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УКРАЇНА 

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ЯТЕ   СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 08.04.2009 р.№ 33/3        

м. Володимир-Волинський 

 

Про затвердження Порядку часткового  

відшкодування з міського бюджету  

відсоткових ставок за кредитами,  

залученими суб’єктами малого  

підприємництва для реалізації  

інвестиційних проектів  

 

Відповідно  до  Рекомендацій щодо порядку часткового відшкодування з 

місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого 

і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, затверджених 

спільним наказом Міністерства економіки та Державного комітету України з питань 

регуляторної політики та підприємництва від 06.03.2006 року № 82/20, ст. 36 Закону 

України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності" від 11.09.2003 року № 1160-ІV, керуючись ст.25 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити Порядок часткового відшкодування з міського бюджету 

відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого 

підприємництва для реалізації інвестиційних проектів (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Л.В.Кулікову.  

 

 

 

 

    Міський голова                                 П.Д.Саганюк 

    Цаль-Цалко 21979 
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Затверджено 

рішенням міської ради 

                від 08.04.2009 р.№ 33/3  

 

П О Р Я Д О К 

 часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, 

залученими суб'єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних 

 проектів 

1.  Порядок часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за 

кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів 

(далі – Порядок) розроблений з метою запровадження механізму використання коштів,   

передбачених   в міському    бюджеті   на   часткове   відшкодування відсоткових ставок за 

залученими в банках коротко- і середньостроковнми кредитами, що надаються суб'єктам малого 

підприємництва міста на реалізацію інвестиційних проектів (далі - компенсація). 

2.  Короткостроковим вважається кредит, залучений на строк до одного року, а 

середньостроковими — до трьох років. 

3. Компенсація надається на конкурсній основі суб'єктам малого підприємництва, 

зареєстрованим на території міста Володимир-Волинського, які залучили кредити в національній 

валюті,  починаючи з дня набрання чинності цього Порядку (далі — позичальники), по  

відсотковій ставці за кредитами банків у розмірі облікової ставки Національного банку України, 

яка діяла на момент укладання кредитної угоди. Компенсація надається на часткове погашення 

відсотків за кредитами, які не перевищують 250 тисяч гривень для фізичних осіб- підприємців та 

малих підприємств.  

4. Право на одержання компенсації мають позичальники, які: 

- проводять господарську діяльність не менше одного року;  

- не мають заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед 

державним і місцевими бюджетами та внесків до фондів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування; 

- не здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацію 

та проведення азартних ігор, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна; 

- забезпечують   співфінансування   інвестиційного   проекту   за   рахунок власних коштів у 

розмірі не менше 20 відсотків його вартості; 

- розробили    та    реалізують    інвестиційні    проекти,    умовами    яких передбачається: 

впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій; виробництво     товарів    

експортного     спрямування     та     імпортнозамінних; модернізація, оновлення та придбання 

основних фондів для розширення та збільшення    обсягів    виробництва    товарів    (надання    

послуг);    

- реалізація пріоритетних     напрямів     соціально-економічного розвитку м.Володимира– 

Волинського. 

Право на одержання часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими   в  

банках  кредитами  не  мають  позичальники,  які   отримують фінансову підтримку за іншими 

бюджетними програмами та за рахунок коштів проектів   міжнародних   фінансових   організацій,   

визнані   банкрутами   або стосовно  яких  порушено  справу  про  банкрутство,   перебувають  у  

стадії ліквідації, подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого 

фінансового стану. 

Позичальник несе персональну відповідальність за достовірність поданої інформації та 

бере на себе зобов’язання щодо повернення отриманої компенсації у разі не забезпечення 

виконання результативних показників інвестиційного проекту.  

5. Для проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо здійснення компенсації 

розпорядженням міського голови затверджується конкурсна комісія, до складу якої, зокрема, 

включаються  представники ФПП „Бізнес -центр”, управлінь  виконавчого комітету Володимир – 

Волинської міської ради економіки, фінансів, архітектури та містобудування, Володимир-

Волинського відділення Державного казначейства (за згодою), Володимир– Волинської ОДПІ(за 

згодою), управління Пенсійного фонду у місті (за згодою), громадської організації підприємців . 
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Конкурсну комісію очолює заступник міського голови з економічних питань, а у разі його 

відсутності заступник, який може призначатись  із заступників міського голови . 

Конкурсна комісія в разі необхідності утворює тимчасові експертні групи для підготовки 

висновків до поданих учасниками конкурсу бізнес-планів інвестиційних проектів. 

Конкурсна комісія приймає  рішення  про проведення конкурсу після затвердження 

видатків міського бюджету на зазначені цілі. 

Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється в друкованих засобах масової 

інформації і обов'язково містить інформацію про: строк проведення конкурсу, умови проведення 

конкурсу, що визначені в цьому порядку; кінцевий термін подання заявок та інших документів; 

адресу, за якою приймаються документи; телефон для довідок. 

6. Учасники конкурсу до закінчення граничного терміну подають до конкурсної комісії такі 

документи: 

заявку у двох примірниках на часткове відшкодування відсоткової ставки за кредитом 

банку, що залучається для реалізації інвестиційного проекту за зразком згідно додатку №1; 

бізнес-план інвестиційного проекту; 

копію кредитного договору, завірену банком, який видав кредит; 

відомості про підприємство (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону, 

прізвище та ініціали керівника); 

довідку – розрахунок банку про погашення кредиту, суму нарахованих та фактично 

сплачених відсотків за користування кредитом; 

копії платіжних доручень щодо сплати відсотків за користування кредитом за поточний рік; 

копії фінансової звітності за попередній рік та за останній звітній період форми : № 1-м 

"Баланс", № 2-м «Звіт про фінансові результати» до Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», визначеними наказом Міністерства 

фінансів України від 25.02.2000 № 39 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 25 “Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва”», зареєстрованими в Міністерстві 

юстиції України 15.03.2000 за № 161/4382 (із змінами), - для малих підприємств;  

копію декларації про доходи за попередній рік та за останній звітний період  (форма № 1 

«Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 200_ року або за інший період звітного 

року» до Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою 

діяльністю, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 № 

12, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.06.93 за № 64 (із змінами), - для фізичних 

осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, що оподатковуються у загальному порядку або 

застосовують фіксований податок; 

копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 

попередній рік та за останній звітний період  за формою згідно з додатком 3 до Порядку видачі 

Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом Державної податкової 

адміністрації України від 29.10.99 № 599, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 

за № 752/4045 (із змінами), - для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, що 

застосовують єдиний податок;». 

довідку Володимир – Волинської ОДПІ та управління Пенсійного фонду України в місті 

Володимирі - Волинському про відсутність (наявність) заборгованості за податковими 

зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України; 

копію статистичної звітності за попередній рік та за останній звітний період (форми № 1-

підприємництво (річна) «Звіт про основні показники діяльності підприємства», № 1-

підприємництво (коротка) - річна «Звіт про основні показники діяльності підприємства», № 1-

підприємництво (квартальна) «Звіт про основні показники діяльності підприємства», № 1-

підприємництво (малі) - піврічна «Звіт про основні показники діяльності малого підприємства», 

затверджені наказом Державного комітету статистики України від 13.08.2007 №300 “Про 

затвердження форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики”; 

7. Подані  документи  перевіряються  секретарем  комісії та реєструються у книзі реєстрації 

учасників конкурсу щодо визначення переліку суб'єктів малого бізнесу для надання часткового 

відшкодування (далі - книга реєстрації)  згідно з  додатком  2.  Якщо подається неповний, не 

оформлений належним чином комплект документів, передбачених цим Порядком, то такі 
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документи  реєструються  та  повертаються  позичальнику з відповідною відміткою. Реєстрація 

або повернення документів проводиться в день їх надходження. 

Книга реєстрації повинна бути прошнурована, пронумерована і завірена печаткою виконавчого 

комітету міської ради. 

Один примірник заявки з реєстраційним номером повертається позичальнику. 

 Заявки на участь у конкурсі, одержані комісією після закінчення строку подання не 

розглядаються. 

8. Під час вивчення поданих на конкурс документів комісія має право проводити їх 

перевірку. Якщо виявлено недостовірність даних у документах, передбачених цим Порядком, то 

такі документи повертаються претенденту  протягом 5 робочих днів з письмовим повідомленням 

причини повернення.   

9. Конкурсна комісія за результатами розгляду поданих матеріалів приймає рішення про 

доцільність надання підтримки їх реалізації у формі компенсації із державного бюджету. 

Визначення   переможців   конкурсного   відбору   інвестиційних   проектів здійснюється за 

такими критеріями: 

строк окупності інвестиційного проекту; 

розмір прибутку та рентабельність виробництва (надання послуг);  

створення додаткових робочих місць та витрати на створення одного робочого місця; 

відповідність інвестиційного проекту пріоритетним напрямам , визначених Стратегією 

розвитку міста, програм економічного і соціального розвитку міста; 

 вироблення продукції на експорт; 

впровадження енергозберігаючих технологій; 

збільшення обсягу виробництва  продукції (надання послуг) на  1   грн. залучених коштів 

міського бюджету; 

розмір перевищення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов'язкових 

платежів) порівняно з розміром компенсації, у розрахунку на рік. 

Переможцями    конкурсного   відбору   визнаються    позичальники,   які запропонували 

найкращі умови для здійснення інвестиційних проектів. 

Рішення конкурсної комісії приймається на засіданні у присутності не менше ніж двох 

третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформлюється протоколом, 

що підписується всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні. 

У разі рівної кількості голосів голос голови на засіданні є вирішальним. 

Конкурсна комісія протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення повідомляє про 

результати конкурсного відбору всіх його учасників. 

Рішення конкурсної комісії направляється головному розпоряднику коштів – міському 

голові і є основою для укладання  фінансової угоди з позичальником, яку готує бухгалтерія 

виконавчого комітету міської ради в двох примірника(згідно з додатком 3). Копія угоди 

направляється фінансовому управлінню, на підставі якого кошти перераховуються на рахунок 

виконавчого комітету міської ради.  

Переможцям конкурсу комісія видає витяг із протоколу для пред'явлення його банкам, які 

надали кредити. На підставі зазначеного витягу укладається договір між розпорядником коштів 

міського бюджету та позичальником, у якому зазначається розмір та умови погашення відсотків за 

користування кредитом з урахуванням компенсації. 

Контроль за виконанням результативних показників інвестиційних проектів здійснює 

управління економіки виконавчого комітету міської ради.  

10. Компенсація відсоткових ставок за кредитами надається в розмірі 100 відсотків 

облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату укладання кредитного договору, 

в межах кошторисних призначень. 

За умови сплати позичальником відсотків за користування кредитом у повному обсязі банк 

повертає відповідну суму на рахунок позичальника не пізніше наступного робочого дня після 

надходження компенсаційних коштів на рахунок банківської установи. 

11. Кошти на компенсацію надаються суб'єктам малого підприємництва в межах одного 

бюджетного періоду. У разі коли термін реалізації проекту перевищує один бюджетний період, 

питання подальшої компенсації може розглядатися на початку наступного бюджетного періоду за 
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умови   виділення   коштів  на  зазначені   цілі   в  міському   бюджеті   на відповідний рік на 

загальних підставах. 

12. Часткове відшкодування подається переможцю конкурсу з початку бюджетного року, 

якщо кредит отриманий до початку бюджетного року, і з моменту отримання кредиту, якщо 

кредит отриманий протягом бюджетного року. 

13.Для отримання суми компенсації банки, які надали коротко- чи середньострокові 

кредити, подають до 7-го числа місяця, що настає за звітним, міському голові та бухгалтерії 

виконавчого комітету міської ради  два примірники реєстрів позичальників, які взяли кредити в 

цих банках і за результатам конкурсу отримали право на компенсацію, а також виписку банку із 

зазначенням щодо кожного позичальника загальної суми кредиту, погашеної суми кредиту, 

загальної суми відсотків, сплаченої суми відсотків за відповідний період з визначенням суми, що 

відшкодовується за рахунок компенсації. 

Бухгалтерія виконавчого комітету міської ради  направляє компенсацію у розмірі місячної 

суми по кожному позичальнику, банківським установам. Позичальник на підставі умов угоди між 

виконавчим комітетом міської ради та позичальником може зменшити свої місячні платіжні 

зобов’язання на суму місячної компенсації. 

14. Бухгалтерія виконавчого комітету міської ради складає та затверджує міським головою 

реєстр компенсаційних виплат і подає  Володимир – Волинському управлінню державного 

казначейства головного управління державного казначейства України у Волинській області разом 

із платіжними дорученнями для здійснення видатків на компенсацію суб'єктам малого 

підприємництва. 

Зазначені видатки здійснюються в установленому порядку шляхом перерахування коштів 

на рахунки банків, які здійснили кредитування інвестиційних проектів підприємств-переможців 

конкурсу. 

15. Фінансова звітність про використання коштів міського бюджету для здійснення 

компенсації складається і подається в установленому порядку. 
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Додаток 1 

до Порядку часткового 

 відшкодування  

ЗАЯВКА 
на участь у конкурсі для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються 

суб'єктам малого та середнього бізнесу на  реалізацію інвестиційних проектів 

Прошу допустити _______________________________________________ 

(повна назва суб'єкта  малого бізнесу) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

до  участі  в конкурсі на отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються 

суб'єктам малого бізнесу на  реалізацію інвестиційних проектів. 

Відомості про особу: 

Повна назва суб'єкта малого бізнесу ___________________________________________________________________ 

Скорочена назва суб'єкта малого бізнесу ___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Керівник (назва посади, П.І.Б.)  ___________________________________________________________________ 

Місцезнаходження __________________________________________________ 

Телефон _________________________, факс ____________________________ 

E-mail ______________________________________________________________ 

Форма власності _______________________________________________________ 

Вид діяльності (основний) ________________________________________________ 

Ідентифікаційний код ___________________________________________________ 

Банківські реквізити _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Дата і номер державної реєстрації _________________________________________ 

Повна назва органу державної реєстрації ____________________________________ 

Назва банку, який надає кредит ___________________________________________ 

Дата і номер кредитної угоди _____________________________________________ 

Термін дії кредитної угоди _______________________________________________ 

Сума кредиту, грн. _____________________________________________________ 

Відсоткова ставка банку за користування кредитом, % ____________________________ 

Плата за кредит, грн. ____________________________________________________ 

Цільове призначення кредиту _______________________________________________ 

З вимогами Порядку та умов проведення конкурсу, переліку документів для отримання часткового відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на  реалізацію інвестиційних 

проектів, ознайомлений(а) та зобов'язуюсь їх виконувати. 

Фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій 

не отримував. Кошти, що можуть бути одержані як часткове відшкодування, зобов’язуюсь  використовувати на 

здійснення підприємницької діяльності.  

 Керівник                   ____________________   _______________________ 

                                                     (підпис)                               (ініціали та прізвище) 

 Головний бухгалтер ____________________   _______________________ 

                                                                   (підпис)                               (ініціали та прізвище) 

   Реєстраційний № ________________              ______ _________________ 20___ р. 

 

Додаток 2 

до Порядку часткового 

 відшкодування  

 

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ 

учасників конкурсу щодо визначення 

переліку суб'єктів малого бізнесу для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами 

на  реалізацію інвестиційних проектів 

Реєстраційний 

номер заявки  

претендента 

Дата  

реєстрації 

документів 

Найменування 

та місце-   

знаходження 

претендента 

Прізвище, ім'я та по 

батькові, посада особи,     

яка  подала документи 

Відмітка 

про 

результати 

конкурсу 

Гранична 

сума 

передбаченої 

компенсації, 

грн. 

Прізвище, 

ім'я та по 

батькові 

особи,     

яка  

отримала 
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довідку 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова комісії         ____________          _________________________ 

                                                 (підпис)                                    (ініціали та прізвище) 

Секретар комісії    ____________          _________________________ 

                                                  (підпис)                                   (ініціали та прізвище)                                         М.П. 

 

 

Додаток 3 

до Порядку часткового 

 відшкодування  

Договір 

про часткове відшкодування фактично сплачених відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб‘єктам 

малого бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів 

 

 

 

м.Володимир – Волинський   «_____» _______________  _____рік 

Виконавчий комітет Володимир – Волинської міської ради  в особі голови Саганюка П.Д.   що діє на підставі Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні” 

 (далі – Сторона 1),  з  однієї сторони, ______________________________________________________________ 

                                                                                                                   (найменування юридичної особи/  

_________________________________________________________________________________________________, 

прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи - підприємця) 

 що є переможцем відбірного конкурсу _______________________________________________________, в особі (для  

 

юридичних осіб) ______________________________________________________________________________ (далі – 

Сторона 2,                                                                                   (прізвище, ім'я, по-батькові) 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

                           (коротка інформація про конкурс: коли і де проводився) 

  

 

 що діє на підставі _________________________________________________________________________________    

                                      (документ, на підставі якого діє особа; ким і коли виданий чи затверджений)  

(далі – Сторона 2),  з іншої сторони,  разом далі – Сторони, уклали цей Договір про наступне. 

 

1. Предмет договору 

 

 1.1. В порядку і на умовах, передбачених цим Договором, Сторона 1 виплачує Стороні 2 часткове 

відшкодування фактично сплаченої у поточному році відсоткової ставки за кредитом, що був наданий Стороні 2 на 

реалізацію інвестиційного проекту (далі – відшкодування). 

 

2. Умови отримання відшкодування 

 2.1. За цим Договором відшкодовується сума фактично сплачених відсотків за користування кредитом у 

розмірі облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків за користування 

кредитом. 

2.2. Сторона 2 для отримання відшкодування подає Стороні 1 такі документи: 

 2.2.1. копію платіжного доручення щодо сплати відсотків за користування кредитом (щомісяця до 7-го числа 

наступного періоду, а в грудні – до 25-го числа цього ж місяця); 

 2.2.2. копію платіжного доручення щодо погашення кредиту (щомісяця до 7-го числа наступного періоду, а в 

грудні – до 25-го числа цього ж місяця); 

 2.2.3. Звіт про виконання робіт, визначених бізнес-планом (техніко-економічним обґрунтуванням) 

інвестиційного проекту, обсягом не більше 2 сторінок з висвітленням показників за поточний та відповідний період 

попереднього року щодо середньої кількості зайнятих на об'єкті працівників,  обсягу реалізованої продукції (робіт, 

послуг), загальної суми сплачених податків (зборів, обов'язкових платежів) - щоквартально до 7-го числа наступного 

періоду, а в грудні – до 25-го числа цього ж місяця; 

2.3. Сторона 1 здійснює виплату відшкодування на відкритий в банку поточний рахунок Сторони 2 відповідно до 

Порядку обслуговування місцевого бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України 

від 25.05.2004 № 89, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за № 716/9315, протягом 

п‘ятнадцяти банківських днів з моменту подання Стороною 2 пакету документів, що передбачений п. 2.2 цього 

Договору. 
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 2.2.4. Виплата відшкодування здійснюється за рахунок коштів, передбачених у місцевому  бюджеті  на 

поточний рік для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого бізнесу 

на реалізацію інвестиційних проектів. 

 

3. Права та обов'язки сторін 

 3.1. Сторона 1 має право: 

 3.1.1. вимагати від Сторони 2 подання документів, передбачених  п. 2.2 цього Договору. 

 3.2. Сторона 1 зобов'язується: 

 3.2.1. виплатити відшкодування в порядку і на умовах, передбачених цим Договором. 

 3.3. Сторона 2 має право:  

 3.3.1. вимагати від Сторони 1 виплати відшкодування в порядку і на умовах, передбачених цим Договором. 

 3.4. Сторона 2 зобов'язується: 

 3.4.1. надати Стороні 1 документи, передбачені п. 2.2 цього Договору. 

4. Відповідальність сторін 

 4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання (несвоєчасне виконання) зобов'язань за цим Договором 

відповідно до чинного законодавства України, а також умов цього Договору. 

 4.2. Сторона 2 несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за достовірність 

документів, що надаються Стороні 1. 

 4.3. У випадку несвоєчасного отримання або недоотримання грошових коштів в обсягах, передбачених цим 

Договором для виплати відшкодування на відповідний рахунок, Сторона 1 звільняється від відповідальності, що може 

бути застосована за порушення терміну виплати відшкодування або неповну виплату відшкодування, передбаченого 

п. 2.4 цього Договору. 

  

5. Строк дії договору та інші умови  

 

 5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня поточного року.  

 5.2. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.  

 5.3. Зміни, доповнення до цього Договору можуть бути внесені лише за взаємною згодою Сторін, що 

оформляються додатковою угодою до цього Договору.  

 5.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в 

разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані Сторонами.  

 5.5. У разі встановлення Стороною 1 факту нецільового використання коштів кредиту, Сторона 1 має право 

розірвати цей Договір в односторонньому порядку. 

5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей договір може бути 

розірваний тільки за згодою сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.  

 5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення відповідної додаткової угоди до 

цього договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому договорі або в чинному в Україні 

законодавстві.  

 5.8. Якщо одна з Сторін цього Договору внаслідок виконання своїх зобов‘язань одержала від іншої Сторони 

інформацію, що може розглядатися як конфіденційна, Сторона не має права повідомляти її іншим особам без згоди 

іншої Сторони. Такою інформацією Сторони вважають: 

 5.8.1.__________________________ 

 5.8.2. __________________________ 

 

6. Реквізити сторін 

Сторона 1 

 

Виконавчий комітет Володимир – Волинської 

міської ради  

М.Володимир – Волинський, вул..Д.Галицького,5  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(банківські  реквізити) 

 

Міський голова  

 

_______________________________________ 

м.п. 

Сторона 2 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(назва суб‘єкта господарської діяльності, його  

________________________________ 

місцезнаходження, банківські реквізити 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

м.п. 

 


