
Договір №1/19
Про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури населених пунктів Богданівської сільської ради.

село Богданівка «16» травня 2019р.

Богданівська сільська рада Броварського району Київської області (надалі іменується 
«Сторона 1») в особі сільського голови Бобка Ю.М., що діє на підставі Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та фізична особа-підприємець Ткаченко 
Любов Олександрівна (надалі іменується «Замовник»), що діє на підставі власного 
волевиявлення, з іншої Сторони уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Предметом цього договору є сплата Замовником пайової участі (внеску) у створення 
та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів 
Богданівської сільської ради Броварського району Київської області у зв’язку і з 
будівництвом об’єкту містобудування «Торгівельне приміщення» за адресою: 
Київська область, Броварський район, село Богданівка, вул. Богдана Хмельницького 
б/н.

1.2 Богданівська сільська рада за цим договором зобов’язується використати отримані від 
Замовника кошти виключно на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури своїх населених пунктів.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

2.1 Пайова участь Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури населених пунктів Богданівської сільської ради полягає у 
перерахуванні ним до цільового фонду соціально-економічного розвитку села коштів 
у розмірі, в порядку та на умовах, визначених цим договором.

2.2 Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією 
становить 277 233,86 грн. (двісті сімдесят сім тисяч двісті тридцять три гривни 
86 коп.)

2.3 Розмір пайового внеску становить _______ 5 (п’ять) відсотків від вартості
(вказати цифрами та прописом)

об’єкта містобудування вказаного в пункті 1.1. цього Договору.
2.4 Пайовий внесок в сумі, визначеній в додатку №1 до цього Договору, становить

13 862,00 (тринадцять тисяч тисяч вісімсот шістдесят дві гривни 00 коп.) ,
(вказати суму цифрами та прописом)

та підлягає до сплати Замовником відповідно до графіку оплати коштів пайової 
участі, визначеного в додатку №2 до цього Договору.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть 
відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання 
зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії непереборної сили, 
що виникла під час дії Договору в результаті подій надзвичайного характеру (землетрус, 
повінь, пожежа, страйк, військові дії, тощо), що зобов’язана Сторона не могла ні передбачати, 
ні запобігти цим діям.

3.3. Вказані в п.3.2. Договору події повинні бути підтверджені торгово-промисловою 
палатою України.



3.4. У разі несплати Замовником або сплати ним пайового внеску не в повному 
обсязі, визначеному цим Договором, останній сплачує сільській раді штраф у розмірі 10 
(десяти) відсотків від суми невиконаного зобов'язання.

3.5. Сплата неустойки не звільняє Замовника від виконання зобов'язань за цим 
Договором в натурі.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання 
Сторонами та діє до повного виконання визначених в ньому зобов’язань.
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5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з 
тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Договором повинні бути 
розглянуті Стороною протягом місяця з моменту отримання претензії.

5.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується 
у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.4. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з 
тлумаченням його положень, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством 
України.

6. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ АБО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що 
оформляється додатковим договором до цього Договору. Додаткові договори є невід'ємними 
частинами цього Договору і мають юридичну силу у разі, якщо вони вчинені у тій самій формі, 
що й Договір.

6.2. У випадках встановлення недоцільності або неможливості подальшого здійснення 
виконання умов цього Договору, будь-яка Сторона має право внести пропозиції про 
дострокове розірвання цього Договору, що має бути розглянуто у місячний термін.

6.3. Дострокове розірвання цього Договору за згодою Сторін вчиняється, шляхом 
укладення відповідного договору в порядку та на умовах, визначених цим Договором для 
укладання чи внесення до нього змін, але за умови прийняття уповноваженим органом рішення 
щодо відміни рішення, яке було підставою для укладення цього Договору.

В цьому випадку, Замовник не має права вимагати повернення того, що було виконано 
ним за зобов'язаннями до моменту розірвання цього Договору.

6.4. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку не допускається.

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
7.1. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором 

третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
7.2. Сторони зобов’язуються протягом п'яти робочих днів повідомляти одна одну про 

зміну банківських, поштових чи інших реквізитів.
7.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторін його умов та термінології 

українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по 
одному для кожної із Сторін.

7.4. В інших випадках не визначених цим Договором, Сторони керуються чинним 
законодавством України.
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8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

СІЛЬСЬКА РАДА:

Богданівська сільська рада

Київська обл., Броварський р-н, с. 
Богданівка, вул. Богдана.Хмельницького, 

буд. 219

р/р 31519921010152 в ГУДКУ в Київській 
області, МФО 899998,

СДРПОУ 04358678

ЗАМОВНИК:

ФОП ТкаченкоЛ.О.

Юридична адреса: 07433, с. Богданівка, 
Броварський район Київська область, 

вул. Б.Хмельницького, 54 
контактний телефон 0989841545 
код ІНН 3087815029,

Фізична особа-підприємець 

Ткаченко Любов Олександрівна

Г # "
(підпис)

м.п.



Розрахунок величини пайової участі заліовник&.буДівніГцт^у розвитку 
інфраструктури населених пунктів БoгдaнIвcькoVдьжЙfe^фJbpaди на підставі 

затвердженої в установленому порядку проектної документації.

Додаток№  1 до договору 
від 16.05.2019 № 1/19 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Ю.М.Бобко
(с ільськи й  голова)

хіб» травня  2019 р.

Богданівська сільська рада в особі сільського голови Бобка Ю.М., що діє на підставі 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку та фізичної особи- 
підприємця Ткаченко Любові Олександрівни (далі -  «Замовник»), що діє на підставі 
власного волевиявлення, з другого боку (далі за текстом Договору -  «Сторони»), відповідно 
до умов Договору про пайову участь Замовника у розвитку інфраструктури населених 
пунктів Богданівської сільської ради від «16» травня 2019 р. №1/19 склали розрахунок 
величини пайової участі по об’єкту містобудування «Торгівельне приміщення» по вул. 
Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області ».

1. Земельна ділянка, на якій здійснено будівництво (реконструкцію) об’єкта, 
розташована в межах населеного пункту села Богданівка Богданівської сільської 
ради.

2. Розрахунок здійснено на підставі затвердженої в установленому порядку проектної 
документації, розробленої згідно з державними будівельними нормами, стандартами 
і правилами.

3. Згідно із затвердженою проектною документацією загальна кошторисна вартість
об’єкта будівництва (реконструкції) становить: 277 233,86 грн . (дв іст і с ім д еся т  сім  
ти ся ч  д в іст і ТРИДЦЯТЬ три гр и вн и  86 кой .) (сума Іінфрами та прописом)

4. Витрати на виділення або придбання земельної ділянки, звільнення будівельного 
майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і 
позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій згідно 
з наданою Замовником документацією становить 0.0 грн. (нуль гр. 00 коп)

(сума цифрами та прописом)

5. Розмір пайового внеску замовників під час будівництва об’єкта, кошторисна 
вартість якого визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами 
і правилами, здійснюється за формулою:

ПУ = (ЗКБВ-Вз-Вбм-Вім) х %
де: ПУ -  розмір пайової участі;
ЗКБВ -  загальна кошторисна вартість будівництва;
Вз -  витрати, пов’язані з придбанням або виділенням земельної ділянки, якщо 
витрати враховані в кошторисі;
Вбм- витрати, пов’язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, 
споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного 
майна, якщо витрати враховані в кошторисі;
Вім -  витрати на влаштування позамайданчикових інженерних мереж і споруд та 
транспортних комунікацій, якщо витрати враховані в кошторисі;



%  - величина пайової участі від агальної вартості будівництва, визначена згідно з 

порядком

Таким чином, розмір пайової участі за Договором становитиме:

ПУ= (277 233,86 -  0 -  0 -0) х 0,05 = 13 861,69 тис. грн.

6. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовника у 
розвитку інфраструктури населених пунктів Богданівської сільської ради від

«16»травня 2019 р. №1/19

Богданівська сільська рада
Київська обл., Броварський р-н, с. Богданівка, 
вул. Богдана.Хмельницького, буд. 219

Р/р 31519921010152
ГУДКУ в Київській області
М ФО 899998
Є Д Щ О У  04358678

/факс 04594-5-04-63

ФОП Ткаченко Лю бов Олександрівна
Адреса: 07433, с. Богданівка, 

Броварський район Київська область, 
вул. Б.Хмельницького, 54

код ІНН 3087815029
контактний телефон 0989841545

Ткаченко JI.O.

(підпис)

«16»травня 2019 р .



Графік оплати коштів пайової участі замовни 
населених пунктів Богданівської

село Богданівна

1одаток№ 2 до договору 
від 16.05.2019 №1/19 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Ю.М.Бобко
(с ільськи й  голова)

«16» травня  2019 р 

фраструктури

«16» травня 2019 р.

Богданівська сільська рада в особі сільського голови Бобка Ю.М., що діє на підставі 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку та фізичної особи- 
иідприємця Ткаченко Любові Олександрівни (далі -  «Замовник»), що діє на підставі 
власного волевиявлення, з другого боку (далі за текстом Договору -  «Сторони»), відповідно 
до умов Договору про пайову участь Замовника у розвитку інфраструктури населених 
пунктів Богданівської сільської ради від «16» травня 2019 р. №1/19 домовились про таке:

1. Оплату за договором буде здійснено окремими частинами у такому розмірі та у 
строки:

16.66 % від загального розміру пайової участі, у сумі 2 310.00 грн. до «30» травня 2019 р.

16.66 % від загального розміру пайової участі, у сумі 2 310.00 грн. до «30» червня2019 р.

16.66 % від загального розміру пайової участі, у сумі 2 310.00 грн. до «30» липня 2019 р.

16.66 % від загального розміру пайової участі, у сумі 2 310.00 грн. до «30» серпня 2019 р.

16.66 % від загального розміру пайової участі, у сумі 2 310.00 грн. до «30» веренсня 2019 р 

16.7% від загального розміру пайової участі, у сумі 2 312.00 грн. до «30» жовтня 2019 р.

2. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовника у 
розвитку інфраструктури населених пунктів Богданівської сільської ради від 
«16» травня 2019 р. №1/19

Богданівська сільська рада ФОП Ткаченко Лю бов О лександрівна
Київська обл., Броварський р-н, с. Богданівка, 
вул. Богдана.Хмельницького, буд. 219

Адреса: 07433, с. Богданівка, 
Броварський район Київська область, 

вул. Б.Хмельницького, 54

Р/р 31519921010152 контактний телефон 0989841545
ГУДКУ в Київській області код ІНН 3087815029
М ФО 899998
Є Д Ш О У  04358678

'^Зчзш/факс 04594-5-04-63і і О  ............

Ткаченко Л.О.
(підпис)

«16 » травня 2019 р.


