
  ДОГОВІР  
ПРО СПІВПРАЦЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗАЄМОВІДНОСИН 

___________________                                                                     ____   _________2020 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Ринок сільськогосподарської продукції 
«Шувар», платник податку на прибуток на загальних умовах (надалі – ТзОВ “РСП «Шувар»), в 
особі директора Федишина Івана Романовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
____________________________________________________сільська (селищна) рада (надалі 
орган місцевого самоврядування), в особі сільського (селищного) голови 
__________________________________________________________ , який діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з другої сторони (надалі іменуються – 
Сторони), уклали цей договір про наступне: 

1 Сторони домовились співпрацювати для  створення сприятливих умов для реалізації 
сільськогосподарської продукції виробниками з села 
(селища)___________________________ на ринку «Шувар» м. Львів. 

2 Для швидшого досягнення цілей за даним Договором: 

2.1 ТзОВ “РСП «Шувар» зобов’язується: 

  - надати органу місцевого самоврядування інформаційний щит для розміщення      
інформації про ціни на плодоовочеву продукцію, які встановлені операторами на ринку 
«Шувар»; 

 -  до 16.00 год. кожного дня передавати інформацію про ціни на плодоовочеву 
продукцію, які встановлені операторами на ринку «Шувар» - на електронну адресу 
органу місцевого самоврядування в електронній формі/факсом/телефоном (необхідне 
підкреслити); 

 - на письмове клопотання органу місцевого самоврядування  надавати виробникам 
знижку  в розмірі 25% на використання торгового місця для торгівлі з транспортного 
засобу. 

      2.2. Орган місцевого самоврядування зобов’язується: 
- розмістити інформаційний щит для розміщення інформації про ціни на плодоовочеву 

продукцію, які встановлені операторами на ринку «Шувар» на фасаді біля входу до 
сільської(селищної) ради; 

- Щоденно поновлювати інформацію про ціни на плодоовочеву продукцію, які 
встановлені операторами на ринку «Шувар» на інформаційному щиті  до 17.00 год. 
      3. Дія Договору розповсюджується на невизначений строк до моменту, доки Сторони 
зацікавлені в продовженні спільної діяльності. Договір може бути розірваним у будь-який 
момент, шляхом направлення однією з договірних сторін письмового повідомлення про це іншій 
стороні. Договір вважається розірваним в момент одержання повідомлення  про розірвання 
договору Стороною, якій це повідомлення адресувалося. 
      4. Цей договір складено у двох автентичних примірниках – по одному для кожної з Сторін. 
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