ДОГОВIР
уступки права вимоги
м. Полтава
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Громадянин Украi'ни Іванов Іван Іванович, що iменуеться в подальшому
"ЦЕДЕНТ", паспортнi данi: серiя КН № ******, виданий Ки'iвським РВ ПМУ УМВС Укра'fни в
Полтавськiй областi ** вереcня **** року, iдентифiкацiйний номер платника податкiв **********,
проживае за адресою :м.Полтава, вул.Фрунзе, буд.**, кв.**, з однiе'!' сторони,
та громадянка Украi'ни Шевченко Людмила Володимирiвна, що iменуеться в подальшому
"ЦЕСIОНАРIЙ", паспортнi данi: серiя КО № ******, виданий виданий Ки'iвським РВ ПМУ УМВС
Укра'fни вПолтавськiй областi ** серпня **** року, iдентифiкацiйний номер пла'Гника податкiв
**********, проживае за адресою: м.Полтава, вул.Фрунзе, буд.**, кв.**. друго'f сторони, та
Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-Банк", м. Полтава, вул. Паризько'f Комуни,40А, код
€ДРПОУ 09807595, в особi Голови Правлiння Переверзева В.С. що дiе на
пiдставi Статуту та Правил Фонду Фiнансування Будiвництва виду А, затверджених Правлiнням
публiчного акцiонерноrо товариства Полтава-Банк" Протокол № 69 вiд 03.04.2015 р., надалi
"
1менуеться Управитель, з третьо'f сторони, уклади цей договiр, в подальшому "Договiр", про
наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЦЕДЕНТ вiдступае ЦЕСIОНАРIЮ своi' права вимоги Довiрителя у зобов'язаннi з
Полтавським акцiонерним банком "Полтава-банк", в подальшому "Управитель", по
договору № ** про участь у Фондi фiнансування будiвництва виду А вiд ** березня 2015
року.
1.2. 3 моменту пiдписання Сторонами цього договору до ЦЕСIОНАРlЯ переходять yci права
Довiрителя по договору № ** про участь у Фондi фiнансування будiвництва виду А вiд
** березня 2015 року, в тому числi право отримати у власнiсть визначеного об'екта
iнвестування в об'ектi будiвництва - будiвництво трьохсекцiйного баrатоповерхового
житлового будинку № * по вул.Перспективна в с.Розсошенцi Полтавськоrо р-ну,
Полтавсько'f областi (три пусковi комплекси), а саме: квартиру № ** у * пiд''fздi на *
поверсi, житловою площею **,** кв.м, заrальною площею **,** кв.м.
2. ПЕРЕДАЧА ВИМОГ
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2.1. ЦЕДЕНТ передае ЦЕСЮНАРIЮ наступнi документи:
• Договiр № ** про участь у Фондi фiнансування будiвництва виду А вiд ** березня 2015
року, зазначений у п.1.1 Договору.
• Додаток № 1 до договору № ** про участь у Фондi фiнансування будiвництва виду А вiд
** березня 2015 року.
• Додаток № 2 до договору № ** про участь у Фондi фiнансування будiвництва виду А вiд
** березня 2015 року.
3. ПРАВА I ОБОВ'ЯЗ:КИ СТОРIН

3.1. ЦЕДЕНТ зобов'язаний передати ЦЕСЮНАРIЮ документи зазначенi в пунктi 2. 1
Договору, а також iнwi документи, що пов'язанi з вщступленням прав вимоги з
Управителя.
3.2. ЦЕДЕНТ зобов'язаний сплатити Управителю ком1с�ину винагороду в розмiрi 2 (двох)
вiдсоткiв вiд вартостi закрiплених за Довiрителем вимiрних одиниць об'екта iнвестування
за поточною цiною на день подання заяви про оформлення операцiй уступки права
вимоги за договором про участь у Фондi, а саме: ***,00 ( грн. 00 коп.) грн . . При цьому
Управитель мае право утримати цю комiсiйну винагороду з коштiв, що були фактично
внесенi Довiрителем до ФФБ.
3.3. ЦЕСЮНАРIЙ мае право вимагати вiд ЦЕДЕНТА передачi документiв зазначених в пунктi
2 Договору, а також iнших документiв, що пов'язанi з вiдступленням прав вимог з
БОРЖНИКА.
4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH

2
4.1. ЦЕДЕНТ вiдповiдае за дiйснiсть вимог, що передаються по Договору.
4.2. ЦЕДЕНТ не вiдповiдае за виконання вимог, що передаються по Договору.
5. TEPMIH ДII ДОГОВОРУ
5.1. Доrовiр набувае чинностi з моменту його пiдписання i д1е до виконання сторонами
зобов'язань по ньому.
6. ВИРIШЕННЯ СПОРШ
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6.1. Bci спори i розбiжностi, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням сторонами сво"iх
зобов'язань по Договору, будуть по можливостi вирiшатися шляхом переrоворiв.
6.2. Якщо сторони не можуть досяrги згоди по СГ]iрному питанню, то розбiжностi, що
.
.
виникли, вир1шуються в господарському суд1.
7. ШШIУМОВИ

7.1. Bci змiни та доповнення до Договору дiйснi, якщо вони складен� у письмовiй формi
пiдписанi обома сторонами.
7.2. Доrовiр складений у 3-х екземплярах, по одному для кожно·i з сторiн.
8. АДРЕСИ I РЕКВIЗИТИ CTOPIH
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ЦЕДЕНТ: Громадянин Украi'ни Іванов Іван Іванович, що iменуеться в подальшому
"ЦЕДЕНТ", паспортнi данi: серiя КН № ******, виданий Ки'iвським РВ ПМУ УМВС Укра'fни в
Полтавськiй областi ** верезня **** року, iдентифiкацiйний номер платника податкiв
**********, проживае за адресою :м.Полтава, вул.Фрунзе, буд.**, кв.**

Вiд Цедента

ЦЕСIОНАРIЙ: громадянка Украi'ни Шевченко Людмила Володимирiвна, що iменуеться в
подальшому "ЦЕС!ОНАРfЙ", паспортнi данi: серiя КО № ******, виданий виданий Ки'iвським
РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi ** серпня **** року, iдентифiкацiйний номер
платника податкiв **********, проживае за адресою: м.Полтава, вул.Фрунзе, буд.**, кв.**

Вiд Цесiонарiя

