого 

літнього майданчика для харчування вимогам Паспорту до дати складання акта про усунення 

виявлених невідповідностей, або до часу демонтажу відкритого літнього майданчика для 

харчування. 

Відсутність підпису орендаря чи його представника на зазначених актах не є підставою 

для незастосування штрафних санкцій. 

1.16. Орендна плата щорічно на кожен наступний рік визначається способом 

коригування розміру орендної плати попереднього року на рівень інфляції за попередній рік. 

1.17. У разі наявності в орендаря заборгованості станом на 1 число поточного місяця 

понад 3 місяці за будь-які попередні розрахункові періоди по Договору Орендодавець вживає 

заходи щодо дострокового припинення дії Договору. 

Орендодавець припиняє нарахування Орендної плати з дати анулювання Паспорту. 

1.18. Методика розрахунку розміру Орендної плати може бути змінена згідно з 

рішенням Баранівської міської ради та в інших випадках, передбачених законодавчими актами 

України. 

У разі зміни Методики розрахунку Орендної плати орендар  зобов’язаний не пізніше 

14-днів з дати прийняття відповідного документу підписати запропоновані 

орендодавцем зміни до договору. Відсутність відповіді або не підписання змін 

орендарем не звільняє його від внесення орендної плати згідно з новим розрахунком 

орендної плати, здійсненим орендодавцем з моменту прийняття відповідного 

документу. 

                  2. Зональний поділ Баранівської ОТГ, який застосовується при визначені місця 

розташування окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності 

Баранівської ОТГ та розрахунку орендної плати за орендовані конструктивні елементи 

благоустрою комунальної власності для розміщення відкритих літніх майданчиків для 

харчування. 

                   2.1. Розрахунок Орендної плати здійснюється з врахуванням адміністративно-

територіального устрою території ОТГ, у межах якої знаходяться конструктивні елементи 

благоустрою. 

                   2.2. Виходячи з адміністративно-територіального устрою Баранівської ОТГ, 

територія Баранівської ОТГ поділяється на три адміністративно-територіальні зони, згідно з 

якими здійснюється розрахунок орендної плати за орендовані конструктивні елементи 

благоустрою комунальної власності: 

І зона – територія міста. 

             ІІ зона – територія селища міського типу. 

                             ІІІ зона – територія села. 

 

 

3. Порядок укладення Договору 

3.1. Протягом десяти днів з дня отримання Паспорта особа, звертається до 

Баранівської міської ради, за місцем розташування відкритого літнього майданчика для 

харчування з заявою на укладення Договору, до якої додає: 



 
 

1. реквізити (найменування, ПІБ, місцезнаходження, адреса місця реєстрації, засоби 

зв’язку: телефон (телефакс),електронна адреса); 

2. копію Паспорту. 

3.2. Протягом п’яти днів з дати отримання документів, визначених в пункті 3.1. цього 

Положення, Баранівська міська рада готує два примірники Договору та організовує його 

підписання. 

3.3. Термін дії договору не може перевищувати строк дії Паспорту. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                   О.В Самчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                             Додаток 1 

                                                                                                               до Положення про оренду  

                                                                                                               окремих конструктивних  

                                                                                                               елементів благоустрою  

                                                                                                               комунальної власності для  

                                                                                                               розміщення відкритих літніх  

                                                                                                               майданчиків для харчування 

 

МЕТОДИКА 

розрахунку розміру орендної плати за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою 

комунальної власності Баранівської міської ОТГ 

 

1. Методика розрахунку розміру орендної плати за оренду окремих конструктивних 

елементів благоустрою комунальної власності Баранівської міської ОТГ (надалі – Методика) 

розроблена з метою визначення розміру орендної плати за розміщення відкритих літніх 

майданчиків для харчування на окремих конструктивних елементах благоустрою, що є 

комунальною власністю. 

Розрахунок місячної орендної плати за орендований конструктивний елемент 

благоустрою комунальної власності проводиться за формулою: 

Опл = Вп*S*Кзон, де 

Опл - місячна орендна плата за орендований конструктивний елемент благоустрою 

комунальної власності. 

Вп - базова вартість 1 кв. м. орендованого конструктивного елемента благоустрою 

комунальної власності, визначена для розміщення об’єктів соціально-культурного, 

торговельного та іншого призначення. 

S – площа орендованого конструктивного елемента благоустрою, яка надається воренду 

згідно з дозвільним документом. 

К зон – зональний коефіцієнт відповідно до пункту 2 Положення про оренду окремих 

конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення відкритих 

літній майданчиків для харчування, наведений у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Зона Кзон 

І зона 0,8 

ІІ зона 0,7 

ІІІ зона 0,5 

 

2. Базова вартість 1 кв. м. орендованого конструктивного елемента благоустрою 

комунальної власності, визначена для розміщення відкритих літніх майданчиків для 

харчування становить 40,00 грн. – на 2019 рік. 

3. При розрахунку орендної плати у Договорах, які укладені більше ніж на один сезон, 

розрахунок Орендної плати проводиться способом коригування розміру орендної плати 

попереднього року на рівень інфляції за поточний рік. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                   О.В. Самчук 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               Додаток 2 

                                                                                                       до Положення про оренду окремих                  

                                                                                        конструктивних елементів            

                                                                                       благоустрою комунальної  

                                                                                       власності для розміщення  

                                                                                                    відкритих літніх майданчиків для    

                                                              харчування 

 

 

ДОГОВІР №    

 

на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами 

благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього 

майданчика для харчування 

«        »  20  р. м. Баранівка 

 

   (надалі – Орендодавець) в особі голови 

(заступника голови), який діє на підставі Положення, з однієї сторони та 

  (надалі – Орендар), який діє на підставі 

  , з другої сторони уклали цей 

Договір про таке: 

 

1. Предмет Договору 

1.1. Предметом цього Договору є надання Орендодавцем Орендареві права на 

тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної 

власності  ____________________________________________для розміщення відкритого 

літнього майданчика для харчування (надалі – Об’єкт) на умовах оренди на терміни відповідно 

до паспорта відкритого літнього майданчика для харчування від                        №   . 

             1.2. Сторони домовилися, що цей договір не потребує підписання акта приймання-

передачі між Орендодавцем та Орендарем. Орендар вступає у користування окремими 

конструктивними елементами благоустрою з моменту підписання цього Договору. 
 

2. Зобов’язання сторін 

2.1. Орендодавець зобов’язується: 

2.1.1. Надати у тимчасову оренду конструктивний елемент благоустрою комунальної 

власності для розміщення відкритого літнього майданчика для харчування                  

 площею  кв. м (тротуар, газон тощо) за адресою: 

   . 

2.2. Орендар зобов’язується: 

2.2.1. Не встановлювати відкритий літній майданчик для харчування без паспорта 

відкритого літнього майданчика для харчування та договору на право тимчасового 

користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на 

умовах оренди для розміщення 

відкритого літнього майданчика для харчування, укладеного на підставі виданого 

паспорта. 

2.2.2. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати Орендодавцю вартість оренди 

окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності за діючими на день 

сплати розрахунковими ставками, визначеними згідно з Положенням про оренду окремих 

конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення відкритого 

літнього майданчика для харчування. 

2.2.3. Встановлювати відкритий літній майданчик для харчування відповідно до 

паспорта відкритого літнього майданчика для харчування без пошкодження конструктивних 

елементів благоустрою комунальної власності та озеленення, із забезпеченням безпеки 



 
 

населення при під’єднанні конструкції до електричної мережі, утримувати їх у належному 

технічному і санітарному стані та впорядковувати (впорядкувати) місця для їх розташування, 

забезпечити технічну міцність і стійкість конструкції. 

2.2.4. Демонтувати відкритий літній майданчик для харчування щорічно при закінчені 

сезонного терміну розміщення відкритого літнього майданчика для харчування, після 

закінчення терміну дії паспорта відкритого літнього майданчика для харчування або цього 

Договору, а також у разі виникнення потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва на 

місці розташування відкритого літнього майданчика для харчування, окрім проведення робіт, 

які пов’язані з облаштуванням та ремонтом відкритого літнього майданчика для харчування. 

На період цього ремонту, реконструкції чи будівництва орендна плата не справляється у разі 

скерування на адресу Орендодавця повідомлення про виконання ремонтних робіт із 

зазначенням дати початку та завершення таких робіт, а також території, на якій проводяться 

ремонтні роботи. 

2.2.5. Не порушувати Правила роботи закладів (підприємств) 

ресторанного господарства. 

2.2.6. У тижневий термін листом повідомити Орендодавця про зміну адреси для 

листування та реквізитів, зміну назви, реорганізацію. 

              2.2.7.   У трьохденний термін з моменту отримання дозволу на   розміщення відкритого 

літнього майданчика укласти угоду з спеціалізованою організацією на вивезення твердих 

побутових відходів. 

 

3. Порядок і терміни розрахунків 

3.1. Орендар сплачує Орендодавцеві плату за користування Об’єктом 

площею  кв.м щомісячно до 25 числа поточного місяця у розмірі       грн. за 

місяць, у тому числі ПДВ  грн. 

               3.2. Орендну плату за користування Об’єктом та розміри орендованої площі 

встановлюють сторони при укладенні цього Договору. Розмір орендної плати щорічно на кожен 

наступний рік визначається способом коригування розміру орендної плати попереднього року 

на рівень інфляції за поточний рік. Індексацію орендної плати проводить Орендодавець без 

внесення змін до цього Договору. 

                3.3. У разі зміни Методики розрахунку орендної плати орендар зобов’язаний не пізніше 

14-днів з дати прийняття відповідного документа підписати запропоновані Орендодавцем зміни 

до цього Договору. Відсутність відповіді або не підписання змін Орендарем не звільняє його від 

внесення орендної плати згідно з новим розрахунком орендної плати, здійсненим Орендодавцем 

з моменту прийняття відповідного документа. 

                 3.4. У разі зміни орендованої площі орендар зобов’язаний підписати додаткову угоду 

про внесення змін до цього Договору у частині площі протягом 14 днів з моменту внесення 

відділом містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 

Баранівської міської ради змін до паспорта відкритого літнього майданчика для харчування у 

частині площі. Не укладення додаткової угоди не позбавляє Орендодавця права нараховувати 

орендну плату у розмірі, згідно до площі відкритого літнього майданчика для харчування, 

зазначеної у змінах до паспорта відкритого літнього майданчика для харчування. 

                  3.5. Орендна плата для відкритих літніх майданчиків для харчування нараховується у 

межах строку сезонного розміщення відкритого літнього майданчика для харчування. 

                  3.6. Наявність у Орендаря заборгованості станом на 1 число поточного місяця понад 3 

місяці за будь-які попередні розрахункові періоди є підставою для його дострокового розірвання. 

 

4. Відповідальність сторін 

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторони за цим Договором 

несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

4.2. Спори, які виникають між сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним, 

вирішуються у порядку, встановленому законодавством України. 



 
 

4.3. У разі несвоєчасної сплати орендної плати, передбаченої у пункті 3.1 цього 

Договору, Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки 

Національного банку України від суми несвоєчасно сплаченого платежу за кожен день 

несвоєчасної оплати. 

4.4. При погашені суми заборгованості (її частини) кошти, що сплачує Орендар, у 

першу чергу зараховується у рахунок погашення пені, у наступну чергу – на погашення 

заборгованості з орендної плати. 

4.5. При невідповідності встановленого літнього майданчика для харчування 

паспорту відкритого літнього майданчика для харчування ставка орендної плати збільшується 

у десять разів на період до усунення відхилень від паспорта відкритого літнього майданчика 

для харчування або до часу його демонтажу. 

Нарахування орендної плати у десятикратному розмірі здійснює орендодавець з дати 

складання Баранівською міською радою, на території якої розташований відкритий літній 

майданчик для харчування акта про встановлення невідповідності розміщення відкритого 

літнього майданчика для харчування вимогам Паспорту до дати складання акта про усунення 

виявлених невідповідностей, або до часу демонтажу відкритого літнього майданчика для 

харчування. 

Відсутність підпису Орендаря чи його представника на зазначених актах не є підставою 

для незастосування штрафних санкцій. 

            4.6. Ризик випадкового пошкодження або знищення відкритого літнього майданчика або 

його частини несе Орендар. 

5. Вирішення спорів 

            5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов&apos;язані з ним, вирішуються 

шляхом переговорів між Сторонами. 

              5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується 

в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до 

чинного в Україні законодавства. 

 

6. Прикінцеві положення 

          6.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають однакову з ним юридичну силу, 

якщо вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками сторін. 

          6.2. Додатки (незалежно від дати їх оформлення), підписані сторонами з метою 

належного виконання цього Договору, є його невід’ємною частиною. 

  6.3. Договір припиняється/розривається у разі: 

6.3.1. закінчення терміну його дії; 

6.3.2. розірвання Договору Орендодавцем достроково в односторонньому порядку при 

невиконанні Орендарем умов цього Договору; 

6.3.3. за взаємною згодою Сторін; 

6.3.4. за рішенням суду; 

6.3.5. несплати оренди протягом трьох місяців з дня закінчення терміну платежу є 

підставою для дострокового розірвання цього Договору на вимогу Орендодавця. 

           6.4. Сторони домовилися, що Договір припиняється в односторонньому порядку 

Орендодавцем у разі скасування паспорта відкритого літнього майданчика для харчування з 

дати його анулювання. 

          6.5. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

             6.6. Цей договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології. 

 

7. Термін дії Договору 

              7.1. Термін дії договору встановлюється:  з  до  . 

 

 

 



 
 

8. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    О.В. Самчук 

Орендодавець 
Назва:  

Адреса:  

Р/р  

МФО   

ЗКПО     

№ свідоцтва про реєстрацію 

платника ПДВ     

Ідентифікаційний код №     

Система оподаткування     

Телефон:  

Підпис:      

м. п. 

Орендар 
Назва:   

Адреса:  

Р/р  

МФО  

ЗКПО     

№ свідоцтва про реєстрацію 

платника ПДВ   

Ідентифікаційний код №     

Система оподаткування      

Телефон:   

Підпис:    

м. п. 
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