
ДОДАТКОВА УГОДА ЛЪ1

до догоirору вiл "lg" вересня 2008р. J\b564

м. киТв "l7_" ^Z'оuz,t- zotop.

ця угода уклада€ться вiдповiдно до рiшення Киiвськоi Micbkoi ради вiд
06.0З.2009р. N9124/1 l79 (зi змiнами).

СТОРОНИ цiеi Угоди, Головне управлiння економiки та iнвестицiй КиiЪськоi
MicbkoT лержавноi алмiнiстраuii', в особi першого заступника начаJIьника Головного
управлiння економiки та iнвестицiй Мельник Н.О.. що дiе на пiдставi наказу вiд
24.12.2009Р. ЛЬ45 (нала,ri - Головне управлiння ек<rнопriки та iнвесr,ицiiл\, з odHie|'
сmоронu, та ТОВ <<Мрiя-Iнвест>>, в особi директора Ноженка М.М., що дiс на пiдставi
Ста,гуry (нада.lli - Забудовни к), з dpy2g!' сmоронll, беручи до уваги звернення ТОВ
<Мрiя-Iнвест>> (вх.ГУЕI Ле72l4 вiд 31.12.2009p.), налаrri документи та рiшення постiйrlо
дiючоt KoMicii з питань пайовоi участi КМДА вiд 22 березня 20l 0р., уrulа]rи цю угоду про
наступне:

1. Встановити, що Забудовником cTaHoI4 на 12.04.2010р, згiдно договору вiд
_ l8.09.2008p. NЬ564 перераховано пайовi кошти у супri 0.00 тис.грлt.

2. Вс'гановити, що заборгованiсть по сплатi Забудовником пайовоi участi згiдrtо
договору вiд 18.09.2008р. JФ564, з урахуванняNr п,1 цiс:Т Угоди, вiдповiдно дсl розрахунк}
1 вiд l2.04.20l0р.становить 267,96 тис.грн., в т.ч. пеr!я mа iнф.пяtjiя )| суful i 77,96 лпLrс,ерн,

!аний розрахунок е невiд'емною частиною цiсi Угодi-r,
3. Вiдповiдно до абзацу 8 п.5 додатку 18 рiшенrrя КиiЪськоi MicbKoi рали вiд
06.03,2009р. М124/1 179 (iз змiнами) та рiшеяня постit"tно дiючоi KoMiciT з IIитань пайовоi
участi КМ!А вiд 22 березня 2010р., розмiр пайового внеску згiдно договору вiд
18.09.2008р. Ns564 пiдлягас коригуваннlо та, вiлlrовiдно i(o розрахункiв 2, 3, 4,5,6,'7 таЕ
вiд 12.04.2010 року, становить 40 ЗOЗ,З9 тис.грн. /laHi розрахунки с невiд'смною
частиною цiс:i Угоди та договору вiд 18.09.2008р. Nl564.
4, Вiдповiдно до п. 3 цiеi Угоди в договорi вiд 18.09.2008р. Л!564 в розлi"пi 1 <Прелмеr:

договору) п.1.2. викласти в наступнiй релакчii:
< 1 .2. Розмiр tlайового внеску. згiдно з розрахункаivи с,гановlлl,ь 40 30З,З9 тис.грн i

. Itiдлягас уточненню пiсля затвер.ц)tення проек гно-кошторисноi документаuii у
встановленому порядку.)* 5. Вiдповiдно до рiшення постiйно дirочоi KoMicii з пrl,гань пайовоi участi КМ!А вiл 22
березня 20l 0р. пеня та iнфлячiя у cyMi 77,96 тис.грп., визttаченi в п.2 цiсi Угоди.
пiдлягають обов'язковiй оплатi.
6. Вiдповiдно до п.5 цiеi Угоди в договорi вiд l8.09.2008p. ,М564 роздiл l <Предплет

договору) доповнити гr.1.4. у насryпнiй редакrдiТ:
к1.4. Розпriр пенi та iнфляцii, розрахованих на пiдставi п.3.1l. та п.4.1. цього .Щоговору,
якi пiллягають оплатi, склада€ 77,96 тис.грн.>
1. Вiдповiдно до п.4, п.5 та lr.6 цiсi Угоди, в договорi вiд 18.09.2008р. Nl564 в роздiлi 2

кОбов'язки cTopiH> п.?.'l . викласти в наступнiй редакrlii:
<2.1. Забудовник зобсlв'язаний перерахувати пайовий внесок, з уLlахуIJанI]япt гt.1.3, та
п.1.4. цього l_\оговору. у cyMi 31 |2l..344 тис, грн. (без ПЩВ) FIa умовах, визI]ачеrlих у
uboMy /-1оговорi.>
8. Вiдповiдно до рiшення постiйно дiючоi ttoMicii з ли,tань rrайовоТ участi KN4I]A вiд 22

березняr 20l0p., в доl,оворi вiд l8.09.2QO8p. Nл564 п.З.l. вик;tас,t,лt в наступl,tiй релакuii:
< 3.1. Забуловник сгlлаqуе паl'ловi кошти у суптi 3l 121,344 тис.грн, (без Пflts) в

TepMiH з сiчня 20l4 року по грудеllь 20l8 року l]клlоtl}rо рiвrlиrrrи час'гиIIаlllи



Iцомiсячно, але не пiзнiше 28 числа кожного мiсяця, на бюджетниЙ рахунок цiльовОгО

фонду спецiа,чьного фонду мiського бюджету за наступними реквiзитами:
Одержувач : ГУ ЩКУ у м. Киевi;
Банк одержувача : ГУ ЩКУ у м. Киевi;
МФО : 820019; Код €ДРПОУ : 24262621; р/р : 31517932700001.)

9. Вiдповiдно до п.8 цiеi Угоди, в договiр вiд 18.09.2008р. Nэ5б4 внести наступнi змiни:
9.1. п.З.l l . викласти в насryпнiй релакцii:

<3,1l. Сума платежу на момент здiйснення оплати коригусться на iндекс iнфлячiТ з

моменту здiйснення розрахунку пайового внеску.)
9.2. п, 4.2,, п.4.З,,п.4.4. вважати такими, що втратили чиннiсть
9.3. п.4.1. викласти в насryпнiй редакцii:

к4.1. У випадку порушення зазначених в п.З.1. цього Щоговору cTpoKiB сплати
пайових коштiв:
4.1.1. сума шIатежу на момент здiйснення оLпати коригусться на iндекс iнфляцiТ з

моменry розрахунку пайового внеску до моменту фактичного виконання зобов'язань
по його сплатi.
У випадку, якщо iндекс iнфляцii е меншим за 100% коригування суми первинного
платежу не вiдбувасться. /л./\\
4.1.2. Забуловник сплачуе пеню в розмiрi 0,1 вiдсотка вiд заборгованостi пайовоr
внеску, зазначеного у п.2.1 I_{ього ,Щоговору за кожен день прострочення.
Пеня, що передбачена даним пунктом ,.Щоговору, нараховуеться протягом усього
строку прострочення без будь-яких обмежень cTpoKiB нарахування.))

10. Iншi умови договору залишити без змiн.

ЮРИДИLlНI АДРЕСIt CTOPIH
Головllе управлiння економiки
та iнвес,rицiй кмдд
01044, Киiв-44, вул. Хрещатик,36

Перший заступник начальника
Головного управлiння

Щиректор ТОВ <М рiя-Iнвест>)

е кOно стицiй

ТОВ <Мрiя-Iнвест))
010З0, м. Киiв, вул. Грушевського, З

Н. Мелыtик М. Ноженко
,я 80с I
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РОЗРАХУНОК 1

заборгованостi по сплатi пайового внеску
за договором ЛЪ5б4 вiд l8.09.2008p.

Сума пайового внеску згiдно договору - 87 825,88 тис.грн. (Без П!В)
TepMiH сп.rаr,и: з вересня 2008р. по березень 2010р. (l9 Mic.) по 10.00 тис,грII. (бсз ПДВ);

з квiтня 2010р. по серпень 2012р, (29 Mic.) -' у cyMi 87 635,88 тис.l рн. (без ПДВ);
Фокtплlчно перероховано кошmiв - 0,00 tпuс.zрн.

rta01.10.2008 2,j9t

ЧасткIl ,la вересень 2008р. - березень 20l0p за iндексопr iнфляцii cTarIoirt lla да,t1, poзpaxyнK),:
l 9(Mic,)* 10,00+2,488/2, 006 - 2З5,65 ,гис.грн

Суми пенi на частки за вересень 2008р. - березень 2010р. станом на дату розрахунку:
- вересень 2008р.: 182 доби *0,1%*10,00: 1,82 тис.грн.;
- 2ковтень 2008р.: 182 доби +0,1%*(l0,00*2,02б12,006): 1,84 тис.грн.;
- Jtистоп,rд 2008р.: 182 доби *0,1%*('l0,00*2,060/2,006) : 1,87 тис.грн.;
- l,рудень 2008р.: 182 доби +0,1%*(10,00*2,091/2,00б): 1,90 тис.грн.;
- сiчень 2009р.: l82 доби *0,1%*(10,00*2,l З 5/2,006) - i,94 тис.грн.;
- лютий 2009р.: l82 лоби *0,1%*(10,00*2,19712,006) = 1,99 тис.грн.;
- березень 2009р.: 182 доби *0,1%*(10,00*2,230/2,00б) : 2,02 тис.грн.l
- KBiTeHb 2009р.: 182 доби +0,1%+(l0,00*2,26|12,006) : 2,14 тис.грн.;
- тpaвeнb 2009р.: 1 82 доби *0,1%*(l0,00*2,28212,006) : 2,07 тис.грн.;
- rIepBeHb 2009р.: 182 доби *0,1%*(10,00*2,29З12,006) : 2,08 тис.грн.;
- "цllпень 2009р.: 1 82 доби *0,1%+(10,00*2,3 18i2,006) : 2,10 тис.грн.;
- серпень 2009р.: 1 82 доби *0, l %*( 1 0,00*2,316/2,006) : 2,10 тис,грн.l
- вересень 2009р.: 1 82 лоби *0,1%*(10,00*2,3 1 1/2,00б) = 2,10 тис.грн.;
- жовтень 2009р.: 166 дiб *0,1%*(10,00+2,З30/2,006): 1,9З тис.грн,;
- листопад 2009р.: 135 лiб *0,1%* ( l0,00*2,З 51/2,006) = 1,58 тис.грн.;
- грудеIIь 2009р.: 105 лiб *0,1%*(10,00*2,З7712,006): 1,24 тис.грн.;
- ci.leHb 2010р.: 1 4 доби *0,1%*(10,00t2,З98/2,006) : 0,88 тис.грн.:
- люr,ий 2010р.: 43 доби *0,1%*(10,00*2,441.12,006) : 0,52 тис,грн.;
- березень 2010р.: i5 дiб *0,1%*(10,00*2,488/2,006):0,19 тис.грн.l

Заборгованiсть: (1,82+1,84+1,87+1,90+1,94+1,99+2,02+2,|4+2,07+2,08+2,10+2,10+2,10+ 1,93+

+ 1,5 8+ 1,24+ +0,88+0,52+0, 1 9) + 2з 5,65 = 261,96 тlrс.грll.(без П.цВ)
в tп.ч. пеня mо iнфляцiл: 267,96 - (l9Mic.)+l0,0 : 77,96 tпuс.zрн. (без ПДВ)
I' озрсtх,-t trл; с K-,t аdено l 2. ()4. 2 0 l 0р,

ГI eptuuЙ засmупlluк llalчальнuка Головноzсl ,Щuрелimор нве L,lп ))

,lIltllя е mа urвесmчLпu
а

.lH вест"

i,ф. i
z

П pu о фор.tt:tе t tH i dо zoBopy 2,006

на 01 .09.2008 z 004 на 01 .02.2009 ] ] о7 на 0l .07.2009 2,з 18 rта01.12-2009

2,026 на 01.0З.2009 ) )i() на 0l .08.2009 2,з 16 на 0 ] .0l -201 0

lra01.11.2008 2,060 на () l .04.2009 2,261 на 01 .09.2009 2,зll 2,14|
Ha01.12.2008 2,091 на 0l .05.2009 ) )я) на01.10.2009 , 11п tta 01.03.20]0 2,488
rra 01.01.2009 2,1з5 на 01.06.2009 7 )q ] Ha01.11.2009 2,351

управ

'.j

/i?/

Н. Me-lbltuK lI- [lo,эtt,eltt;tl

Iндекси iнфлячii з 01.01.2003p.

на 01.02,2010
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РОЗРАХУНОК2
обсяry пайовоi участi (внеску) у crBopeHHi соцiальноi та

iнженерно-транспортноi iнфрасrрукrури MicTa

3абудовник: ТОВ <Мрiя-lнвест>

Об'екm: Будiвництво торговельного-розважального комплексу (площа торговельного комплексу
- 9З 460,00 кв,м,, площа KiHoTeaTpiB - 5 000,00 кв.м,, плоца pecтopaHiB - З 000,00 кв,пr., плоlла
дитячого розважального центру - З 000,00 кв,м., плоца боулiнгу - З 000,00 кв,м., площа катка -
1 440,00 кв,м,, площа спортивно-оздоровчого комплексу - 2 200,00 кв.м.) з пiдземним паркiнгом
загальною площею 78 000,00 кв, м. на просп, Миколи Бажана та вул, Ревуцького (в районi
озера Вирлиця) у Дарницькому районi м, Киова,

1. Загальна площа торговельного комплексу, кв. м.

2. Галузь народногосподарського комплексу: Торговi центри, непродовольчi

ма газин и

3. Норматив пайовоi учасri (внеску) забудовникiв у сгвореннi соцiальноi та

iнженерно-транспортноi iнфрасгрукryри мiсга з врахуванням соцiально-економiчного

значення проекry для MicTa, грн./кв.м. (в цiнах на 01,01.0З, без ПДВ)

4. ЗональниЙ коефiцiснт, який враховуе мiсце розташування об'екry (е.п. зона N9671)

5. Iндекс iнфляцii з 01.01.09 по 01.0З.10

6, Всього розрахункова суlча, згiдно з нормативами

9з 460,00

7. Всього належить до перерахування (без ПДВ)

Розрахунок складено 1 2. 04. 20 1 0р,

28 505,02 тис. rрн.

ПерutuйзасmупнuкttачальнuкаГоltовноzо Дuрекmо -llttiecml

упрuв, l Il l I 1 rL е к о н ()"1,1lKu пlа lHB ес muцlLt

47,6о

5,5о

1,165

28 505,02 тис. грн.

Н. Меlьttuк
lo-tuаfiaт М. I]оэtl,е ttKo
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РОЗРАХУНОК З
обсягу пайовоi участi (внеску) у cTBopeHHi соцiальноi та

iнженерно-транспортноi iнфрасгрукryри мiсrа

3абудовник: ТОВ <Мрiя-lнвест>

Об'скm: Будiвництво торговельного-розважального комплексу (площа торговельного комплексу
- 93 460,00 кв.м,, площа KiHoTeaTpiB - 5 000,00 кв,м., площа pecтopaнiB - З 000,00 кв,м,, плоu.1а

дитячого розважального центру - 3 000,00 кв.м., плоlла боулiнry - З 000,00 кв,м,, площа катка -
1 440,00 кв.м., площа спортивно-оздоровчого комплексу - 2 200,00 кв.м.) з пiдземним паркiнгом
загальною площею 78 000,00 кв. м. на просп. Миколи Бажана та вул. Ревуцького (в районi
озера Вирлиця) у !арницькому районi м, Киова.

1.3агальна площа KiHoTeaTpiB, кв. м.

2, Галузь народногосподарського комплексу; Кiнотеатри

З. Норматив паЙовоi участi (внеску) забудовникiв у сгвореннi соцiальноi та

iнженерно-транспортноТ iнфрасгрукryри мiсга з врахуванням соцiально-економiчного

значення проекry для Micтa, грн./кв.м. (в цiнах на 01.01.09, без ПДВ)

4, ЗональниЙ коефiцi€нт, якиЙ враховус мiсце розташування о6'скry (е.п. зона N9671)

5. Iндекс iнфляцГi з 01.01.09 по 01.0З.10

6. Всього розрахункова сума, згiдно з норл4ативами

5 000,00

35,о0

5,5о

1,165

1 121,З1 тис. rрн.

7. Всього належить до перерахування (без ПДВ)

Розрахунок складено 1 2, 04, 20 1 0р.

1 121,З1 тис. грн.

Перutuй засtпупнuк на

,,l1paB 1l ll
чаLLьнuка Головно?о
па iнвесmuцiй

Н. Ме-чьнuк

luрекmор ТоВ кМр hrcаспl ll
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РОЗРАХУНОК 4
обся гу пайовоi учасri (внеску) у cTBopeHHi соцiальноi та

iнженерно-транспортноi iнфраструкryри MicTa

Забудовник: ТОВ <Мрiя-I нвест>

Об'екm: Будiвництво торговельного-розважального комплексу (площа торговельного комплексу
- 9З 460,00 кв, м., площа KiHoTeaTpiB - 5 000,00 кв, м,, площа pecTopaHiB - З 000,00 кв. м.,
площа дитячого розважального центру - 3 000,00 кв. м., площа боулiнгу - З 000,00 кв. м.,
площа катка - 1 440,00 кв. м., плоца спортивно-оздоровчого коlvплексу - 2 200,00 кв. м,) з
пiдземним паркiнгом загальною площею 78 000,00 кв, м. на просп. Миколи Бажана та
вул. Ревуцького (в районi озера Вирлиця) у flарницькому районi м. Киева-

1. Загальна площа ресгоранiв, кв. м.

2. Галузь народногосподарського комплексу: Ресгорани вбудованi

З, Норматив пайовоi учасгi (внеску) забуаовникiв у сгвореннi соцiальноi та

iнженерно-транспортноi iнфрасгрукryри мiсга з sрахуванням соцiально-економiчного

значення проекry для мiсга, грн./кв.м. (в цiнах на 01.01.09, без ПflВ)

4. ЗональниЙ коефiцi€нт, якиЙ враховуе мiсце розташування о6'екry (е.п. зона N9671)

5. ]ндекс iнфляцii з 01.01.09 по 01.0З.10

6, Всього розрахункова сума, згiдно з нормативами

7. Всього належить до перерахування (без ПДВ)

Розрахунок складено 1 2, 04. 20 1 0р.

ьнuка Головноzо
iнвесmuцiй

Н. Мolьнuк

luрекmор ТОВ к Мрiя-Ittt;есmtл

з 000,00

45,10

5,5о

1,165

866,9З тис, грн,

866,9З тис. грн.

М. Hc1,1tt,eltKll

Ileput
у

\(
q. h



РОЗРАХУНОК 5
обсяry пайовоi участi (внеску) у cTBopeHHi соцiальноi та

iнженерно-транспортноi iнфрасгруктури мiсга

Забудовник: ТОВ < П/рiя-lнвест>

Об'екm: Будiвництво торговельного-розважального комплексу (площа торговельного комплексу
- 9З 460,00 кв. м,, площа KiHoTeaTpiB - 5 000,00 кв. м,, площа pecтopaнiB - З 000,00 кв, м.,
площа дитячого розважального центру - 3 000,00 кв. м., площа боулiнгу - З 000,00 кв. м,,
плоU.lа катка * 1 440,00 кв, м., плоU.lа спортивно-оздоровчого комплексу - 2 200,00 кв, м,) з
пiдземним паркiнгом загальною площею 78 000,00 кв, м. на просп. Миколи Бажана та
вул, Ревуцького (в районi озера Вирлиця) у Дарницькому районi м. Киова,

Пер

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

в т.ч. 1.1. площа дитячого розважального центру, кв. м.

1,2. площа катка, кв. м.

2. Галузь народногосподарського комплексу: Iншi розважальнi комплекси

З. Норматив пайовоТ учасгi (внеску) забудовникiв у сгвореннi соцiальноi та

iнженерно-транспортноi iнфрасгруlтури мiсга з врахуванням соцiально-економiчного

значення проекry для мiсга, грн./кв.м. (в цiнах на 01.01.09, без ПДВ)

4. ЗональниЙ коефiцiент, який враховус мiсце розташування об'еюry (е.п. зона N9671)

5. Iндекс iнфляцii з 01.01.09 по 01.0З.10

6. Всього розрахункова сума, згiдно з нормативами

4 440,оо

з 0оо,оо

1 44о,00

51,о0

5,5о

1,165

1 450,91 тис. грн.

7. Всього належить до перерахування (без ПДВ)

Розрахунок складено 1 2. 04. 20 1 0р,

h-]нвесmу

1 450,91 тис. грн.
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3абудовник: ТОВ <Мрiя-lнвест>

Об'екm: Будiвництво торговельного-розважального комплексу (площа торговельного комплексу
- 9З 460,00 кв. м,, площа KiHoTeaTpiB - 5 000,00 кв. м., плоu.lа pecTopaHiB - З 000,00 кв. м,,
площа дитячого розважального центру - 3 000,00 кв. м,, площа боулiнгу - З 000,00 кв. м,,
площа катка - 1 440,00 кв, м., плоца спортивно-оздоровчого комплексу - 2 200,00 кв. м.) з
пiдземним паркiнгом загальною площею 78 000,00 кв. м. на просп. Миколи Бажана та
вул. Ревуцького (в районi озера Вирлиця) у flарницькому районi м. Киова-

1. Загальна площа боулiнry, кв. м.

2. Галузь народногосподарського комплексу: Боулiнги

З. Норматив паЙовоТ учасri (внеску) забудовникiв у сгвореннi соцiальноi та

iнженерно-транспортноi iнфрасгрукryри мiсга з враryванням соцiально-економiчного

значення проекry для MicTa, грн./кв.м. (в цiнах на 01.01.09, без ПДВ)

4. Зональний коефiцiент, який враховуе мiсце розташування об'€кry (е.п. зона N9671)

5. Iндекс iнфляцti з 01.01.09 по 01.0З.10

6. Всього розрахункова сума, згiдно з нормативами

з 000,00

Пе

1 045,70 тис. грн.
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РОЗРАХУНОК 6
обсяry пайовоi учасri (внеску) у створеннa соцiальноl та

iнженерно-транспортноi iнфрасгруктури l*licTa

54,40

5,5о

1,165

1 О45,7О тис. грн.

7. Всього належить до перерахування (без ПДВ)

Розрахунок складено 1 2, 04. 20 1 0р,

,,ý



РОЗРАХУНОК 7
обсягу пайовоi участi (внеску) у cTBopeHHi соцiальноi та

iнженерно-транспортноi iнфраструкryри мiсrа

3абудовник: ТОВ <Мрiя-lнвест>

Об'екm: Будiвництво торговельного-розважального комплексу (площа торговельного комплексу
- 9З 460,00 кв. м., площа KiHoTeaTpiB - 5 000,00 кв. м., площа pecтopaнiB - З 000,00 кв. м.,
площа дитячого розважального центру - З 000,00 кв, м,, площа боулiнгу 3 000,00 кв. м,,
площа катка - 1 440,00 кв. м., площа спортивно-оздоровчого комплексу - 2 200,00 кв. м,) з
пiдземним паркiнгом загальною площею 78 000,00 кв. м. на просп, Миколи Бажана та
вул, Ревуцького (в районi озера Вирлиця) у [арницькому районi м. Киева.

-*- ,""

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

2, Галузь народногосподарського комплексу: Спортивнi комплекси бiльше 400,00

кв.м.

3. Норматив пайовоТ учасri (внеску) забудовникiв у сгвореннi соцiальноi та

iнженерно-транспортноi iнфрасгруtсгури мiсга з врахуванням соцiально-економiчного

значення проекry для MicTa, грн,/кв.м. (в цiнах на 01.01.09, без ПДВ)

4. ЗональниЙ коефiцi€нт, який враховуе мiсце розташування о6'екry (е.п. зона Ns671)

5. Iндекс iнфляцii з 01.01.09 по 01,0З.10

6. Всього розрахункова сума, згiдно з нормативами

7. Всього належить до перерахування (6ез ПflВ)

Розрахунок складено 1 2, 04, 20 1 0р,
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РОЗРАХУНОК 8
обсяry паЙовоi участi (внеску) у cTBopeHHi соцiальноi та

iнженерно-транспортноi iнфрасrрукryри мiсrа

3абудовник: ТОВ <Мрiя-lнвест>

Об'скm: Будiвництво торговельного-розважального комплексу (площа торговельного комплексу
- 93 460,00 кв. м., площа KiHoTeaTpiB - 5 000,00 кв. м., площа pecTopaHiB - З 000,00 кв. м,,
площа дитячого розважального центру - З 000,00 кв, м,, плоU]а боулiнгу - З 000,00 кв, м,,
площа катка - 1 440,00 кв. м., площа спортивно-оздоровчого комплексу - 2 200,00 кв. м,) з
пiдземним паркiнгом загальною площею 78 000,00 кв. м. на просп, Миколи Бажана та
вул, Ревуцького (в районi озера Вирлиця) у Дарницькому районi м, Киева.

1. 3агальна площа пiдземного паркiнry, кв. м.

2. Галузь народногосподарського комплексу: Гаражi, сгоянки автомобiльнi, паокiнги.

майданчики тимчасового вiдсrою автотранспорry пiдземнi

З, Норматив паЙовоi учасгi (внеску) забудовникi8 у cTBopeHHi соцiальноi та

iнженерно-транспортноi iнфраструкryри мiсга з врахуванням соцiально-економiчного

значення проекry для MicTa, грн./кв.м. (в цiнах на 01.01.09, без ПДВ)

4. ЗональниЙ коефiцiснт, який враховуе мiсце розташування об'€кry (е.п. зона N9671)

5. Iндекс iнфляцГa з 01.01.09 по 01.03.10

6. Всього розрахункова сума, згiдно з нормативами

78 о00,00

12,80

5,50

1,165

6 З97,25 тис. грн.

*-- }

7. Всього належить до перерахування (без ПДВ)

Розрахунок складено 1 2, 04, 20 1 0р.

lIep HuK начальнuка Головноzо luрекmор ТОВ кМрiя,lнвесmлttttt[t з
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6 З97,25 тис. грн.
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