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ДОГОВlР Ns 'С 
/)

пайовоi участi у cTBopeHHi соцiальноТта iнженерно-транспортноТ
iнфраструктури MicTa Киева

MicTo КиТв *./f, , &длюW.* 2008р

l_]ей договiр укладаеться вiдповiдно до рiшення КиТвради вiд 27,02.200З
N9271/431 (iз змiнами внесеними рiшеннями КиТвради ,,Про пайову участь (внески)
3абудовникiв (3абудовникlв) у cTBopeнHI соцiальноТ та iнженерно-тра нспортноТ
iнфраструктури м. Киева" вiд 12,02.2004 N914l1223, вiд2В.12.2О04 No105'1/2461, вiд
27,12.2005 N9622/3083, вiд 31.10.2006 N9122l179 та вiд28.12.2006 N9530/587)

Головне управлiння економiки та iнвестицiй виконавчого органу
Киiвради (КиТвськоi MicbKoT державноI адмiнiстрацi'i), в особi начальника
управлiння з питань пайовоi участi Чекiрди К.А., що дiе на пiдставi наказу
Головного управлiння економiки та iнвестицiй вiд 12.06,2008р. No91K, надалr
кГоловне управлiння економiки та iнвестицiй), з однiеТ сторони, та ТОВ кМрiя-
lHBecT>, в особi директора Ноженко М.М., який дiе на пiдставi Статуту, надалi
кЗабудовник), з другоТ сторони, уклали договiр про насryпне.

,|. прЕдмЕт договору
1.1. Предметом цього договору е сплата 3абудовником пайово'i участi

(BHecKiB) на створення соцiальноТ та iнженерно-транспортноТ iнфраструктури м.
Киева (надалi - пайовий внесок), у зв'язку iз будiвництвом торговельного-
розважального комплексу (плоtца торговельного комплексу - 93460,00 кв.м.,
KiHoTeaTpiB - 5000,0 кв.м., pecтopaHiB - 3000,00 кв.м., дитячого розважального
центру - З000,0 кв.м., боулiнгу - 3000,0 кв.м,, катка - {440,0 кв.м., спортивно-
оздоровчого комплексу - 2200,0 кв.м.) з пiдземним паркiнгом загальною
площею 78000,00 кв.м. на просп. Миколи Бажана та вул. Ревуцького (в районi
озера Вирлиця) у Дарницькому районi м. Киева.

1,2, Розмiр пайового внеску, згiдно з розрахунками 1, 2, 3, 4 та 5 вiд
26,0В.2008р. становить 97085,В9 тис.грн. | пlдлягае vTочненню пlсля затвеодження

МV ПОDЯДКV laHi розрахунки епроектно-кошторисноi докчмента uI встановленоl

невiд'омною частиною цього договору.'l.З. Вiдповiдно до кНормативiв..>, до сплати належить рiзниця мiж
розрахунковою сумою пайового внеску та обсягу сплачених iHBecTopoM
коштiв, залучених для реалiзацii iнвестицiйних проектiв вiдповiдно до
розпорядження КМДА вiд 26.12,2003р. N92442 кПро порядок залучення
iHBecTopiB до фiнансування будiвництва або реконструкцii..>.

Вiдповiдно до lнвестицiйного договору вiд 08,04.2004р. Nq49-'1 3/i/12 з
Головним управлiнням економiки та iнвестицiй 3абудовником перерахованi
iнвестицiйнi коtлти у cyMi 9260,006 тис.грн.

2. оБов,язки cтoPlH
2.1. 3абудовник зобов'язаний перерахувати пайовий внесок, з урахуванням

п,1.3,, у cyмi 87 825,88 тис. грн. (без ПДВ) на умовах, визначених у цьому,Щоговорi,
2.2. Головне управлiння економiки та iнвестицiй за умови належного

виконання 3абудовником своТх обов'язкiв, що випливають з цього !оговору,
дотримання пiд час розробки проектно-кошторисноТ документацiТ та виконання
будiвельних робiт вимог чинного законодавства, зобов'язане в порядку, визначеному

цим !оговором, видати Забудовнику довiдку про виконання вимог пайовоТ участi.
2.3. Забудовник зобов'язаний надати Головному управлiнню економiки та

iнвестицiй документи про затвердження у встановленому порядку проекту зазначеноТ
в п.1.1. реконструкцiТ, а саме, вiдповiдно до кНормативiв..>, позитивний висновок
( КиТвдержекспертизи).
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3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
3.1.3абудовник сплачуе пайовий внесок, вказаний у п. 2.1 цього,Щоговору,
- по 10,00 тис.грн. (без ПflВ) у строк з вересня 2008 року по березень 2010

року включно щомiсячно, але не пiзнiше 28 числа кожного мiсяця,
- у cyMi 87 бЗ5,88 тис.грн. (без ПflВ) у строк з квiтня 2010 року по серпень

2012 року включно рiвними частками щомiсячно, але не пiзнiше 28 числа кожного
мiсяця,
на бюджетний рахунок цiльового фонду спецiального фонду мiського бюджету за
наступними реквiзитами:

Одержувач : ГУ ДКУ у м. Киевi;
Банк одержувача : ГУ !КУ у м. Киевi;
МФО : В20019; КодеДРПОУ :24262621 ; р/р : 31517932700001.

3.2. Забудовник зобов'язаний щоквартально, не пiзнiше 10 числа першого
мiсяця кварталу, надавати Головному управлiнню економiки та iнвестицiй
iнформацiю про обояги виконаних будiвельних робiт (в тис,грн.) за минулий квартал у
формi 3BiTy щодо проведених будiвельних робiт (Додаток Ne1 до цього Договору).

3,3, Не пiзнiше нiж за 10 днiв до сплати останньоТ частки пайового внеску
Забудовник повинен звернугися до Головного управлiння економiки та
iнвестицiй iз заявою про визначення остаточноТ суми пайового внеску, скоригов?но'|' ^
на iндекс iнфляцiТ вiд дати розрахунку,

Моментом подання вказаноI заяви вважаеться момент iJ надходження до
канцелярiТ Головного управлiння економiки та iнвестицiй та lT реострацiТ вiдповiдно
до правил, встановлених в Головному управлiннi економiки та iнвестицiй,

Головне управлiння економiки та iнвестицiй самостiйно розраховуе остаточну
суму пайового внеску, скоригованоТ на iндекс iнфляцiТ, на пiдставi офiцiйних
статистичних даних щодо рiвня iнфляцii за вiдповiднi мiсяцi, та готуе письмову
довiдку для 3абудовника,

З.4. Не пiзнiше нiж за три днi до сплати останньоТ частки пайового внеску
3абудовник повинен отримати у Головному управлiннi економiки та iнвестицiй
розрахунок остаточно'i суми пайового внеску, що пiдлягае сплатi за цим !оговором з

урахуванням iндексу iнфляцiI вiд дати розрахунку.
Вказаний розрахунок надаеться Забудовнику пiд розписку або iз вiдмiткою про

отримання на оригiнальному примiрнику, який залишаеться у Головному управлiннi
економiки та iнвестицiй.

3.5. У випадку збiльшення загальноТ площi об'екгу, вказаноl' у п. 1,1 цього л
.Щоговору, або змiни iнших харакгеристик об'екту, внаслiдок чого сума пайового
внеску мае бути збiльшена, 3абудовник зобов'язаний письмово повiдомити цi
обставини Головному управлiнню економiки та tнвестицiй не пiзнiше нiж через 30
днiв з моменту, коли цi обставини стали вiдомi або мали стати вiдомими
3абудовнику.

Моментом подання повiдомлення е момент його надходження до Головного
управлiння економiки та iнвестицiй та його реестрацiТ вiдповiдно до правил,
встановлених в Головному управлiннi економiки та iнвестицiй.

З,6, Пiсля визначення додатковоТ суми пайового внеску, що пiдлягао сплатi у
зв'язку iз збiльшенням загальноТ площi чи в iнших випадках, передбачених у п. З.5
цього !оговору. Забудовник укладае з Головним управлiнням економiки та
iнвестицiй додаткову угоду до цього Щоговору, на пiдставi якоТ сплачуе вiдповiднi
додатково визначенi кошти.

3.7. Пiсля сплати повноi суми пайового внеску, визначеноТ з урахуванням п,
2.1 , п.2.З,, п. 3.4 та п. 3.6 цього flоговору, 3абудовнику видаоться довiдка про
виконання вимог пайовоi участi в порядку та на умовах, визначених цим flоговором.

3,8, У випадку порушення Забудовником умов цього ,Щоговору, довiдка про
виконання вимог пайовоl' участi видаеться 3абудовнику пiсля сплати повноi суми
пайового внеску, визначеноI з урахуванням п.2.1 , п.2.З., п. 3.4 та п. 3.6 цього
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!оговору, а також ycix нарахованих штрафних санкцiй.
3.9. flовiдка про виконання вимог пайовоi участi видаеться представнику

3абудовника особисто пiд розписку або з вiдмiткою про отримання на копii довiдки,
яка залишаеться у Головному управлiннi економiки та iнвестицiй.

3.10. Оплата здiйснюеться на пiдставi рахунку, який видаеться 3абудовнику,
за його письмовим зверненням до Головного управлiння економiки та iнвестицiй, не
пiзнiше нiж за 3 днi до здiйснення платех(у.

3.11. Сума платех(у на момент здiйснення оплати кориryоться на iндекс
iнфляцiТ з моменry виникнення зобов'язання iдо моменry його факrичного
виконання,

3.12. У випадку, якщо iндекс iнфляцiТ е меншим '100% кориryвання суми
первинного платещу не вiдбуваеться.

3.13. . 3абудовник зобов'язаний виконати свое зобов'язання по сплатi внеску
особисто. Покладання 3абудовником своТх обов'язкiв, що випливають з цього
договору на iншу особу (або замiна сторони у договорi) допускаеться виключно за
згоди Головноrо управлiння економiки та iнвестицiй, шляхом укладення
flодатковоТ угоди до цього flоговору.

3.14.3абудовник мае право здiйснювати щомiсячнi платежi зазначенi у п.3.1.
!оговору будь-якими частинами.

3.'15. 3абудовник мае право здiйснювати платежi достроково.
3.16. Пiдтвердженням виконання забудовником зобов'язань за цим договором

е надання Головним управлiнням економiки та iнвестицiй Забудовниковi довiдки
про повну сплату пайового внеску.

4. вlдповlдАльнlсть зА порушЕння умов договору
4.1. У випадку порушення cTpoKiB сплати щомiсячних платежiв пайового внеску

3абудовник сплачуе пеню в розмiрi 0,1 вiдсотка вiд розмiру заборгованостi
пайового внеску, зазначеного у п.2.'l цього,Щоговору за кожен день прострочення.

Пеня, що перед!бачена даним пунктом !оговору, нараховуеться протягом
усього строку прострочення без будь-яких обмежень cTpoKiB нарахування,

4.2. У разi порушення строку, встановленого у п. 3.3 цього,Qоговору, на перiод
до 30 календарних днiв, 3абудовник сплачуе одноразовий штраф у розмiрi 1 % вiд
суми пайового внеску, визначеного у п. 2.1 цього,Щоговору.

У випадку порушення строку, встановленого у п. 3.3 цього,Щоговору, на перiод
бiльше 30 календарних днiв, Забудовник сплачуо одноразовий штраф у розмiрi 3 %
вiд суми пайового внеску, визначеного у п. 2.'1 цього !оговору.

4.3. У разi порушення строку, встановленого п. 3.4 цього ,Щоговору,
3абудовник сплачуе штраф у розмiрi 1 тис. грн.

4.4. У випадку порушення cTpoKiB, встановлених у п. 3.5 цього ,Щоговору, на
перiод до 90 календарних днiв, 3абудовник сплачуе штраф у розмiрi 1 тис. грн.

У випадку порушення строку, встановленого у п. 3.5 цього,Щоговору, на перiод
бiльше 90 календарних днiв, 3абудовник сплачуе одноразовий штраф у розмiрi 3 %
вiд суми пайового внеску, визначеного у п. 2.1 цього !оговору.

4.5. У випадку порушення 3абудовником умов цього ,Щоговору, Головне
управлiння економiки та iнвестицiй мае право утриматися вiд виконання обов'язку
по видачi довiдки по виконання вимог пайово'a участi до моменту сплати
3абудовником штрафних санкцiй, нарахованих за порушення умов ,Щоговору, та
виконання iнших обов'язкiв, передбачених цим [оговором.

4.6 3а порушення 3абудовником умов цього ,Щоговору можуть бути
застосованi TaKi заходи вiдповiдальностi, як вiдшкодування додаткових витрат
(штрафнi санкцiТ, сплаченi iншим суб'ектам, BapTicTb додаткових робiт, додатково
витрачених матерiалiв тощо), понесених головним управлiнням економiки та
iнвестицiй, внаслiдок порушення зобов'язання 3абудовником, а також iншi заходи
вiдповiдальностi, передбаченi чинним законодавством УкраТни .
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4.7. У разi недостатностi суми проведеного плате>try для виконання грошового
зобов'язання у повному обсязi ця сума погашае вимоги Головного управлiння
економiки та iнвестицiй у такiй черговостi:

1) у першу черry сплачуоться неустойка (штраф та пеня);
2) у друry черry сплачуеться ocl]oBнa сума борry.
4.8. У разi несплати 3абудовником tломiсячних платежiв пайового внеску,

якщо це обумовлено вiдсрнiстю дозвiльно[ документацiТ на об'окr будiвництва,
iснуванням нормативного акrу або рiшення влади, що перешкоджае будiвництву, а
також у iнших випадках, за умови, що Головне управлiння економiки та iнвестицiй
визнао причину такоТ несплати об'екгивною, нарахування штрафних санкцiй може
бри зупинено, на строк iснування вищезазначеноТ перешкоди.

4.9. flля визначення Головним управлiнням економiки та iнвестицiй причини
несплати такою, що е об'екгивною, 3абудовник звертаеться до Головного
управлiння економiки та iнвестицiй з письмовою 3аявою з зазначенням причини
несплати щомiсячних платежiв пайового внеску та проханням зупинити нарахування
штрафних санкцiй на строк iснування перешкоди, протягом 3 днiв пiсля виникнення
вищезазначеноТ причини.

4.10. У разi вiдсуrностi письмового звернення 3абудовника до Головного
управлiння економiки та iнвестицiй з 3аявою з зазначенням причини несплати
щомiсячних платежiв пайового внеску протягом 3 днiв пiсля виникнення причин ^
несплати, 3абудовник не звiльняеться вiд сплати нарахованих штрафних санкцiй,
не дивлячись на iснування об'екгивноТ з боку 3абудовника причини несплати
щомiсячних платежiв пайового внеску.

5. порядок змlни тА розlрвАння договору
5.1 . flоговiр може буги змiнено за згодою cTopiH, шляхом укладення вiдповiдно'i

додатковоТ угоди.
5.2. У разi порушення 3абудовником умов договору або виникнення

заборгованостi за договором у cyMi, що становить понад 50% вiд суми зазначеноТ в
п.2.1, простроченням TepMiHy сплати вiдповiдно до п.3.'l бiльш нiж на б мiсяцiв ,

передбаченого цим !оговором, Головне управлiння економiки та iнвестицiй мае
право в односторонньому порядку розiрвати цей Договiр шляхом направлення
3абудовнику вiдповiдного письмового повiдомлення.

В такому разi ,Qоговiр вважаеться припиненим через 10 днiв пiсля
вiдправлення 3абудовнику вiдповiдного повiдомлення або публiчного
оприлюднення вiдповiдноТ iнформацii.

5.3. У випадку, якщо одностороння змiна чи розiрвання договору Головним
управлiнням економiки та iнвестицiТ стала наслiдком порушенням умов договору
Забудовником, кошти сплаченi Забудовником не повертаються.

6. припинЕння договору
6.1. L{ей !оговiр набирае чинностi з моменry реестрацiТ в Головному управлiннi

економiки та iнвестицiй.
6,2. l-]ей договiр припиняеться в насryпних випадках:
6.2.'1. Виконанням - з дати надходження останнього платещу з урахуванням

iндексацiТ та неустойки.
6.2.2. Припиненням з пiдстав зазначених у п.5.2 цього.Щоговору - через 10 днiв

пiсля вiдправлення 3абудовнику письмового повiдомлення або публiчного
оприлюднення вiдповiдноТ iнформацiТ про припинення цього,Щоговору.

6.2.З. У зв'язку з лiквiдацiею сторони цього договору - з дати виключення
сторони з вiдповiдного державного реестру.

7. нАдсилАння корЕспондЕнцlТ зА договором тА змlнА мрЕс
7.1,У разi змiни Забудовником cBoei адреси, елепронноТ адреси, телефонiв:

Пiдприемства, директора та головного бухгалтера Пiдприемства, Забудовник
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повинен попередити Головне управлiння економiки та iнвестицiй за 10 днiв до
вiдповiдноТ змiни.

7.2. У випадку змiни будь-якою стороною цього договору своеI адреси пiсля
пiдписання договору, якщо у iншоi сторони вiдсугня iнформацiя щодо
мiсцезнаходження, листи надсилаються на адресу, яка мiститься щодо такоТ сторони
в органах державноТ статистики.

8. вирlшЕння спорlв
8,1. У випадку, якщо 3абудовником е резидент Украlни, пiдсуднiсть та

пiдвiдомчiсть справ визначаеться вiдповiдно до дiючого законодавства УкраТни.
В.2. У випадlry, якщо Забудовником е нерезидент Украiни, спори, що

виникають при укладаннi, змiнi, розiрваннi, виконаннi цього договору вирiшуються у
Господарському судi м.Киева вiдповiдно до дiючого матерiального та процесуального
законодавства Украiни.

9. lншl умови
9.1. Сторони погодхryються, що Головне управлiння економiки та

iнвестицiй мае право поширювати у засобах масовоТ iнформацii, а також надавати
iншим органам державноТ влади та мiсцевого самоврядування iнформацiю про
порушення 3абудовником cTpoKiB сплати пайового внеску таlабо iнших умов цього
Щоговору.

9.2. Проекги додаткових угод готуе Головне управлiння економiки та
iнвестицiй та надсилае 3абудовнику листом у двох примiрниках, пiдписаних
начальником Головного управлiння економiки та iнвестицiй без вiдбитку печатки
управлiння.

3абудовник протягом 30 днiв з дня отримання вiд Головного управлiння
економiки та iнвестицiй Додаткових уrод до цього !оговору надсилае пiдписанi з

вiдбитком печатки flодатковi угоди до Головного управлiння економiки та iнвестицiй.
У разi не отримання Головним управлiнням економiки та iнвестицiй, протягом

30 днiв вiд дня надсилання, пiдписаних iз вiдбитком печатки зi сторони Забудовника
Додаткових угод, вважаеться що 3абудовник погоджуеться з умовами отриманих
!одаткових угод та вони всryпають в силу на 31 день вiд дня надсилання Тх

Забудо вн ику.
9.3. !оговiр складено украТнською мовою в двох примiрниках, кожний з яких

мае однакову юридичну силу.
9.4. В усьому iншому, що не передбачено цим !оговором, Сторони керуються

чинним законодавством Укра[ни.

юридичнlмрЕси cToPlH
Головне управлiння економiки та iнвестицiй
01044, КиТв-44, вул. Хрещатик, Зб

ТОВ <Мрiя-lнвест>
0100'1 , м. КиТв, вул. Грушевського, 3

ник управлiння дире рiя-lнвест>
айовоi участi
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РОЗРАХУНОК1
обсяry пайовоТ участi (внеску) у cTBopeHHi соцiальноi та

iнженерно-трнспортноi iнфраструкryри Micтa

3абудовник: ТОВ <Мрiя-lнвест>

Об'екг: Будiвництво торговельного-розважального комплексу (площа торговельного комплексу
- 9З460,00 кв.м., KiHoTeaTpiB - 5000,0 кв.м., pecтopaнiB - 3000,00 KB.l\,,l., дитячого розважального
центру - 3000,0 кв.м., боулiнry - 3000,0 кв.м., катка - 144О,0 кв.м., спортивно-оздоровчого
комплексу - 2200,0 кв.м.) з пiдземним паркiнгом загальною площею 78000,00 кв.м, на просп.
Миколи Бажана та вул. Ревуцького (в районi озера Вирлиця) у flарницькому районi м. Киева.

1. Загальна плоч.tа торговельного комплексу, кв. м.

2. Кошторисна вартiсгь, тис. грн.

З. Галузь народногосподарського комплексу: Загальномiськi, раЙоннi та мiкрораЙоннi

об'€юги торгiвлi (KpiM автосалонiв, магазинiв мя продажу автомобiлiв та запасних

частин до них) та висгавковi центри (примiщення, будiвлi, споруди та комплекси),

ринки, заклади громадського харчування (KpiM pecTopaHiB)

4. Норматив паЙовоi учасгi (внеску) забудовникiв у сгвореннi соцiальноТ та

iнженерно-транспортноТ iнфрасrрукryри мiсга з врахуванням соцiально-економiчного

значення проекry для мiсга, грн,/кв.м. (в цiнах на 01.01.0З, без ПДВ)

5. Зональний коефiцi€нт, якиЙ враховус мiсце розташування об'екry (е.п. зона NS166)

6. Iндекс iнфляцГi э 01.01.03 по 01.08.08

7. Всього розрахункова сума, згiдно з нормативами

9346о,Oо

80,з0

5,оо

2,0об

7527З,5З тпс, грн,

8. Всього належить до перерахування (без ПДВ)

Розра ху нок складе но 26. 08. 2 0 08

Начапьнuк управлiння
з пumан ь пайо Bol' уч асrп i

,Щuрекmор ТО

7527З,53 тис. rрн.

м. Ноэlсеttкоst$
/6 ч К. Чекiрdа
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РОЗРАХУНОК2
обсягу паЙовоi участi (внеску) у створеннa соцiальноi та

aнженерно-транспортноi iнфраструкгури MicTa

Забудовник: ТОВ кМрiя-lнвест>

Об'екг: Будiвництво торговельного-розважального комплексу (площа торговельного комплексу
- 93460,00 кв,м., KiHoTeaTpiB - 5000,0 кв.м,, pecтopaнiB - З000,00 кв.м., дитячого розважального
центру - 3000,0 кв.м., боулiнгу - 3000,0 кв.м., катка - 1440,0 кв,м., спортивно-оздоровчого
комплексу - 2200,0 кв,м.) з пiдземним паркiнгом загальною площею 78000,00 кв.м, на просп.
Миколи Бажана та вул, Ревуцького (в районi озера Вирлиця) у flарницькому районi м, Киева,

1. Загальна плоlла KiHoTeaTpiB, катка та спортивно-оздоровчого комплексу, кв. м.

в т.ч. 1.1. площа KiHoTeaTpiB, кв.м.

1.2. площа катка, кв.м.

1.З, площа спортивно-оздоровчого комплексу, кв.м.

2. Кошторисна вартiсгь, тис. грн.

З. Галрь народногосподарського комплексу: Соцiальна сфера в тому числi: народна

ocBiтa, охорона здоров'я, фiзична кульryра, соцiальне забезпечення, кульryра та

мистецтво

4, Норматив пайовоТ учасгi (внеску) забудовникiв у сгвореннi соцiальноI та

iнженерно-транспортноi iнфрасгрукryри мiсга з врахуванням соцiально-економiчного

значення проекry для мiсга, грн./кв.м. (в цiнах на 01.01.03, без ПДВ)

5. Зональний коефiцi€нт, який враховуе мiсце розташування об'екry (е.п. зона N9166)

6, Iндекс iнфляцГi з 01.01.03 по 01.08.08

7. Всього розрахункова сума. згiдно з нормативами

8. Всього належить до перерахування (6ез ПДВ)

Розра хуно к скл ад ено 2 6, 08, 20 08

Начапьпuк управлiння
з пчm l' учасmi

К. Чекiрdа

8640,о0

500о,Oо

144о,Oо

220о,Oо

2о,80

5,0о

2,006

18О2,51 тис. грн.

1802,51 тис. грн.
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РОЗРАХУНОКЗ
обсягу пайовоi участi (внеску) у cTBopeHHi соцiальноi та

iнженерно-транспортноi iнфраструкryри MicTa

Забудовник: ТОВ (Мрiя-lнвест)

Об'екr, Будiвництво торговельного-розважального комплексу (плоца торговельного комплексу
- 9З460,00 кв.м,, KiHoTeaTpiB - 5000,0 кв.м., pecтopaнiB - 3000,00 кв.м., дитячого розважального
центру - 3000,0 кв.м., боулiнгу - 3000,0 кв.м., катка - 1440,0 кв.м., спортивно-оздоровчого
комплексу - 2200,0 кв.м.) з пiдземним паркiнгом загальною плоlлею 78000,00 кв.м, на просп.
Миколи Бажана та вул. Ревуцького (в районi озера Вирлиця) у flарницькому районi м, Киева,

1, Загальна площа ресгоранiв та боулiнry, кв. м.

в т.ч. 1.1. площа ресгоранiв, кв.м.

1.2. площа боулiнry, кв.м.

2. Кошторисна вартiсгь, тис. грн.

З. Галузь народногосподарського комплексу: Iгорнi заклади, ресторани/

автосалони, магазини для продажу автомобiлiв та запасних частин до них

4, Норматив паЙовоi учасгi (внеску) забудовникiв у сгвореннi соцiальноj та

iнженерно-транспортноi iнфрасгруlсгури мiсга з врахуванням соцiально-економiчного

значення проекry для мiсга, грн./кв.м. (в цiнах на 01.01,0З, без ПДВ)

5.3ональниЙ коефiцiент, якиЙ враховуе мiсце розташування о6'екry (е.п. зона N9166)

6. Iндекс iнфляцIi з 01.01,0З по 01.08.08

7. Всього розрахункова сума. згiдно з нормативами

8, Всього належить до перерахування (6ез ПДВ)

Роз рахун о к скл адено 2 6, 08, 2008

Начutьнuк управлittня Дuре кrпор ТОВ, к iя-Iltвесmsl

зпч uoBol учасml
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РОЗРАХУНОК4
оftяry пайовоi учасri (внеску) у cTBopeHHi соцiальноi та

iнженерно-транспортноi iнфраструкryри MicTa

Забудовник: ТОВ <Мрiя-lнвест>

Об'еrт: Будiвництво торговельного-розважального комплексу (плоца торговельного комплексу
- 9З460,00 кв.м., KiHoTeaTpiB - 5000,0 кв.м., pecTopaнiB - З000,00 кв.м., дитячого розважального
центру - З000,0 кв.м,, боулiнry - 3000,0 кв,м,, катка - 1440,0 кв.м., спортивно-оздоровчого
комплексу - 2200,0 кв.м.) з пiдземним паркiнгом загальною плоч.lею 78000,00 кв,м. на просп.
Миколи Бажана та вул. Ревуцького (в районi озера Вирлиця) у !арницькому районi м. Киева.

1. Загальна площа дитячого розважального центру, кв. м.

2. Кошторисна вартiсrь, тис. грн.

3. Галузь народногосподарського комплексу: Побуrове обслуговування

4. Норматив паЙовоi учасri (внеску) забудовникiв у сгвореннi соцiальноТ та

iнженерно-транспортноТ iнфраструкryри мiсга з враryванням соцiально-економiчного

значення проекry для мiсга, грн,/кв.м. (в цiнах на 01.01.03, без ПДВ)

5.3ональниЙ коефiцi€нт, якиЙ враховуе мiсце роэташування о6'екry (е.п. зона N9166)

6. lндекс iнфляцГi з 01.01.0З по 01.08.08

7. Всього розрахункова сума, згiдно з нормативами

8. Всього належить до перерахування (6ез ПДВ)

Роз рахуно к складен о 2 6. 08. 2 008

начаqьнuк управлiння
з пumань пайовоt учасmi
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РОЗРАХУНОК5
обсягу пайовоi участi (внеску) у cTBopeHHi соцiальноi та

iнженерно-транспортноi iнфраструкryри MicTa

Забудовник: ТОВ <Мрiя-lнвест>

1. Загальна площа пiдземного паркiнry, кв. м.

2, Кошторисна вартiсгь, тис. грн.

З. Галузь народногосподарського комплексу: Гаражi, паркiнги та автостоянки

4. Норматив пайовоi учасri (внеску) забуаовникiв у сгвореннi соцiальноТ та

iнженерно-транспортноj iнфрасгрукryри мiсга з врахуванням соцiально-економiчного

значення проекry для мiсrа, грн./кв.м. (в цiнах на 01.01.0З, без ПДВ)

5. Зональний коефiцi€нт, який враховус мiсце розташування об'€кry (е.п. зона NS166)

6. Iндекс iнфляцii з 01.01.0З по 01.08.08

7, Всього розрахункова сума, эгiдно з нормативами

7800о,00

8. Всього належить до перерахування (6ез ПДВ)

Розрахуно к складе но 26, 08. 2 008

11 265,70 тис,rрн,

начацьнuк управлiння
з пumань пайово[ учасmi

luрекmор ТОВ к ist-IltBecm>

К. Чекiрdа М. HoжeltKo
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Об'окг: Будiвництво торговельного-розважального комплексу (площа торговельного комплексу
- 9З460,00 кв.м., KiHoTeaTpiB - 5000,0 кв.м., pecтopaнiB - 3000,00 кв.м., дитячого розважального
центру - З000,0 кв.м., боулiнry - З000,0 кв.м., катка - 1440,0 кв.м., спортивно-оздоровчого
комплексу - 2200,0 кв.м.) з пiдземним паркiнгом загальною плоlлею 78000,00 кв.м, на просп.
Миколи Бажана та вул. Ревуцького (в районi озера Вирлиця) у,Щарницькому районi м, Кисва,

,rа
+ь

щ


