
 

ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 56-29-47, 56-20-08, 

тел./факс (05322) 2-24-84, е-mail: cancelar@rada-poltava.gov.ua 

РІШЕННЯ 

______________________                                                        № ________ 

                

 
 

Про погодження пропозицій до 

договору з ТОВ «ФАРГО 

СІСТЕМС» про здійснення 

справляння плати за транспортні 

послуги 

 

На виконання положень статті 6 Закону України «Про автомобільний 

транспорт», рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 

22.08.2018 № 180 «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати 

проїзду в міському пасажирському транспорті м. Полтава», рішення від 

02.09.2021 № 178 «Про введення в дію рішення конкурсного комітету від 

12.07.2021-10.08.2021 з визначення особи, уповноваженої здійснювати 

справляння плати за транспортні послуги», враховуючи лист ТОВ «ФАРГО 

СІСТЕМС» від 09.09.2021 № 04-61/1/11935, та керуючись статтями 30, 40, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Полтавської міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Погодитись з пропозицією ТОВ «ФАРГО СІСТЕМС» щодо включення 

до пункту 11 «УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ» договору про 

здійснення справляння плати за транспортні послуги, який буде укладатися 

виконавчим комітетом Полтавської міської ради з ТОВ «ФАРГО СІСТЕМС», 

таких підпунктів: 

«11.3. Дія цього договору припиняється (договір розривається) у разі, 

коли Замовник відмовляється від послуг Оператора в зв’язку з неналежним 

виконанням Оператором зобов’язань за цим договором. У такому разі 

припинення/розірвання  договору здійснюється виключно у судовому порядку з  

наведенням Замовником суду доказів неналежного виконання Оператором 

зобов’язань за цим договором і з доведенням цих обставин. Договір 
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вважатиметься розірваним з моменту набрання чинності відповідним рішенням 

суду. 

11.4. У випадку ініціювання Замовником процесу розірвання договору з 

інших причин не пов’язаних з неналежним виконанням Оператором 

зобов’язань за цим договором, а також у випадку скасування  виконавчим 

комітетом Полтавської міської ради/Полтавською міською радою рішення 

виконавчого комітету Полтавської міської ради від 02.09.2021 № 178 «Про 

введення в дію рішення конкурсного комітету від 12.07.2021-10.08.2021 з 

визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні 

послуги», Замовник зобов’язаний за рішенням суду щодо розірвання договору, 

відшкодувати витрати Оператора понесені ним для виконання цього договору з 

урахуванням отримання Оператором винагороди, передбаченої цим договором. 

У цьому випадку Оператор упродовж 90-ти календарних днів з моменту 

отримання ним ухвали суду про відкриття провадження за позовом Замовника 

про розірвання договору у порядку статті 651 ЦК України,  зобов’язується 

надати Замовнику відповідний розрахунок витрат на виконання цього договору 

та копії первинних документів на підтвердження фінансування цих витрат. 

У такому випадку для ухвалення судом рішення про розірвання договору 

з ініціативи Замовника  мають бути: 1) наявність юридичних і фактичних 

підстав для цього; 2) звернення Замовника до суду; 3) докази проведення 

компенсації витрат Оператора на виконання цього договору.». 

  

2. Відділу з питань транспортних перевезень та зв’язку підготувати 

проект договору з ТОВ «ФАРГО СІСТЕМС» для його укладення  заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Євгеном Ричкою, від 

імені виконавчого комітету Полтавської міської ради, на строк десять років, з 

урахуванням цього рішення. 

 

3. Прес-службі оприлюднити це рішення на офіційному сайті Полтавської 

міської ради та виконавчого комітету. 

 

 

 

Міський голова Олександр МАМАЙ 
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