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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

ЗАЛУЧЕННЯ ТА РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ І СТВОРЕННІ 

ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ м. БОРИСПОЛЯ  

(шляхом підписання договору про пайову участь) 

Складено ___________2013 Погоджено ________2013 Затверджено _____________2013 

Начальник  відділу 

економічної та інвестиційної 

політики 

                     І.В.Гончаренко 

Заступник міського голови 

                   

                         

              Л.О.Ковальова 

Уповноважений з питань системи 

управління якістю  

                                   

                               Л.Л.Передерей 

1.Відповідальний за виконання 

Відділ  економічної та інвестиційної політики виконавчого комітету міської ради 

2.Місце подання документів та отримання результату послуги 

подання: приміщення виконавчого комітету міської ради, відділ організації та надання 

адміністративних послуг, каб. № 101, тел. 6-07-41 

отримання: приміщення виконавчого комітету, відділ економічної та інвестиційної політики  

каб. № 302, тел. 6-11-43 

графік прийому: 8.00-17.00, перерва: 13.00-14.00 

3.Перелік необхідних документів 

1. При намірі забудови:  

1.1. Заява - формуляр 1; 

1.2.Ксерокопія документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою ( державний 

акт,    договір оренди зі змінами та доповненнями), завірена замовником;  

1.3. Передпроектні пропозиції; 

1.4. Витяг з державного реєстру  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців); 

1.5. Копія технічного паспорту, завірена замовником (при зміні функціонального призначення 

об’єкту);  

1.6. Копія проекту організації окремого входу,  завірена замовником (при зміні функціонального 

призначення об’єкту); 

1.7. Банківські реквізити замовника. 

2. При розрахунку розміру пайової участі: 

2.1. Заява - формуляр 2,3; 

2.2. Ксерокопія документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою ( державний 

акт,    договір оренди зі змінами та доповненнями ), завірена замовником; 

2.3. Копія  рішення виконавчого комітету щодо надання вихідних даних на забудову земельної     

 ділянки;  

2.4. Копія висновку комплексної державної експертизи (у передбачених законом випадках)  

завірена замовником; 

2.5. Загальна кошторисна вартість будівництва (погоджена управлінням капітального  

будівництва, прошита та скріплена печаткою управління капітального будівництва); 

2.6  Витяг з державного реєстру  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців); 

2.7. Копія Декларації про початок виконання будівельних робіт, завірена замовником; 

2.8. Техніко-економічні показники; 

2.9. Банківські реквізити замовника (у разі зміни). 

3. При отриманні підтвердження про виконання умов договору: 

3.1. Заява - формуляр 4; 

3.2. Копія  документа про сплату коштів пайової участі, завірена замовником; 

3.3. Копія декларації/акта  про готовність об’єкта до експлуатації, завірена замовником. 

4.Оплата безкоштовно 

5.Термін виконання 10 робочих днів 

6. Порядок розгляду  

1. Прийом та реєстрація заяви з необхідним пакетом документів; 

2. Підготовка проекту договору, здійснення розрахунку розміру пайової участі спеціалістами 
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  ст.  3 з 7   

 

 

відділу або  надання відповіді; 

3. Погодження проекту договору та розрахунку замовником будівництва;  

4. Підписання договору сторонами та його реєстрація; 

5. Отримання підтвердження про виконання умов договору. 

7.Результат послуги Укладання договору або надання письмової відповіді 

заявнику 

8.Причини відмови Замовнику:   1. Неповний пакет документів 

                                                            2. Подання недостовірної інформації 

9.Нормативно-правові акти:  

ст 36, ст. 37, ст. 39, ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;  

ст.  40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги»; 

рішення міської ради від 20 грудня 2011 року № 1562-19-VI «Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 03.03.2009 № 5493-48-V «Про затвердження Порядку пайової участі 

замовника у створенні і  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 

Борисполя» 

10.Порядок оскарження в судовому порядку  
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Формуляр 1  7.5.1.1.1.1 

 

Бориспільському міському голові 

Федорчуку А.С. 

________________________________ 

________________________________ 
            прізвище, ім’я, по-батькові заявника 

                                                                       ________________________________ 
                                                                                             адреса 

________________________________ 

телефон_________________________

 E-mail:__________________________

    

 

ЗАЯВА 

 У зв’язку з наміром забудови земельної ділянки загальною площею ____ га, 

що знаходиться за адресою: ______________________________________прошу 

укласти договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної  інфраструктури міста Борисполя при здійсненні будівництва 

(реконструкції)_______________________________________________________

____________________________________________________________________. 
                                                                             (назва об’єкту будівництва)   

 

Перелік документів, які додаються: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________ 

9. _______________________________________________________________ 

10. _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

„_____” _________________ 20___р      _____________ 
                       (підпис заявника) 
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ПЕРЕДПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

 

Я,_________________________________________________, не заперечую щодо 
(ПІБ керіника) 

розміщення передпроектних пропозицій на офіційному сайті виконавчого 

комітету. 

„_____” _________________ 20___р      _____________ 
 

Найменування інвестиційного проекту 

 

 

 

Місце розташування земельної ділянки, 

площа (га) 

 

Контактна особа по інвестиційному 

проекту 

 

Контактний телефон  

Бізнес-ідея, суть проекту  

 

 

 

Інформація щодо вже впроваджених 

подібних проектів в Україні 

 

 

 

Техніко-економічні показники 

 

 

 

 

Галузь  

 

 

Кількість створених робочих місць  

Орієнтовна дата початку впровадження 

проекту 

 

Орієнтовна  дата завершення 

впровадження  проекту 

 

Вартість проекту , млн.. грн 

 

 

Орієнтовні джерела фінансування 

проекту: 

- власний капітал 

      -    інвестиції  

- кредит 

- фінансовий лізинг 

- інші (вказати які)  
 

 

Термін окупності проекту ( років )  
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Формуляр 2  7.5.1.1.1.1 

 

Бориспільському міському голові 

Федорчуку А.С. 

________________________________ 

________________________________ 
            прізвище, ім’я, по-батькові заявника 

                                                                       ________________________________ 
                                                                                             адреса 

________________________________ 

телефон_________________________

 E-mail:__________________________

    

 

ЗАЯВА 

 Прошу визначити розмір пайової участі та укласти договір про пайову 

участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури міста 

Борисполя при здійсненні будівництва (реконструкції)______________________  
                                                                                                                                           (назва об’єкту будівництва)  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 на земельній ділянці загальною площею ____ га, що знаходиться за адресою:   

____________________________________. 
 

Перелік документів, які додаються: 

1._______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________ 

7._______________________________________________________________ 

8._______________________________________________________________ 

9._______________________________________________________________ 

10._______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

„_____” _________________ 20___р      _____________ 
                       (підпис заявника) 
 

 

 

http://www.borispol/
mailto:borispol@i.com.ua


_________________________________________________________________________________________

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

08300, вул. Київський Шлях, 72, м.Бориспіль, Київська обл., 

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua  тел. 6-02-35 

ЗАЛУЧЕННЯ ТА РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ І СТВОРЕННІ 
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Формуляр 3  7.5.1.1.1.1 

 

Бориспільському міському голові 

Федорчуку А.С. 

________________________________ 

________________________________ 
            прізвище, ім’я, по-батькові заявника 

                                                                       ________________________________ 
                                                                                             адреса 

________________________________ 

телефон_________________________

 E-mail:__________________________

    

 

ЗАЯВА 

Прошу визначити розмір пайової участі у розвитку і створенні інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури та укласти додаткову угоду до 

договору від «___» __________20___року № _______, при здійсненні 

будівництва (реконструкції) ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

за адресою:__________________________________________________________. 

 

 
 

Перелік документів, які додаються: 

1._______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________ 

7._______________________________________________________________ 

8_______________________________________________________________ 

9._______________________________________________________________ 

10._______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

„_____” _________________ 20___р      _____________ 
                       (підпис заявника) 
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Формуляр 4  7.5.1.1.1.1 

 

Бориспільському міському голові 

Федорчуку А.С. 

________________________________ 

________________________________ 
            прізвище, ім’я, по-батькові заявника 

                                                                       ________________________________ 
                                                                                             адреса 

________________________________ 

телефон_________________________

 E-mail:__________________________

    

 

ЗАЯВА 

Прошу надати підтвердження про повне виконання зобов’язань  взятих на 

себе  за Договором  від «____» __________ 20__ року  № _____ при здійсненні 

будівництва (реконструкції)____________________________________________ 
                                                                            (назва об’єкта) 

____________________________________________________________________ 

за адресою:__________________________________________________________. 

 

 

Перелік документів, які додаються: 

1._______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________ 

7._______________________________________________________________ 

8._______________________________________________________________ 

9._______________________________________________________________ 

10._______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

„_____” _________________ 20___р      _____________ 
                       (підпис заявника) 
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