
договIрм_
про пайову участь у cTBopeHHi i розвитку соцiальноi та iнженерно-транспортноТ

iнфраструкгури MicTa Кисва

MicTo Киiв z01

Цей доювiр укладаеться вiдповiдно до рiцення Киiвськоi MicbKoi ради вiд 15.11,2016
Ns 411/l4l5 (iз змiнами) та розпорядженrul виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 30,09,20l3 Ng 1717 (в релакчii розпорядження виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiл 20.10.2017 .ilb l310).

.Щепартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу КпiЪськоi MicbKoi рали
(КиiЪСькоi MicbKoi дерясавноi адмiнiстрачii), в особi [посада ПIБ luряфr, llt'.llяiltptlиll. lJ

l)0.1()I}01lt Biluil*K1 ], який/яка дiе на пiдсгавi [Пiдсгава для пiдпису - пiдписаmа ШI], надалi
<.ЩеПаРТаМеНТ еКОнОмiки та iнвестицiй>, з однiеi сторони, та [tKlBrla rtltrвl:, l:l{lrt{ll
rlО,,lужпрниii] в особi [посада ПIБ rrrpиl|l,r tto,rlv;Kllp пиii, в N}оj{Фýо] rу иi,turirrH_v], [якийlяка] лiе на
пiдставi [Пiдстава для пiдпису - пiдписаmа Замовника], далi <<Замовник> з другоi сторони,
[[lrtlBtla rttзва, rtr1lllфт пrl.п1,;tlrрuий] в особi [посааа ПIБ шриt|r,l, llo.rt,;яltptrпi.t. l], l)u.tOlr01l}
Bi.rllirrKr-l, [якийlяка] дiе на пiдставi [Пiдстава д"rrя пiдпису - пiдписаrrга Землекорисryвача], далi
<Землекорпстувач)) з Tpeтboi сгорони - за нмвносmi tпакоi' лпреmьоi спорончf, далi разом
<Сторони>, а кожна окремо (CTopoHа>, уклми цей доювiр (лалi - <.Щоговiр>) про наступне.

ПРЕДМЕТДОГОВОРУ
1.1, Предмегом цього договору е сплата Замовником пайовоi участi (BHecKiB) на створення i

розвиток соцiальнс,i та iнженерно-транспортноi iнфраструкгури м. Киева (далi - <Пайовий
внесою)) у зв'язку iз:

Тип робiт: [тип робiт - нове буOiвнuцtпво/реконсtпрукцiяf

Назва об'екга: [назва об'екга iз проекmноi' dot,yMeHmmlii]

Пiдстава: [тип локументу (проекг, експертний звiт, технiчний паспорт, довiдка)] [назва
органiзачii - tцо вuаапа вidповidнuй dокуменm] вiд [дата докумекry] JФ [номер локумегrry]

Адреса об'скга: [вулиця i Nя булинку] в [назва району] районi м. Киева (лалi - <Об'еrг нового
булiвництва./реконструкцiЬ>).

1,2. Розмiр Пайового внеску становить [сума пайовоi участi за логовором] rрн ([сума прописом.
пl;rlttP t лo:ly;Krl pHu ii]) (без П!В) зйно з розрмунком вiд [дата здiйснення розрахунку], який е

невiд'емною частиною цьою Договору (лолаток) [та пiдлягае уточненню пiсля надання

факгичних данrо< технiчноi iнвентаршацii та./або загальноi кошюрисноi варгостi об'екгу
булiвничтва,/реконструкчii, визначеноТ в установленому порядку за факгичними TexHiKo-
економiчними покzвниками - я кtцо не HadaHo йHi mехнiчноi' iнвенmарuзацii\.

1 .3 , Пайовий внесок вiдповiдно п. 1 .2 сплачуеться Замовником в строк до [строк сплати пайовоi
участi] року вкJtючно/[вiдповiдно до наступного графiку - якlцо не наdано daHi mехнiчноi'
iнвенmарuзацii|, tule в будь-якому випадку в повному обсязi до дати прийняггя об'екта

дiвництва./ конс кцll в екс атацlю, в залежност вlд того, яка з них настане ше

[*Сума сплати пiд.лягае коригуванню на момеtп фаrсгичноi оплати вiдповiдно до п, 2.4 цього
,Щоговору. за наlвrюсmi zрафitу сtшаmчf

[1.4. Вiлповiлно до частини 4 статгi 40 Закону Украiни <Про реryлювання йстобудiвноi
дiяльносri> та п. 4.2 Порядку залучеflня, розрахунку розмiру i використання коштiв пайовоi

,Щепаргачеrr еконолtiки ra iнвесгIщiй Зелrлекористlвач
м.п,l

запrовrик

Щата сплатrr Сума сплати* грн

i\l, п, }t,п,



УЧастi замовникiв у розвитку iнфраструкгури MicTa Киева, затвердженого рiшенням Киiвськоi
MicbKoi ради вiд 15,11.2016 N9 411/l4l5, пайова участь у зв'язку з новим булiвничтвом/
реконструкцiею у складi проекгу булiвничтва об'скгiв iнженерноi, транспортноi iнфрасгруктури,
об'екгiв енергетикlr, зв'язку та дорожнього господарства (KpiM об'еrгiв дорожнього cepBicy),
технiчних примiщень, паркiнгiв, а саме: [назва об'скгу, площа за яку не нараховусться] кв, м
не сплачуеться. За наявносmi в об'екmi плоu1, на якi tlaйoBa не параховуеmьсяf

2. порядок викондння договору
2,1. Замовник сплачуе Пайовий внесок у cyMi, вказанiй у п. 1.2 з врахуванням п,2.2 цього
,Щоговору, у строк,, визначений пп. 1.З .Щоговору, на бюджегний рахунок бюджегу розвитку
спецiального фонд1, мiського бюджgгу за наступними реквiзитами:
Одержувач : ГУК v м, Киевi; Банк одержувача : Казначейство Украiни;
Код бавку : 899998; Кол е!РПОУ ,, З7993183;

р/р:315139210260{)1; Коддоходiв:24170000,
Призначення пла"t,ежу: <dIайовий ввесок згiдно з договором Л!_ вiд без П,,Щ,>.

2,2. У вппадку збiльшення загальноi площi, змiни iнших харакгеристик Об'екгу
булiвничтва/реконструкцii', вказаного у п. 1.1 цього !оговору [таlабо внесення змiн до
загальноi кошторисноi BapTocTi ([тип документу (експертний звiт, експертна ouiHKa)]
[назва органiзацii - tцо вudаца вidповidнuй Dокуменm] вiд [дата документуl J\Ъ [номер
документу]) за наявноспi коuttпслрuсу|, Замовник зобов'язаний письмово повiдомити цi
обставини .Щепартаменту економiки та iнвестицiй не пiзнiше нiж через 30 днiв з моменту,
коли цi обставпнн cтaJtи вiдомi або маJIи стати виомими Замовнику.

Моментом подан}ul повiдомленrя € момеt{т його надходження до Департаменту економiки та
iнвеСтицiй та реес:трачii вiдповiдно до правил, встановлених в !епартаментi економiки та
iнвестицiй,

2,3. Пiсlrя визначення додатковоi суми Пайовою внеску, що пiдлягае сплатi у зв'язку iз
збiльшенням загальноi площi чи в iнших випадках, передбачених у п. 2.2 цьою Щоговору,
Замовник укJIадае iз ,Щепартаментом економiки та iнвестицiй додаткову угоду до цього
!оговору, на пiдставi якоi сплачус вiдповйнi додатково визначенi кошти,

[2,4, Сума платежу на моме}rт здiйснення оплати кориryсться на iндекс споживчих цiн на товари
та послуги (далi - iндекс iнфлячii) вiд мiсяrц, в якому був зроблений розрахунок суми Пайового
внеску, i до мiсяця, що передуе тому, в якому здiйснюсгься платiж.

у випадку, якцо itцekc iнфляuii е меншим l00%, в порiвняннi з iндексом iнфляuii вiд дати
розрахунку суми Пайового внеску, то до розрахунку берегься показник 1,0,

Замовник повинен отримати в ,Щепартаментi економiки та iнвестицiй розрахунок суми
Пайового внеску, що пiдлягас сплатi за цим ,Щоговором з урахуванням iндексу iнфляцii, не
пiзнiше нiж за три днi до сплати Пайовою внескуi вiдповiдноj частки Пайового внеску.

якtцо dozoBopoM пеlлеdбаче но zраф i к плаmесюiв|.

2.5. Пiсля сплати повноi суми Пайового внеску, визначеноi з урахуванням п. 1.2, п 2З,[та2.4],
п. 3.2, та iншро< мо;кливих платежiв, визначених в пп, 4,1, 4,2, 4.3 цього ,Щоговору, Замовнику
видаеться Довiдка про виконання умов пайовоi участi за об'екг або його вiдповiдну частину
(пусковий комплекс та./або черry) в порядку та на умовах, визначених цим,Щоговором.

2.6. ,Щовiдка про виконання умов пайовоi участi видаеться Замовнику або його представнике
особисто пiд розписку або iз вiдмiткою про отримання на копii довiдки, яка заJIишаеться у
.Щепартаментi економiки та iнвестицiй,

2.7. Замовник зобов'язаний виконати свое зобов'язання по сплатi Пайового внеску особисго.
Покладання Замовпиком cBoix обов'язкiв, що випливають з цього.Щоговору на iншу особу (або
замiна сторони у ,логоворi) допускаеться виключно за згоди ,Ц,епартаменту економiки та

,Щепаргамект економiки та iнвесгицiй ЗамовюлкЗемлекорtлстlвач
м.п,]

2
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iнвестпцiй, на пiдставi вiдповiдних юридичнло( докумеrrгiв або шляхом укJIадення Додатковоi
угоди до цього ,Щоговору,

2,8. Замовник мае право здiйснювати оплаry Пайового внеску та"/або його частин достоково
будь-якими частинами.

2,9, Пдтвердженням виконанrrя Замоввиком зобов'язань за цим .Щоговором € надання
.Щепартаментом економiки та iнвестицiй Замовнику Довiдки про виконання умов пайовоi
участi.

3. оБов,язки cToPIH
3.1. Замовник зобtlв'язаний перерахувати Пайовий внесок на умовах та в порядку, визначених
цим .Щоговором.

3.2, Замовник зобов'язаний до введенtя Об'еrгу булiвничтва/реконструкцii, визначеного в п.
1.1 , цього ,Щоговор1,, в експrryатачiю звернугися до Департаменту економiки та iнвесrицiй дя
проведення остаточних розрахункiв Пайового внеску за даними технiчноi iнвекгаризачii об'скгу
та./або загальною кошторисною вартiстю Об'еlсга булiвничтва./ реконструкцii, визначеноi в

установленому порядку, за факгичними технiко-економiчними показниками.

3.З. .Щепартамент економiки та iнвестицiй за умови належного виконання Замовником cBoix
обов'язкiв, що встановленi цим .Щоговором, зобов'язаний в порядку, визначеному цим
,Щоювором, видати Замовнику .Щовiдку про виконанIur умов пайовоi участi,

4. ВIДПОВЦЛЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУIПЕНЕЯ УМОВ ДОГОВОРУ
4.1. У випадку порушеншI зaLзначених в п, 1.3 цього,Щоговору cTpoKiB сплати пайового внеску
розмiр несплаченоi частки пайовоi участi Замовником кориryсгься на Iндекс iнфлячii вiд дати
розрахунку пайового внеску та на величину штрафних санкцii, передбачених п, 4.2, п. 4.З

,Щоювору. У випадку, якщо iндекс iнфлячii е меншим за 100%, кориryваннJI суми платежу
не вiдбувасгься,

4.2. У випадку порушеЕня з!вначених в п, 1,3 цьою,Щоговору cTpoKiB сплати Пайового внеску
Замовник сплачуе пеню в розмiрi 0,1 7о в день, що нараховуеться на суму простроченоТ
заборюваностi.

Пеня, що передбачена даним пунктом ,Щоговору, нармовуеться протягом усього строку
прострочення без будь-яких обмежень cTpoKiB нарахування.

4,3, За порушення Замовником умов цього,Щоговору можуть бут,и засгосованi TaKi заходи
вiдповiдмьностi, як вiдшкодування додатковцх витрат (штрафнi санкцii, сrrлаченi iншим
суб'екгам, вартiсгь додатковIФ( робiт, додатково витрачених матерiалiв тощо), понесених
,Щепартаментом економiки та iнвесгицiй, внаслiдок порушення зобов'язання Замовником, а
також iншi заходи вйповiдальносгi, передбаченi чинним законодавством Украiни,

4.4, У разi недостатностi суми проведеною платежу дlul виконання фошового зобов'язанм у
повному обсязi ця сума погашае вимоги ,Щепартам€нту економiки та iнвестицiЙ у такiЙ
черговостi:

1) у першу чергу сплачуються вtграти, визначенi в п. 4.3 ,Щоговору;

2) у дру.у черry сплачуеться пеня, визначена в п. 4.2,Щоговору;

3) у трегю чергу сплачуеться сума борry за Пайовим внеском з урахуванням п. 4.1 (з початку
платежi, строк яких насгав ранiше).

5. оБстлвини нЕпЕрЕБорноi сили
5.1, Жодна iз CTopiH не буле неqги вiдповiдальнiсть за повне або часткове невиконання будь-
яких iз cBoix зобов'язань, якщо ix невиконан}ut буде зумовлено обсгавинами непереборно1 сили
(паволок, землетрус, пожежq вiйськовi дii, введення надзвичайною стану тощо), що виникJIII

пiсля укладання,Ц,оювору,

,Щепартамеrrr економiки та iнвесгицiй здловrцrкЗемлекорисгJъач
м.п.]

з
м.п, м.п,
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5,2. Сторона, яка посилаеться на неможJ]ивlсть виконання умов {оговору з причин настання
обставин, в т.ч. за:}начен}lх в п, 5,1 цьоrrэ ,Щоговору, повинна надати iвшiй cтopoнi пiдтвердження

факгiв, цо визначаються лише Торгово - промисловою палатою Украiни.

5.3, Якщо буль-якi з таких обсгавин безпосередньо вIIлинули на виконання зобов'язань в стоки,
встановленi ,Щоювором, ю цi строки продовжуються на час дii вiдповiдних обставин.

5.4. Сторона, для якоi склалась неможливiсть виконання зобов'язань по,Щоговору, зобов'язана
пiсля виникнення i припинення вицезазначених обставин негайно, але не пiзнiше 3 робочих днiв
з iх початку, в пись,мовiй формi попередити iншу Сторону,

5.5. Несвоечасне пlэпередження про обставини непереборноi сили позбавляе вiдповiдну Сторону
права посилатися на них в майбутньому.

б. порядок змIни тл розIрвлнIIя договору
6,1, Щоювiр може буги змiнено за згодою сгорiн, ш.пяхом укладення вiдповiдноj додатковоi
угоди,

6.2, У разi порушенtя Замовником умов,Щоговору або виникнення заборгованостi за Договором
у cyMi, що становить понад 50о% вiд суми зазначеноi в п, 1,2, простроченням TepMiHy сплати
вiдповiдно до п, 1.3 бiльш нiж на б мiсяцiв, перелбаченого цим ,Щоговором, ,Щепартамент
екопомiки та iнвестицiй мае право в односторонньому порядку розiрвати цей [оговiр шляхом
направлен}ш Замовнику вiдповiдного письмовою повiдомлення або rryблiчного оприлюднення
вiдповiдноi iнформачii.

6.З. Рiшення щодо розiрвангя
протягом 10 (лесяти) робочих
необхiдних докумештiв.

,Щоговору,Ц,епартамент економiки та
днiв з момеmу поданtи Замовнпком

iнвесгицiй приймае
вiдповiдноi зaulви та

6.4, У разi розiрванм .Щоговору кошти, сплаченi Замовником вiдповiдно до такою ,Щоговору, не
повертаються.

7. НЛБРДНЦЯ ЧИННОСТI ТЛ ПРИПИНЕНН,Я ДОГОВОРУ
7.1. I_{ей .Щоювiр набирае чинностi з моменту peecTpauii в .Щепартамеrrгi економiки та iнвестицiй.

7 .2,1\ей.Щоговiр припиняеться в наступних випадках:

7.2,1. Виконанням ,- з дати надходження останнього плате}ку з урахуванням пп. 1.2,2З, |2,4J,4,1,
4.2, 4,3 цього {оговору.

7.2,2. Припиненням з пiдстав, зlвначених у п, 6.2 цього ,Щоговору - через 10 днiв пiсля
вiдправлення Замовнику письмовою повiдомлення або гryблiчного оприлюдне}rня вiдповiдноi
iнформачii про розiрвання цюю Договору.

7,2,3. У зв'язку з лiквiдацiею сгорони цього .Щоговору - з дати викJIючев}ш сюрони з

вiдповiдного державного реестру.

s. нАдсилднЕя корЕспондЕнцIi зл договором тА змIнА лдрЕс
8,1. У разi змiни Сторонами cвoix адрес, електронних адрес, телефонiв, така Сторона повинна

попередити iншу Сторопу за l0 днiв до вiдповiдноi змiни,

8,2, У випалку злriни будь-якою стороною цьою Договору cBoei адреси пiсrя пiдписання

,щоювору, якщо у iншоi сгорони вiдсутня iнформаuiя щодо мiсцезнаходження, листи
надсилаютьсЯ на адресу, яка мigгиться щодо Taкoi сторони в елиному лержавному peccTpi

юридичнLD( осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв.

9. вирIшЕння спорIв
9.1, У разi недосягнен}ul Сюронами згоди, спори (розбiжностi), що виникають при Уклаланнi,
змiнi, розiрваНнi, виконаннi цьою Договору, вирiшуються в судовому порядку згiдно правил

пiдвiдомчостi i пiдс;удностi, встановлених законодавством Украiни.

Депаргамею- економiки та iнвесгш{iй Землекорисгlвач
м,п.]

4
Il,п-

Здrовrмк
м.п.

l



10. lншI}мови
i0.1, Сторони погоджуються, що.Щепартамент економiки та iнвестицiй мае право поширювати
у засобах MacoBoi iнформачii, оприлюднювати в iнший спосiб, а також надавати органам
державноТ влади. viсцевою самоврядування та iншим зацiкавленим особам iнформацiю цодо
умов чьою .Щоговору,

l0.2, Проеrги долаткових угод гоryе ,Щепартамент економiки та iнвестицiй та надсилас
Замовнику [та 3емлекористувачу - за наявносmi| листом у кiлькостi примiрникiв, цо вiдповiдас
кiлькосгi CTopiH .Щсговору, пiдписаних дирекгором ,Щепартаменту економiки та iнвестицiй або

уповновакеною ним особою без вiдбrгку печатки.

Замовник [та Землекористувач - за наявпосmi| протягом 5 робочих днiв з дня отримання вiд
.щепартаменту еко|номiки та iнвестицiй Додатковю< угод до цього Щоговору повергае пiдписанi
з вiдбитком печатки (за наявностi) ,Щодатковi угоди до !епартаменту економiки та iнвестицiй.

У разi не отрима]:Iня Щепартаментом економiки та iнвестицiй, протягом 10 днiв вiд дня
надсилан}и, пiдппсаних iз вiдблrгком печатки зi сторони Замовника Додатковло< угод,
вважаеться що з:lмовник погоджусться з умовами отриманих ,Щодаткових угод та вони
вступають в силу на 11 день вiд дrrя надсилання ix Замовнику, якщо iнше не передбачено
.Щепартаментом економiки та iнвеgгицiй в супроводжуючому листi.

10,3. Замовник [та Землекорпстувач - за HctlBHocrпi| визнае здiйсненi вiдповiдно до пп. |.2,2,2,
[24], 4.1, 4.2, 4.З .Щепартаментом економiки та iнвестицiй розрахунки пайового внеску та
зобов'язання по його сплатi як безумовне зобов'язання,

l0.4, Замовник [та Землекористувач - за наявносmi| несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до
законодавства Украiни за повноry i достовiрнiсгь поданих до.Щепартаменту економiки та
iнвестицiй даних ,га документiв, в толry числi на пiдставi яких укJIадено цей Договiр, здiйсненi
розрахунки ПайовсrI участi та графiк оплати,

I0,5, !оговiр складено украjнською мовою у кiлькостi примiрникiв, цо вiдповiдае кiлькостi
CTopiH Щоювору, кожний з яких мае однакову юридичну силу,

10,6. В усьому iншому, що не передбачено цим .Щоговором, Сторони керуються чинним
законодавством Украiни.

ЮРИДШIНIАДРЕСИ I ПЦПИСИ CTOPIH

,Щепартамент економiки та iнвестицiй
едрпоу 046зз42з
Алреса: 01044, Киiв-44, вул. Хрещатик,36

[Посала]

[Замовник - повна назва]
[е.ЩПОУ/ Паспортнi данi та IПН]
Алреса: t ]

[Посала] [Бп]

]

Департамеtrг економiки та ilfiеФицiй Землекорисгlвач
м.п.l

5

м,п.
Замовrмк

м.п.

tБп]]

tБп]

[[Землекористувач - повна назва]
[СДПОУ/ Паспортнi ланi та IIIH]: I

Алреса: t ]

[Посала]

]

I



додаток до Договору про пайову участь
вlд року Nэ

РОЗРАХУНОК
обсяry пайовоi участi (внеску) у cTBopeHHi i розвlтгку соцiальноi та

iнженерно-транспортноi iнфрасгрукгури MicTa

Замовник: [повна назва Замовника]

[Землекористувач : [повна назва Землекорисryвача]- ltt t t i t x b r nt, п if

Тип робiт: нове буцiвництво

Тип об'екта: [тип rэб'екга - назва iз проеюпноi'dокуменtпацii]

Адреса об'екга: [вулиця i будинок] в [назва району об'скга] районi м, Киева (далi - "Об'ект
нового будiвництва/реконструкцi'r).

Розрахунок Пайовоi уlасгi станом на: [,Щата розрахунку]
Розрахунок Пайовоi y{acTi виконано вiдповiдно гryнкгу 6,5 Порядку залученяя, розрахунку
розмiру i викорисгання коштiв пайовоi уrасгi у розвктку iнфраструкгури мiсга Киева

Bcbozo розлttiр пайовоzо впеску |(fl mа |_] черzа) за наявпосmi черzовосmif

,Щеrвргаlrеrп eкoнo}riюr та iнвеспщiй Землекорисгlъач
м,п.I

6

Черга,
пусковий
комплекс

Функцiональне
призначення

Площа
м2

Норматив,
грн

Ставка Розрахункова
сума, грн

ttJ
пусковий
комплекс,

[_] черга
за
наявносlпi
черzовосmi)

Жлтлова tl t]
нежитлова tl t] tl
Нежлтглова, що не
пiд.дягае сплатi
(опцiя: технiчнi
примiщення,
трансrформаторна
пiдсганцiя, паркiнг)

Розмiр пайовоzо Bчect<y за f l пусковuй комtuекс/черzу г l

ttl
пусковий
комплекс,

[_] черга -
за
наявносtпi
чер2овосmiJ

Жлrглова tl tl tl tl tl
Не;киглова tl tl tl tl
Нежrгловq що не
пiдлягае сплатi
(опцiя: технiчнi
примiщенrи,
трансформаторна
пiдстанцiя, паркiнг)

Роз,ui llariogoeo внес ковllй koMlrlekci tl
|"l

Замовrик
м.п.

Iндекс
Iнфлячii

Il tl tl
tl tl

tl

tl
tl

t

]\t, п.



Черга,
пусковий
комплекс

Функцiональяе
призначеняя Ilлоща м2

Кошторисна
BapTicTb, грн

Ставка
о/

Розрахункова
сума, грн

ttJ
пусковий
комплекс,

[_] черга

наявttоспi
черzовосmi)

Жrтглова [Квартири - за
наявносmi MCI{
(факrично збудована)

tl tl tl

неж1,1тлова
(факr ично збулована)

tl tl tl tl
[Мiсця загального
користування
(фапично збудована) -
за начвносmif
Нежrглова, що не
пiдлягае сплатi (опцiя
технiчнi примiщення,
трансформаторна
пiдсганцiя, паркiнг)
(фаrr ично збудована )
Жrтглова [Квартири - за
нмвпосtпi MCI{
(врахована в кошторисi)

Il tl tl t

нежлrглова
(врахована в кошторисi)

tl tl tl tl
[Мiсчя загальною
користування
(врахована в кошторисi)
- за паявносmil
Нежитлова, що не
пiдля гае сплатi (опцiя:
технiчнi примiщення,
трансформаторна
пiдстанцiя, паркiнг)
(врахована в кошюрисi)
Розмtр пайовоzо внес\у за [_] пусковuй комlпекс/чер2у tl

.Щодатково cTBopeHi площi (не BpaxoBaHi в кошторисi)
Жltглова [Квартири за
наlвносmi MCKf

tl tl
нежитлова t l t t]
[Мiсця загального
кори(ryваЕня з4
наявноспil

tl tl tl

Нежитлова, що не
пiдлягае сплатi (опфя
технiчнi примiщення,
трансформаторна
пiдсганцiя, паркiнг)
Розмiр пайовоzо внесkу за fl пусковuй комппекс/черzу t_]
Жlтглова [Квартири за
наявносmi MCI\

tl tl

Розрахунок Пайовоi участi виконано вiдповiдно rryнкгу 6,4 Порядку залученнJI, розрахунку
розмiру i використанrя KorrrTiB пайовоi yracтi у розвитку iнфраструкгури MicTa Киева

,Щепартамекг економiки та irrвестlщiй Землекорисцъач
м.п,]

заrrовяик
м,п. лLп

tl

t_] tl tl tl

tl tl

tl tI tl tl

tl tl

tl tl
tl

tl

tl tl

tl

I

tl

t

7



ttl
пусковий
комплекс,

[J черга -
за
наявносmi
черzовосmil

(фаю,ично збулована)

нежлrтлова
(факгично збудована)

tl tl
[Мiсuя загального
користуванюl
(фаю,ично збулована) -
за наявносmil
Нежрtтлова, що не
пiдлягае сплатi (опцiя
технiчнi примiщенrи,
транс;форматорна
пiдстанцiя, паркiнг)
(фап,ично збудована)

tl

Жлтглова [Квартири за
HalBHocmi MCI{)
(врахована в кошторисi)

t tl t1

нежrtглова
(врахована в кошторисi)

tl tl
[Мiсuя загапьною
кориfiування
(врахована в коrrrюрисi)
- м наявносmil
Нежитлова, що не
пiдлягае сплатi (опфя:
TexHi чнi примiщенrи,
трансформаторна
пiдст,анцiя, паркiнг)
(врахована в кошторисi)
Розмiр пайовоzо внеску за |l пусковuй комttпекс/череу

,Щодатково cTвopeнi площi (не BpaxoBaHi в кошторисi)

Жrглова [Квартири- за
наявносmi MCI{]

tl
г l t l

[Мiсчя загапьною
користування - зd
наявносmi|

tl tl tl

Нежи:глова, що не
пiдлягае сплатi (опцiя
технiчнi примiщення,
трансформаторна
пiдстанцiя, паркiнг)
Розмiр пайовоzо внесkу за fl пусковuй комruпекс/черzу

Bcbozo розittiр пайслвоzо впесry[([J mа IJ черzu) за наявносmi черzовосmiJ t

.Щепартамепт економiки та iнвесгицiй
е,щпоу 046зз42з

Алреса: 0l044, Киlв-44, вул. Хрещатик,36

[Посала пiдписанта ЛFI]
шц

Департамеrrг економiки та irвесгицiй

[IБП пiдписанта

Землекорисгlъач
м.п.]

замовrrик

8

м,п. [l. п.

tlltI
t] tl tl tl

tl

tl

tl
tl tl Il tl

tl tl

tl

tl tl tl
] Нежrrглова tl tl

tl

tl tl

tl

tl

l



[повна назва Замовника]
[е,ЩПоУ/ Паспортнi данi]: [еДПоУ Замовника]
Адреса: [Юридична адреса Замовника]
[Посада пiдписанта Замовника]

[[повна назва Землекористувача]
[е.ЩПОУ/ Паспортнi данi] : [СДПОУ
Землекорисryвача]
Алреса: [Юридична адреса Землекористувача]
[посада пiдписаmа Землекористувача]

ДепартамеЕг економiки та iнвесгицiй

пiдписанта Замовника]
шп

шп
пiдписанта Землекорисryвача]]

Щодаток до ,Щоговору про пайову участь
вlд року ,lФ

Замовяик: [повна назва Замовника]

[[ Землекорисryваrч]: [повна назва Землекористувача] м lKl.*tlttl.эt,tll if

Тип робiт: реконструкцiя

Тип об'екта: [тип об'еrга - назва iз проекmноi'dокуменmацii)

Адреса об'скга: [вулиця i будинок] в [назва району об'екга] районi м. Киева (лалi , "Об'ект
нового будiвниuтвir./реконструкцii).

Розрахунок ПайовоТ ylacTi станом на: [,Щата розрахунку]
Розрахунок Пайовоi y.racтi виконано вiдповiдно гryнrгу 6.5 Порядку залучення, розрахунку
розмiру i використirнrя коштiв пайовоi yracTi у розвитку iнфраструкгури MicTa Киева

Землекористlвач
м.п,]

замовrпrк

9

Черга,
пусковий
комплекс

Функцiональне
призначення

Площа
м2

Iндекс
Iнфляцii

Еорматив,
грн

Ставка
уо

Розрахункова
сума, грп

Жлrглова до
реконструкцii
жrглова пiсля
рекоrrстрyкцii

tl
!о парсtхування I l t ] t ]

Нежитлова до
рекоrrструкцii

tl
нежитлова пiсля
реконструкцii

tl
Нехчглова, що не
пiдлягае сплатi
(опцlя: технiчнi
примiщення,
трансформаторна
пiдстанцiя, паркiнг)
пiсля реконструкцii

м.п. м,п,

РОЗРАХУНОК
обсяry пайовоi учacTi (внеску) у cTBopeHHi i розвrтгку соцiальноi та

iнженерно-транспортноi iнфрасгруктури MicTa

t t_]
пусковий
комплекс,

[ ] черга -
за
наявносmi
череовосmil

tl

Il Il

tl



!о нсtрмування t] t ] t ] t l t]

ttl
пусковий
комплекс,

[l черга
за
наявносmi
черzовосmil

Жrтглова до
рекоrrструкцii

tl
жrглова пiсля
реконсгрукцii

tl
,Що нарахування t] t] t t] t
Нежшглова до
рекогrструкцii
нежrглова пiсля
реконструкцii
Нежитлова, що не
пiдлягас сплатi
(опцi:r: технiчнi
примiщення,
трансформаторна
пiдст;лнцiя, паркiнг)
пiсля реконструкцii
.Що нараryвання

Всьоzо роз,лliр пайслвоzо внеслу f(|_] tпа [) черzа) пiсля рекопсmрукцit - за
наlвносrпi черzсtвос m il

tl

Черга,
пусковий
комплекс

Функцiональне
прпзначення Площа м2

Кошторисна
BapTicTb, грн

Ставка Розрахункова
сума, грн

ttl
пусковий
комплекс,

[J черга
за
наявносmi
черzовосmif

Жrглова [Квартири - за
паsвносmi MCI{
(факrично збудована)

tl tl tl tl

Нежи,глова
(факrично збудована)

tl tl tl
[Мiсця загальною
користуваннrI
(факгично збудована) -
за наявносtпil
Нежитлова, що не
пiдлягае сплатi (опцiя:
технiчнi примiщенrя,
трансформаторна
пiдстанцiя, паркiнг)
(фаrгично збудована)
Жrглова [Квартири - за
паявносmi MCI{f
(врахована в кошторисi)

tl tl tl

нежитлова
(врахована в кошторисi)

tl tl tl tl
[Мiсця загального
користуванrUI
(врахована в коштсрисi)
- за HatBHoctпif

Розрахунок Пайовоi 1rчасгi виконано вiдповiдно гryнкгу 6.4 Порядку залучення, розрахунку
розмiру i використанrя KorrrTiB пайовоi yiacTi у розвитку iнфраструrгури мigга Киева

,Щспартамекг економiки m iквестицiй Землекористlъач
м.п,]

З;Lлrовник

м,п,
l0

]tt, п

tl
tl
t1

Il tl |-l tl Il

tl

tl

|, l

tl tl tl

t1tl

t_]

tltltl



Нежrтглова, що не
пйля гае сплатi (опцiя:
технiчнi примiщення,
трансформаторна
пiдсганцiя, паркiнг)
(врах,свана в кошmрисi)
Розмtр пайовоzо внеску за |l пусковuй комttлекс/черzу tl

Додатково cTBopeHi площi (не BpaxoBaHi в кошторисi)
Жrтглова [Квартири - за
HarвHocmi MCI!

tl tl
нежrlт,лова t l I l г

[Мiсця загальною
користування - за
наlвпосmi|

tl tl tl

Нежитлова, що не
пiдлягае сплатi (опцiя
TexHi,rHi примiщення,
трансформаторна
пiдстанцiя, паркiнг)

tl

t t_l
пусковий
комплекс,

[l черга -
за
наявпосmi
черzовосmif

Жrглова [Квартири за
наlвпосmi MCI()
(фаrrично збудована)

tl tl tl

нежитлова
(фаrгично збудована)

tl tl t

[Мiсця загального
корисryвання
(факгично збулована)
за HalBHocmi|
Нежлплова, що не
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Жлrглова [Квартири за
наявносmi MCIQ

tl tl
нежrглова г l
[Мiсця загального
корисryвання з4
НаЯВНlrСtПi]

tl t] tl tl
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технiчнi примiщенrrя,
TpaHcr}opMaTopHa
пiдсганцiя, паркiнг)
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Алреса: 01044, Киit,-44, вул. Хрещатик, 36

[Посада пiдписанта ШI]
[БП пiдписанта Д-I]

[- повна назва Замовника]
[е,ЩРПОУ/ Паспортнi данi] : [СГРПОУ Замовника]
Адреса: [юрилична адреса Замовника]
[Посала пiдписаmа Замовника]

[ [повна назва Землекористувача]
[С,ЩПОУ/ Паспортнi данi] : [еГРПОУ
Землекорисryвача]
Адреса: [юридична адреса Землекористувача]
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