
ДОДАТКОВА УГОДА ЛЪ 2

до договору пайовоi участi вiд <18> вересня 2008 року NЬ 564

м. КиТв
.l 1

<< л.L| , ,лцt4rп+tа 2015

I-{я Угода укладена вiдповiдно до рiшень Киiвськоi Micbkoi ради вiд
30.12.2010 М 57315З85 (дiю подовжено рiшенням вiд 28.01.2015 Ns60/925), вiд
15.03.2012 Ns 198/7535 та розпорядження виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 30.09.2013 ЛЬ 17l7.

Сторони цiеi Угоди, .Щепартамент економiки та iнвестицiй
викопавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoi дерrкавноi
адмiнiстрацii), в особi нача-пьника управлiння з питань пайовоТ участi Мельник
Наталii Олегiвни, яка дiе на пiдставi наказу <Про розподiл обов'язкiв щодо
права пiдпису документiв> М 103 вiд 08.10.201З, надалi <Щепартамент
економiки та iнвестицiil>>, з odHiel' спlоронu, та ToBaprrcTBo з обмеженою
вiдповiдальнiстю <Мрiя-Iнвест>>, надалi <Забуловник>, в особi директора
Пучева Олега Васильовича, який дiе на пiдставi статуту, з dруzоi споронu,
беруrи до уваги звернення Забудовнпка, рiшення постiйноi KoMicii КиiЪськоi
MicbKoi ради з питань бюджеry та соцiально-економiчного розвитку вiд
29 .09 .2015 (протокол N93 6/6 1 ), уклали цю угоду про наступне.

1. У зв'язку iз внесенням з 27.|2.2012 запису у €диному державному peecTpi
юридичних та фiзичних осiб-пiдприсмцiв про перейпtенування Головного
управлiння економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиТвськоi MicbKoI ради
(Киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii) в ,Щепартамент економки та
iнвестицiй виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (Киiвськоi мiськоi
державноi адмiнiстрацii) в преапrбулi та по тексту договору паЙовоi участi вiд
18.09.2008 Ns5б4 та додатковоi угоди вiд 26.04.20]'0 М1 до вк.Iзаного договору
слова <Головне управлiння економiки та iнвестицiй> у Bcix вiдмiнках замiнити
на слова <,Щепартамент еконоплiки та iнвестицiй> у вiдповiдних вiдмiнках.

2. Встановити, що станом на 19.10.2015 Забудовником згiдно додатковоТ угодlt
вiд 26.04.2010 Ns1 до договору пайовоi участi вiд l8.09.2008 Nl564 перерахованi
пайовi кошти у cyMi 0,00 тис. грн.

3. Встановити, що з урахуванням п.2 цiсi Угоди несплачена Забудовником сума
пайового внеску згiдно додатковоТ угоди вiд 26.04.201 0 Л! 1 до договору пайовоi

участi вiд 18.09.2008 Л!5б4 станом на 29.09.20l5 (дата прийняття постiйною
комiсiею КиiЪськоi мiськоi ради з питань бюджету та соцiально-економiчного

розвитку рiшення) вiдповiдно розрахунку вiд 19.10.20l5 складае 6| 440,|2 тис.
грн (в т.ч. пайова участь - 59224,05 тис, грн, пеня - 22|6p7 тис. грн.). ,Щаний

розрахунок е невiд'смноtо частиною цiеi Угоди.
4. Вiдповiдно до рiшення постiйноi KoMicii КиТвськоi MicbKoi радII з питань

бюджету та соцiально-економiчного розвитку вiд 29.09.2015 (протокол ЛsЗ6/б1)
та rryHKTy З цiеТ Угоди, Забудовllик зобов'язуеться сплатити паиову участь у
cyMl 59 224,05 тис. гplt та пеню у суMi 2 216,07 TItc. грн в тер 31 серпня
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бюджету розвитку спецiального фонду мiського бюджету за наступними
реквiзитами:

Одержувач : ГУ ЩКСУ у м. Киевi;
Банк одержувача : ГУ !КСУ у м. Киевi;
Кодбанку:820019 КодСДРПОУ З799З18З

р/р : З|5|1921700001; Код доходiв: 24170000.
Призначення платежу: <Пайова участь згiдно з додатковою угодою
Ns 2 до договору вiд 18.09.2008 N9 564 без П,,ЩВ>.

5. Оплата коштiв (KpiM пенi), визначених в п.4 цiеi Угоди, здiйснюеться
Забудовником на пiдставi розрахунку, який видасться ,Щепартаментом
економiки та iнвестицiй, за його письмовим зверненням, яке надходить до
.Щепартаменry економiки та iнвестицiй не пiзнiше нiж за 3 днi до здiйснення
платежу. Сума пайовоi участi, визначена в п.4 цiеi Угоди, на момент здiйснення
оплати кориryсться на iндекс iнфляцiТ вiд дати розрахунку цiеi суми i до
моменту ii фактичноi сплати. У випадку, якщо iндекс iнфляцii
(накопичувальний) е меншим 100%, в порiвняннi з iндексом iнфляцiТ вiд ..дlI
розрахунку суми пайового внеску, визначеноi в п.4. цiеТ Угоди, кориryва,.лlя
суми первинного платежу не вiдбуваеться.

6. Забуловник мае право здiйснювати оплату пайовоi участi та пенi, визначених в
п. 4 цiеi Угоди, достроково будь-якими частинами, Еlле з урахуванням п. 5 цiсi
Угоди.

7. У випадку порушення зазначених в п.4. цiсi Угоди cTpoKiB сплати пайовоi
участi:
7.1. сума платежу (пайовоi участi) на момент здiйснення Забудовникопr
оплати кориryеться на iндекс iнфляцii з моменту розрахунку пайовоi участi,
визначеноi в п.4 цiеi Угоди, до моменту фактичного виконання зобов'язань по
ii сплатi. У випадку, якщо iндекс iнфляцii (накопичувальний) е меншим за 100%
кориryвання суми первинного платежу не вiдбуваеться,
7.2. Забудовник сплачуе пеню в розмiрi 0,1 вiдсотка вiд несплаченоТ cyMll
паltовоТ ylacTi, зазначеноТ в п.4 цiеi Угоди, за кожен день простроче,,-ч,.
Пеня, що передбачена даним пiдпунктом, нараховуеться протягом ycbul,o
строку прострочення без будь-яких обмежень cTpoKiB нарахування.
7.З. Сторони погоджуIоться, що Щепартамент еконопriки та iнвестицiй мае
право поширювати iнформацiю щодо порушення Забудовником встановлених
цiею Угодою обсягiв та cTpoKiB сплати пайовоТ участi,

8. В разi завершення спорудження об'екту, визначеного в п. 1.1. договору пайовоi
участi вiд 18.09.2008 ЛЪ 5б4 (iз змiнами), до настання кiнцевого TepMiHy сплатIl
коштiв, визначеного в п.4 цiсi Угоди, Забудовник зобов'язаний повiдомити
про це ,Щепартамент економiки та iнвестицiй, але do ввеdення об'екmу в
ексrшуаmацiю, та надати вiдповiднi докумеrIти для проведення остаточних
розрахункiв пайовоi участi за фактично збудований об'ект та,/або його частину
(черry, пусковий комплекс).

9. Вiдrrовiдно до п.8 цiеi Угоди , до договору пайовоi у .09.2008 м 5б4
lI1и :
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9.1. доповнити роздiл 2 <Обов'язки cTopiH> пунктом 2.4. в наступнiй редакцii:
<<2.4, Забудовник зобов'язаний до введення в експлуатацiю об'скту,
визначеного в п. l . 1 . цього .Щоговору, звернутися до !епартаменту економiки та
iнвестицiй для проведення остаточних розрахункiв пайового внеску за
фактичними технiко-економiчними показниками,)) ;

9.2. в роздiлi 3 <Порядок виконання договору> пункт 3.5. викJIасти в
насryпнiй редакцii:
<3.5. У випадку збiльшення загальноi площi об'екту, вказаноi у п. 1.1 цього
.Щоговору, таlабо змiни iнших характеристик (зокрема, аJIе

не викпючЕо, функцiонального призначення площ) об'екту або його частин
(черги, пускового комплексу), та/ або визначення в установленому
закоЕодавством порядку загальноi кошторисноi BapTocTi об'екту або його
частини (черги, пускового комплексу), Забудовник зобов'язаний письмово
повiдомити цi обставини ,Щепартаменту економiки та iнвестицiй не пiзнiше нiж
через 30 днiв з моменту, коли цi обставини стали вiдомi або мали стати
вiдомими Забуловнику. Моментом подання повiдомлення е момент його
надходження до Департаменту економiки та iнвестицiЙ та ресстрацii
вiдповiдно до правил, встановлених в.Щепартаментi економiки та iнвестицiй.D;
9.3. в роздiлi 3 <Порядок виконання договору> пункт 3.7. викJIасти в
наступнiЙ редакцii:
к3.7. Пiсля сплати повноi суми пайового внеску, визначеноi з урахуванням
п,.2.|, п.2.4, п. 3.4 та п.3.б цього Щоговору mа пiсля уmочнення розмiру паЙовоzо
внеску за наданими Забудовником фактичними даними технiчноi
iнвентаризацii об'скту та технiко-економiчних показникiв завершеного
будiвництвом об'екту, визначеного в п. 1.1. цього ,Щоговору, таlабо загальноi
кошторисноi BapTocтi об'екту (в тому числi фактично збудованого), визначеноi
в установленому законодавством порядку (за наявностi), Забудовнику
видаеться довiдка про сплату паЙовоi участi за об'ект або вiдповiдну Його
частину в порядку та на умовах, визначених цим ,.Щоговором.>.

10. Забуловник усвiдомлюс та несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть та
повноту вiдомостей та документiв, поданих у cBoii зверненIrях, на пiдставi
яких укладена ця Угода.

ЮРИДИЧНI АДРЕСИ CTOPIH

,,Щепартамент eKoHoMiKIl та Товариство з обмеженою
iнвестицiй вiд повiдальнiстю <Мрiя-IнвестD
0l044, КиiЪ-44, вул. Хрещатик, 3б 04035, м. Киiв, пров. Бехтеревський, 4-А
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Розрахунок
залишку пайовоiучастi згiдно додатковоi угоди вiд 26.04.2010 ЛЪ l до

договору вiд 18.09.2008 J\! 5б4
станом на 29.09.20l5

Сума пайового внеску згiдно додатковоТугоди ЛЪ 1 - 3l 12|,344тис. грн
TepMiH сплати згiдно додатковоi уголи ЛЪ1:

рiвними частинами з сiчня 2014 року по грудень 2018 року (60 Mic.)
Факгичпо перераховано коштiв - 0,00 тис. грll

Iндекси ill "цяцii з 01.01.2009

Частки за сiчень 2014 року - вересень 2015 року, скоршовацi на iндекс iнфляцii

прu офор,uленнi dоdаlпковоi' yzodu Nэ1 l,]б5 на 01.11.2014 l,529 rra 01.05.20l5 2,200
на 0l .0l .2014 l,285 на 01.06.2014 l,4l9 на 01.12.20l4 1,558 lra 01.06.20l5 2,249
на 01.02.2014 1,287 на 01.07.2014 1,43з на 01 .01 .20l 5 1 604 lra 01.07.20l5 2,258
на 01.0З.2014 1,295 2.2з5на 01.08,2014 l,439 на 01.02.20l5 1,654 lla 01.08.20l5
на 01.04.2014 1,з24 на 01.09.2014 1,45 1 на 01.03.20l5 1,742 2,21,7

на 0l .05.20l4 1,з67 на 0l . l0.20l4 l,493 на 01.04.20l5 l,930

на дату розрахYнкY (вересень 201 5 року):
2l (Mic.)*5 l8,689*2,21,7l1,1б5 :20 728,42тис. грн (зеidно п. 3.] l. dоzовору в

реdакцii п.9.I dоdаmковоi'уzоdu Nl I)

Суми пенi на частки за сiчень 2014 окY вересень 2015 року станом на
29.09.2015 (зzidно п, 4. l . doeoBopy в pedaKtlii' п,9.3 )оdаmковоi' yzodu Nч l ):
- сiчень 2014: (5 l 8,689* 1,285/1,165)*0,1%* l 82 (доби) : l04,13 тис. грн
- лютий 2014: (518,689*1,287l|,|65)*0,1%* 182 (доби) : 104,29 тис. гр}I

- березень 2014: (518,б89*|,295l|,165)*0,1%*182 (лоби) = 104,94 тис, грн
- KBiTeEb 2014: (5 18,б89*|,З24l|,165)*0,1%*182 (лоби) = l07,29 тис. грн
- травеIIь 2014: (518,689*1,36711,165)'t0,1%*182 (лоби): |10,'77 тис. грн
- червень 20l4: (518,689*|,4|9l1,|65)*0,1%*l82 (доби): ll4,98 тис. грн
- липень 20l4: (518,689*1,4З3l1,165)*0,1%*182 (лоби): 1l6,12 тис. грн
- серпень 20l4: (518,689*|,4З9l|,165)*0,t%*182 (лоби): 1l6,б0 тис. грн
- вересень 20l4: (5 18,689* 1,45 1/1,1 65)*0,1%* l 82 (лоби) : l 17,58 тис. грн
- жовтень 20l4: (518,689*|,493l|,165)*0,1%* 182 (лоби) : 120,98 тис. грн
- листопад 2014: (518,689*|,529l\,|65)*0,1%*l82 (доби): 123,90 тис. грн
- грудень 20l4: (5l8,689*1,558/1,165)*0,1%*182 (лоби) : |26,25 тис. грн
- сiчень 20l5: (5l8,689*1,604/1,165)*0,1%*182 (лоби) = |29,9'7 тис, грн
- лютий 20l5: (518,689"|,65411,165)*0,1%*182 (лоби): lЗ4,03 тис. грн
- березень 2015: (518,689*|,742l\,165)*0,1%*182 (доби): l41,16 тис. гргt

- KBiTeHb 2015: (518,689*1,930/1,165)*0,1%*154 (лоби): 132,З3 тис. грн
- травень 20l5: (518,689*2,200/1,165)*0,1%* l24 (доби) = |2|,46 тис. грн
- червень 2015: (5l8,689*2,249l\,|65)'|'0,1%*9З (доби) = 9З,12 тис. грн
- липень20l5: (518,689*2,258l\,165)*0,1%+6З (доби): бЗ,34тrtс. грн
- серпеЕь 2015:(518,689*2,2З5l|,|65)*0,1%*З2 (доби) = З1,84 тис. грн

на 01 .09.20l 5



вересень 2015: (518,689*2,21,7l|,|65)*0,1%* 1 (доба) = 0,99 тис. грн

Cpta основного борry з урахуванням iнфлячiI: 20 728,42 тис. грll
Сума пенi:
104,1з+104,29+104,94+107,29+||0,,77+| l4,98+ 1 16,12+ l 16,60+ l 17,58+l20,98+
+|2з,90+|26,25+|29,97+|з4,03+l41,16+1,з2,3з+|21,46+9з,12+6з,34+31,84+0,99
:2 216,07 тис. грн

Частки за жовтень 2015 року - грудень 20l 8 рокч. TepMiH сплатll яких не настав.
скоригованi на iндекс iнфляцii на дzrту розрахункy (вересень 20l5 року) :

Всього до сплати: 20728,42+22|6,07+З8495,6З = б1140,12 тис. грн
в тому числi пеня - 2216107 тис. грн

Розраryнок склаdено 19.10.20] 5

Начмьнuк управлiння з пumань
паЙовоi' учасmi

,Щttрекmор ТО В к Мр iя- l t r весm )

Н. Мельнttк О. Пучев
7l.п.

1

39 (мiс.)*5l8,689*2,2\1l|,1б5 :38 495,,63 тис. грн (зеidно п. 3.1 l, dоzовору в

реdакцii п.9.1 dоdаmлсовоi' уzоdч М l)
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