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

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).
Ns

.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
<Пайовий
розвиток соцiальнс,i та iнженерно-транспортноi iнфраструкгури м. Киева (далi
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,
органiзачii

-

експертний звiт, технiчний паспорт, довiдка)] [назва

tцо вuаапа вidповidнuй dокуменm] вiд [дата докумекry] JФ [номер локумегrry]

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

-

<Об'еrг нового

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

Сума сплати* грн

[*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
i\l, п,

Зелrлекористlвач
м.п,l

запrовrик
}t,п,

