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УКРАЇНА
 ВОЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОЛОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 Від 23.08.2012  р.  № 114                                                         смт. Воловець                          

 
Про видачу свідоцтва
про право власності                           
         
            Розглянувши заяву ПП Фуцур Василя Юрійовича, ід. номер 2336402711 мешк. смт.Воловець, вул.І.Григи, 1 про видачу йому свідоцтва на право власності  на магазин, матеріали  додані до неї, керуючись ст.31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,   виконком  Воловецької селищної ради   в и р і ш и в :

  1. Видати ПП Фуцур Василю Юрійовичу, мешк. смт. Воловець, вул. І. Григи, 1 свідоцтво на право власності на магазин, який знаходиться за адресою смт. Воловець, вул. Привокзальна, 17.
  
 2. Воловецькому ДВПТІ зареєструвати свідоцтво на право власності  на магазин на вул. Привокзальна, 17, смт. Воловець за приватним  підприємцем Фуцур Василем Юрійовичем, мешк. смт. Воловець, вул. І. Григи, 1.

3. Виконувати умови договору про пайову участь у створенні і розвитку інфраструктури селища Воловець укладеного між Воловецькою селищною радою та ПП Фуцур В.Ю.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно комісію з питань земельних відносин, архітектури, будівництва та розвитку населених пунктів.


Секретар  селищної ради                                                      О.М. Карпишинець

 



Д О Г О В І Р
про пайову участь у створені і розвитку інфраструктури селища Воловець.

смт. Воловець                                                                     “ 27” серпня 2012 р.

Приватний підприємець Фуцур Василь Юрійович, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (далі – інвестор) з однієї сторони та Воловецька селищна рада в особі Воловецького селищного  голови  Панасовича Василя Васильовича, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з іншої сторони, відповідно до ст. 10, ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Рішення  сьомої сесії шостого скликання Воловецької селищної ради № від 12.04.2011 р. уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору
Інвестор зобов’язується взяти пайову участь у фінансуванні розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Воловець на загальну суму 6196грн. 26 коп. ( шість  тисяч сто дев’яносто шість гривень, 26 коп.), що складає 6 % кошторисної вартості будівництва,  а Воловецька селищна рада – використати вказані кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у смт. Воловець.

Обов’язки інвестора.
Інвестор зобов’язаний перерахувати кошти в сумі 6196 грн. 26 коп. на рахунок Воловецької селищної ради. В тому числі: 1549 грн.07 коп. до  погодження на оформлення права власності, решта кошти у сумі 4647 грн.19 коп. до 15.12.2012 року, щомісяця до 15 числа наступного місяця за який проводиться платіж і в таких сумах:
вересень 2012 року  - 1549 грн.07 коп. 
жовтень 2012 року  - 1549 грн.07 коп. 
листопад 2012 року  - 1549 грн.05 коп.
 
Обов’язки Воловецької селищної ради.
  1. Воловецька селищна рада надає інвестору погодження на оформлення права власності на збудований ним об’єкт при відсутності інших, передбачених чинним законодавством, заперечуючих обставин.
2. Воловецька селищна рада зобов’язана використати кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Воловець.

                          4. Відповідальність сторін.
У разу невиконання, або неналежного виконання своїх обов’язків за цим договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим договором.
У разі прострочення платежу інвестор сплачує Воловецькій селищній раді пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від встановленої частини платежу за кожну добу прострочення.
Сторони не несуть відповідальності за невиконання, або неналежне виконання своїх обов’язків , якщо доведуть, що це сталося не з їх вини, а в  наслідок дії непереборної сили , тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які виникли після набрання чинності цим договором та перешкоджали виконанню його умов, що неможливо було проконтролювати або усунути сторонами. 

5.Порядок розв’язання спорів.
Спори, які можуть виникнути в процесі виконання цього договору розв’язуються шляхом переговорів між сторонами.
Спори, щодо яких Сторонами не було досягнуто згоди , розв’язуються у судовому порядку.

6.Строк дії договору.
Даний договір набирає чинності з моменту підписання і діє до повної сплати встановленого розміру пайової участі.
Після підписання цього договору всі попередні переговори стосовно нього ( листування, попередні угоди) втрачають чинність.
Договір може бути розірваним за згодою сторін у письмовій формі.

7.Зміна умов договору (контракту).
     Зміни до цього договору вносяться за згодою сторін у письмовій формі.
 
8.Інші умови договору (контракту).
Цей договір укладено у двох примірниках ( оригіналах) , які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.
Відносини між сторонами, не врегульовані цим договором, регулюються законодавством.
Для виконання цього договору Сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією, що стосується взаємних інтересів, проводити наради, зустрічі, консультації та здійснювати спільні заходи.

9.Юридичні  адреси та реквізити Сторін.
     Воловецька селищна рада                             ІНВЕСТОР
смт. Воловець, вул. Пушкіна,7                          смт. Воловець, вул. І.Григи,1
Р/р 31515931700089                                    _____________________   
В УДК у Закарпатській області                   _____________________
МФО  812016                                                 _____________________
Код ЄДРПОІ 22108399                                 ____________________

Селищний голова                                         Підприємець               
_______________ В.В.Панасович              ______________ Фуцур В.Ю.
м.п.                                                                м.п.


