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ДОГОВІР № ___ 
про сплату пайових внесків у ОК «ТРК «ЕКОПАРК РОЗТОКА» 

м. Київ                                                                            «___» _________2020 р. 

Сторони за цим Договором:  
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ТУРИСТИЧНИЙ  РЕКРЕАЦІЙНИЙ КООПЕРАТИВ «ЕКОПАРК 
РОЗТОКА», в особі Голови кооперативу Ординського Олега Анатолійовича, який діє на 
підставі Статуту, надалі в цьому договорі  «Кооператив», з однієї сторони,  
 
та асоційований член кооперативу Громадянин (ка) України ______________________ 
________________________________________________, паспорт серія ____ № __________, 
виданий __________________________________________ «__» ____________ ________ р., 
РНКОПП___________________, зареєстрований (а) _______________________, надалі в 
цьому Договорі «Учасник», з другої сторони (а разом – Сторони), уклали цей Договір про 
наступне: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

1.1. За цим Договором Кооператив зобов’язується організувати будівництво оздоровчого 
сімейного готельного комплексу з інфраструктурою у селищі Розтока за адресою 
________________ (далі за текстом Об’єкт будівництва) за рахунок внесків Учасника та 
внесків інших асоційованих членів Кооперативу, здати його в експлуатацію, передати 
Учаснику приміщення в Об’єкті будівництва, обумовлене цим Договором (далі за текстом 
Об’єкт нерухомості) та всі документи, необхідні Учаснику для реєстрації права власності на 
нього, а Учасник зобов’язується сплатити до Кооперативу внески у розмірах та в порядку, 
встановлених даним Договором та додатками до нього, та має право отримати Об’єкт 
нерухомості лише за умови повної сплати внеску, встановленого даним Договором для 
Учасника.  

1.2. Сторони домовляються, що розмір внеску відповідає вартості будівництва Об’єкту 
нерухомості відповідної категорії (апартаменти типу «Стандарт», «Суперіор» та «Люкс»).  

1.3. Внесок, який підлягає сплаті Учасником, розподіляється наступним чином: 
1.3.1. Вступний внесок – разовий грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, 

який зобов'язана сплатити особа при вступі до Кооперативу. Розмір вступного внеску 
становить 1 % від загального розміру внеску, встановленого п. 1.2 Договору, та сплачується 
протягом 5 банківських днів з моменту укладання цього Договору. 

1.3.2. Пай – грошовий  поворотний внесок, який сплачує особа за будівництво Об’єкту 
нерухомості. Розмір паю становить 99% від внеску, встановленого п.1.2. Договору, та 
сплачується протягом 5 банківських днів з моменту укладання цього Договору. 

1.4. Сторони домовились, що Об’єкт нерухомості, майнові права на який передаються за 
даним Договором, розташований за адресою:___________________________________, та 
передається з наступними характеристиками:  

Об’єкт 
Нерухомості 

Номер Загальна 
площа, кв. м. 

Поверх Примітки 

Апартаменти 
(готельний номер) 

   Вказана площа проектна,  
номер будівельний 
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1.5. Сторони домовились, що Об’єкт нерухомості передається Учаснику з внутрішнім 
оздобленням та комплектацією, перелік якої визначається Сторонами у Додатку №1 до 
цього Договору. 

 1.6. Загальна площа Об’єкту нерухомості, що вказана в п. 1.4. Договору, є проєктною та 
підлягає уточненню за даними технічної інвентаризації Об’єкту нерухомості, що є суто 
технічною процедурою та не впливає на суму пайового внеску. 

 1.7. План та розміщення Об’єкту нерухомості на поверсі зазначено в Додатку № 2 до 
даного Договору. 

1.8. Кооператив має право користування земельними ділянками за кадастровими 
номерами №№ _______________________, на яких розташовано Об’єкт будівництва,  у 
відповідності до Договорів оренди земельних ділянок від ___________.  

1.9. Даний Договір вважається заявою Учасника про вступ до асоційованих членів 
Кооперативу. Після зарахування вступного та цільового внеску в повному обзсязі на рахунок 
Кооперативу Учасник вважається прийнятим до асоційованих членів Кооперативу.  

 

2. ДОГОВІРНА ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. 

    2.1. Сума пайового внеску, або вартість будівництва Об’єкту нерухомості є договірною 
ціною, що не може бути оскаржена, яка призначається Кооперативом відповідно до 
проектно-кошторисної документації та на день укладення цього Договору складає 
еквівалент ________ доларів США (у національній валюті України) за апартамент типу 
«______________».  

2.2. Вартість будівництва Об’єкту нерухомості, за яку Учасником сплачено внесок, є 
сталою та не може змінюватись в будь-якому разі. 

2.3. Вартість будівництва Об’єкту нерухомості розрахована з урахуванням 
загальнобудівельних, інженерних, зовнішніх та внутрішніх оздоблювальних робіт, а також 
меблів, обладнання та комплектації, які визначені у п. 1.5. даного Договору.  

2.4. Учасник сплачує повний розмір внеску в термін не більше 5 банківських днів з 
моменту укладання цього Договору.   

2.5. У випадку, коли за результатами технічної інвентаризації Об’єкту нерухомості 
загальна площа Об’єкту нерухомості виявиться більшою або меншою, ніж проєктна площа, 
яка визначена в п. 1.4. даного Договору, Учасник звільняється від необхідності додатково 
сплатити вартість будівництва Об’єкту нерухомості згідно площі, встановленої за 
результатами технічної інвентаризації, а Кооператив, відповідно, не повертає умовно 
«надлишково» сплачені Учасником кошти. 

2.6. Після сплати Учасником повного розміру внеску, а також  після проведення технічної 
інвентаризації та введення Об’єкту нерухомості в експлуатацію, Кооператив надає Учаснику 
Довідку про асоційоване членство у Кооперативі та Довідку про внесення пайового внеску 
в повному обсязі.   

2.7. Обов’язок Учасника по сплаті внесків по даному Договору вважається виконаним в 
день зарахування коштів на рахунок Кооперативу, зазначений у реквізитах даного 
Договору. 

3. ПРАВА СТОРІН. 

3.1. Учасник  має право: 
3.1.1. Вимагати від Кооперативу своєчасного виконання зобов’язань за умови виконання 

Учасником всіх своїх зобов’язань згідно даного Договору. 
3.1.2. Достроково виконати свої зобов’язання зі сплати внеску. 
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3.1.3. До моменту введення Об’єкта будівництва в експлуатацію передати свої права та 
обов’язки по цьому Договору третім особам за умови наявності письмової згоди 
Кооперативу та сплати новим Учасником вступного внеску в розмірах, встановлених п.п. 
1.3.1  цього Договору. 

3.1.4. Ініціювати розірвання цього Договору.  
3.1.5. До моменту введення Об’єкту будівництва в експлуатацію, за умови отримання 

письмової згоди від Кооперативу, Учасник має право відмовитись від Об’єкту нерухомості, 
шляхом розірвання цього договору або змінити Об’єкт нерухомості на інший з переліку 
об’єктів нерухомості, що є у наявності у Кооперативу.  

3.1.6. Після введення Об`єкту будівництва в експлуатацію та повної сплати внеску за 
наслідками технічної інвентаризації отримати від Кооперативу Довідку про асоційоване 
членство у Кооперативі та Довідку про внесення пайового внеску в повному обсязі та інші 
документи, необхідні для оформлення права власності. 

 
3.2. Кооператив має право: 
3.2.1. Перевіряти достовірність наданих Учасником  документів про здійснення оплати. 
3.2.2. Вимагати від Учасника виконання умов даного Договору. 
3.2.3. Розірвати договір в односторонньому порядку у випадку прострочення сплати  

внесків більш, ніж на 10 календарних днів або у випадку невиконання Учасником п.2.4., 
п.4.1.8., п.4.1.9. та п.4.1.10 цього договору шляхом направлення письмового повідомлення 
про розірвання договору на адресу Учасника, вказану у цьому Договорі. В такому випадку 
договір вважається розірваним (припиненим) на десятий день з дня направлення 
Кооперативом такого повідомлення. Після розірвання договору в односторонньому 
порядку Кооператив має право укласти Договір про сплату внеску на Об’єкт нерухомості з 
новим Учасником на свій розсуд. 

3.2.5. Укладати з третіми особами договори підряду, субпідряду та інші договори, 
необхідні для спорудження Об’єкту будівництва та виконання Кооперативом своїх 
зобов’язань перед пайовиками. 

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Учасник зобов’язаний: 
4.1.1. Своєчасно та належним чином виконувати свої зобов’язання за цим Договором.  
4.1.2. Не змінювати Об’єкту будівництва, не здійснювати перепланування або 

виконувати будь-які інші будівельні роботи без попереднього письмового дозволу 
Кооперативу та/або експлуатуючої організації. 

4.1.3. Особисто, або через уповноважену особу подавати документи, що підтверджують 
факт оплати внеску і документи, що засвідчують його особу. 

4.1.4. Здійснити оплату внеску відповідно до умов цього Договору. 
4.1.5. Письмово повідомляти Кооператив про зміну номеру телефону (в тому числі 

мобільного) та місця проживання, вказаних у даному Договорі. У випадку невиконання 
вказаного обов’язку Учасник особисто несе відповідальність за настання несприятливих 
наслідків, навіть до розірвання цього Договору в односторонньому порядку з ініціативи 
Кооперативу. 

4.1.6. Не передавати свої права за цим Договором третім особам до оформлення права 
власності на Об’єкт нерухомості без письмової згоди Кооперативу. 

4.1.7. У випадку відмови від Об’єкту нерухомості або його зміни, виконати всі вимоги 
Кооперативу щодо письмового оформлення цих дій.   
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4.1.8. Не пізніше 15 календарних днів після введення Об‘єкту будівництва в експлуатацію 
провести звірку з Кооперативом для отримання документів для встановлення права 
власності на Об’єкт нерухомості. 

4.1.9. Не пізніше 15 календарних днів після отримання Кооперативом документу, що 
підтверджує присвоєння адреси Об’єкту будівництва та з моменту повної сплати внеску  
отримати Довідку про асоційоване членство у Кооперативі та Довідку про внесення 
пайового внеску в повному обсязі для оформлення права власності в реєстраційній службі.  

4.1.10. Не пізніше календарних 15 днів після отримання Кооперативом документу, що 
підтверджує присвоєння адреси Об’єкту будівництва та з моменту сплати внеску в повному 
обсязі з урахуванням проведеної технічної інвентаризації та отримання від Кооперативу 
Довідки про внесення пайового внеску в повному обсязі, прийняти від Кооперативу за 
Актом прийому-передачі вказаний Об’єкт нерухомості. Всі витрати, пов’язані з 
оформленням права власності, бере на себе Кооператив, при цьому Учасник зобов`язаний 
видати Кооперативу (відповідальній та уповноваженій посадовій особі) Довіреність для 
проведення реєстраційних дій, завірену нотаріально.  

4.1.11. Протягом 15 днів після оформлення права власності на Об’єкт нерухомості 
укласти договір про довірче управляння майном (Договір оренди) з Керуючою компанією. 

4.1.12. Дотримуватись правил протипожежної безпеки, санітарних норм, тощо. 
4.1.13. За рахунок власних коштів нести витрати на утримання Об’єкту нерухомості з дати 

введення Об’єкту будівництва в експлуатацію, до моменту укладання Договору оренди з 
Керуючою компанією (Орендарем).  

4.1.14. Виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та чинним 
законодавством України. 

 
4.2. Кооператив зобов’язаний: 
4.2.1. Організувати  будівництво  Об’єкту будівництва, здачу його в експлуатацію та передачу 

власнику-інвестору (Учаснику) у термін до 48 місяців від дати початку будівництва, за умови 
дотримання Учасниками порядку та строків сплати внесків.  

4.2.2. Не пізніше 15 календарних днів з моменту введення Об’єкту будівництва в 
експлуатацію, оформлення всіх необхідних документів та сплати внеску передати Учаснику 
за Актом прийому-передачі Об’єкт нерухомості. 

4.2.3. Надавати Учаснику  інформацію, що стосується питань будівництва. 
4.2.4. Повідомляти Учасника про всі обставини, що роблять неможливим виконання 

даного Договору. 
4.2.5. Забезпечити будівництво Об’єкту будівництва та введення його в експлуатацію в 

строки, передбачені даним Договором.  
4.2.6. Виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та чинним 

законодавством України. 

5. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПОВЕРНЕННЯ УЧАСНИКУ КОШТІВ. 

5.1. У випадку розірвання даного Договору з ініціативи Учасника на умовах, викладених 
у цьому Договорі, вступний внесок Учаснику не повертається, а пай повертається у 
безготівковій формі протягом 10 робочих (банківських) днів після укладання Договору про 
сплату пайового внеску на будівництво вказаного в цьому договорі Об’єкту нерухомості з 
новим Учасником та після сплати новим Учасником паю в сумі, яка була внесена Учасником. 
В угоді про розірвання договору Сторони можуть передбачити менший строк повернення 
паю. 
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5.2. У випадку розірвання або припинення дії даного Договору з ініціативи Кооперативу 
з підстав, передбачених цим Договором, вступний внесок Учаснику не повертається, а пай 
повертається у безготівковій формі протягом 10 робочих (банківських) днів після укладання 
Договору про сплату пайового внеску на будівництво вказаного в цьому договорі Об’єкту 
нерухомості з новим Учасником та після сплати новим учасником паю в сумі, яка була 
внесена Учасником.  В угоді про розірвання договору Сторони можуть передбачити менший 
строк повернення паю. 

 5.3. Для отримання коштів від Кооперативу Учасник повинен письмово повідомити 
Кооперативу  реквізити свого банківського рахунку або надати інші дані (реквізити), що 
дозволяють Кооперативу перерахувати Учаснику належні йому кошти у безготівковій 
формі.  

 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором  Сторони 
несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

6.2. За порушення терміну, встановленого п. 2.4.  цього Договору, Учасник сплачує пеню 
в розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення. 

6.3. У випадку порушення Кооперативом терміну здачі Об’єкта будівництва в 
експлуатацію, визначеного п. 4.2.1. цього Договору, на понад три календарні місяці, 
Кооператив сплачує Учаснику штраф в розмірі 0,1% від суми паю за кожний повний 
календарний місяць прострочення. 

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 
обов’язків за даним Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили 
природного чи іншого характеру, а саме (але не обмежуючись ними): пожежі, повені, 
землетруси, природні чи кліматичні явища, воєнні дії будь-якого виду, проведення на 
території області антитерористичної операції, ембарго, епідемії, масові заворушення, 
страйк, дії і рішення державних органів, в тому числі виконавчої влади, що перешкоджають 
нормальній роботі на об’єкті будівництва та суперечать законодавчій базі, яка регулює 
правовідносини, за якими працюють Сторони, через неможливість виконання зобов’язань 
внаслідок нововведень в нормативно-правові акти держави та рішень місцевої влади, 
навмисні шкідливі дії третіх осіб, направлені на припинення або призупинення виконання 
робіт Кооперативом. Належним підтвердженням факту настання обставин непереборної 
сили є довідка Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу. 

 
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. 

7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до його повного виконання 
Сторонами. 

7.2. Даний Договір може бути припинений: 
7.2.1. у випадках встановлених Договором; 
7.2.2. у випадках, встановлених законодавством України. 
7.3. Сторони домовились, що Довідка про внесення пайового внеску в повному обсязі, 

оформлена у відповідності до даного Договору, вважається анульованою та такою, що не 
породжує прав та обов’язків для будь-якої Сторони та третіх осіб з моменту розірвання або 
припинення даного Договору. 

 
8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Кооператив гарантує відсутність будь-яких прав третіх осіб на Об’єкт нерухомості. 



6 

 

8.2. Оформлення права власності здійснюється в реєстраційній службі  після здачі Об’єкту 
будівництва в експлуатацію, виготовлення уповноваженою особою або організацією 
технічної документації на Об’єкт будівництва та надання Учасником Довідки про 
асоційоване членство у Кооперативі, Довідки про внесення пайового внеску в повному 
обсязі та  Акту прийому-передачі Об’єкту нерухомості. 

8.3. Всі питання щодо відчуження за вимогами відповідних державних органів внеску 
Учасника, вирішуються відповідно до діючого законодавства України. 

8.4. Учасник  не має право передавати свої права за цим Договором  третім особам до 
моменту оформлення права власності без письмової згоди Кооперативу. 

8.5. Надіслані Кооперативом повідомлення Учаснику та не отримані Учасником у зв’язку 
із відсутністю Учасника за його адресою або відмови Учасника одержати повідомлення від 
Кооперативу, або повернення направленого повідомлення до Кооперативу (за спливом 
строку зберігання) вважаються врученими Учаснику. 

8.6. Всі спори по цьому Договору у разі, якщо Сторонами не досягнуто згоди шляхом 
переговорів, вирішуються в судовому порядку. 

8.7. Цей Договір укладений українською мовою в двох примірниках, по одному для 
кожної сторони.  

8.8. Всі Додатки, зміни та доповнення  до даного Договору є його невід’ємною частиною 
за умови їх підписання Сторонами. 

8.9. Інформація, отримана під час укладення та виконання даного Договору, є 
конфіденційною і не підлягає розголошенню навіть після закінчення строку дії цього 
Договору.  

8.10. Виконання зобов’язань Кооперативом перед Учасником підтверджується  
складенням та підписанням Сторонами Акта прийому-передачі Об’єкту нерухомості за 
даним Договором. 

8.11.  Підписуючи даний Договір, з метою реалізації державної політики у сфері захисту 
персональних даних, у відповідності до Закону України №2297-VI від 01.06.10р. «Про захист 
персональних даних»  кожна  з Сторін: 

1) надає згоду на збирання, обробку, накопичення, зберігання його особистих 
персональних даних, у тому числі на їх передачу третім особам без наступного 
повідомлення  іншу Сторону про таку передачу; 

2) надає згоду на те, що вся отримана однією Стороною інформація про представників 
іншої Сторони є персональними даними (тобто даними які використовуються для 
ідентифікації такого представника) може зберігатися в іншої Сторони та надає згоду на 
збирання, обробку, накопичення, зберігання його вказаних персональних даних, у тому 
числі, на їх передачу третім особам без наступного повідомлення  Сторони про таку 
передачу; 

3) підтверджує повідомлення та роз'яснення прав, наданих статтею 8 Закону України 
«Про захист персональних даних», повідомлення про місцезнаходження бази 
персональних даних та  її призначення.  

 
9. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

 

ОК ТРК «Екопарк Розтока» 
 
 
 
 

Учасник 

 


