Додаток № 3
до рішення Козинської селищної ради
від "20" лютого 2018 року №17

Договір №
про пайову участь у створенні і розвитку інфраструктури смт.Козин
смт. Козин Обухівського району Київської області

"___" ____________ 20__ року

Сторона 1 – Козинська селищна рада Обухівського району Київської області
в особі селищного голови смт.Козин Гартіка Валерія Володимировича, який діє на підставі Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про порядок залучення коштів замовників
на розвиток інфраструктури смт.Козин з одного боку, затвердженого сесією Козинської селищної ради
№7 від 25 січня 2012 року,
Сторона 2 _______________________________________________________________________
(вказати прізвище, ім'я, по батькові,

_________________________________________________________________________________________
місце реєстрації, найменування,

_________________________________________________________________________________з другого
що діє на підставі статуту, положення тощо)

уклали цей Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури смт.Козин Обухівського району
Київської області (надалі іменується "Договір") про таке:
1. Предмет договору
1.1. У відповідності з цим договором Сторона 2 здійснює пайову участь у розвитку
інфраструктури смт.Козин Обухівського району Київської області.
2. Обов'язки сторін
2.1. Сторона 2 перераховує безготівковим розрахунком суму пайової участі у розмірі
______________________________________гривень без ПДВ на спеціальний рахунок місцевого
бюджету у відповідності з розрахунком, що додається у формі додатку №1 до цього Договору.
2.2. Розрахунки по Договору здійснюються до прийняття обʼєкту будівництва в експлуатацію,
але в будь-якому до оформлення права власності на обʼєкт нерухомого майна.
2.3. Сторона 2 несе повну відповідальність, згідно із законом, за повноту та достовірність
наданих для укладання договору та проведення розрахунків документів.
2.4. Сторона 1 вправі вимагати додаткової сплати коштів пайової участі у створенні і розвитку
інфраструктури смт.Козин від Сторони 2, вразі якщо загальна площа обʼєкта будівництва після
прийняття обʼєкту в експлуатацію буде, відрізнятись від загальної площі обʼєкта на момент укладання
Договору або будуть виявлені недостовірні дані щодо основних показників обʼєкта будівництва,
наданих Стороною 2 під час укладання Договору, які можуть вплинути на розрахунок розміру пайового
внеску.
2.5. Сторона 1 зобов'язана використати грошові кошти, перераховані до місцевого бюджету у
відповідності до вимог діючого законодавства України.
3. Відповідальність сторін
3.1. У випадку порушення зобов'язання, передбачених цим Договором, Сторони несуть
відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
3.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її
вини.
3.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору,
якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
3.2. За порушення строків внесення платежів Сторона 2 виплачує пеню у розмірі подвійної

облікової ставки НБУ від загальної суми за кожен день прострочення.
4. Інші умови
4.1. Зміни та доповнення Договору вносяться за письмовою згодою сторін.
4.2. Договір складено в 2-х екземплярах, по одному для кожної сторони.
4.3. Договір вступає в силу з моменту підписания сторонами і діє до повного виконання
сторонами своїх обов'язків по цьому Договору.
4.4. У випадку не сплати коштів пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури
смт.Козин протягом 6 місяців з моменту укладання цього договору та отримання розрахунку, договір, а
також всі розрахунки по ньому автоматично втрачають чинність.
5. Юридична адреса сторін, банківські реквізити
Сторона 1

Сторона 2

Козинська селищна рада

______________________________

08711, Київська область, Обухівський район,
смт. Козин, вул. Партизанська, 2

______________________________

Р/Р 31518921700452
Банк ГУ ДКСУ в Київській області
МФО 821018

______________________________

ЄДРПОУ 04362697

______________________________

______________________________

6. Підписи сторін
Сторона 1
Селищний голова __________ /В.В. Гартік
М. П.

Сторона 2
___________ / _____

