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начальника Сакалюка Сергiя Петровичд, що дiс на пiдставi Положення (нада;li iменуеться
<<Замовник>>) та Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю €ВРОДОРСЕРВIС>>, що дiс
на пiдставi Статуту (надалi iменуеться <Пiдрядник>) з iншоi сторони (разом iменуються
<Сторони>), укла-ltи цей Договiр про настепне:

1. прЕдмЕт договору
1.1. Пiдрядник зобов'язуеться в порядку та на умовах, визначених цим .Щоговором, на

свiй ризик виконати за завданням Зшловника з використанням cBoii матерiалiв, а Замовник
зобов'язуеться в порядку та на умовах, визначених в цьому,Щоговорi, прийняти i оплатити
виконанi роботи по поmочнолrу ре]wонmу mершmорi:i бiпя праlwitцення Славуmськоzо
iсmорачноzо Jуrузею по вул. Я.Муdроzо буd.48 в м.Славуmа Хлцельнuцькоi обласmi

2. договIрнА цIнА
2.|. Оплата виконаноi Пiдрядником роботи, що визначена у цьому ,Щоговорi,

здiйснюсться за ir договiрною цiною, яка зiвначена у кошторисi, що € невiд'емною частиною
даного .Щоговору, i становить 22 200100 грн. (двадцять двi тисячi двiстi грн., 00 коп.). без
пдв.

3. умови IIлАтЕжу
3.1. Оплата за цим.Щоговором провадиться в такому порядку:
- Замовник пiдписуе наданi Пiдрядником документи, що пiдтверлжують виконання

робiт, або обгрунтовуе причини вiдмови вiд iх пiдписання протягом 10-ти робочих днiв з дня
одержання документiв.

- Оплата виконаних робiт здiйснюеться по Mipi надходження коштiв фiнансування з
мiсцевого бюджету, на ocHoBi довiдки про BapTicru u"*orunr* рЬбi, КБ-З, aKTiB виконilних
робiт КБ-2 з наданням пiдсумкових вiдомостi pecypciB, розрахунком загальновиробничих
витрат, накладних на MaTepia:lbHi ресурси.

3.2. Форма оплати: безготiвкова.

4. СТРОК ДI ДОГОВОРУ ТА IНШI УМОВИ
4.1. .Щоговiр набувае чинностi з моменту його пiдписання Сторонами i дiе до моменту

його остаточного виконання Сторонаiчrи, EIJIe в будь-якому випадку до 31 грудня 2020 року.

5. зоБов,язАння cToPIH
5.t, Пidряd нuк зобо в hзан ай:
5.1.1. СвоТми силами i засобами виконати yci роботи, визначенi в п.1.1. цього

Щоговору, в обсягах i в строки, передбаченi даним Щоговором, i здати роботи Замовнику в
cTaHi, що вiдповiдае докуrчrентацii та державним булiвельним нормам i правилам (ДБН) та
державним стандартilм УкраiЪи (ДСТУ).

5.L2. Забезпечувати на мiсцi виконання робiт, визначених у п. 1.1. цього,Щоговору,
вжиття необхiдних заходiв по технiцi безпеки, пожежноi безпеки та oxopoHi працi.

5.2, 3 alиo в н uк з о б о в'язанuйz
5.2.1, Визначити i передати Пiдряднику мiсuе виконання робiт, визначених у п. 1.1.

цЬого Щоговору, tIротягом десяти календарних днiв з моменту пiдписання даного,Щоговору.
5.2.2, Оплатити Пiдряднику роботи, визначенi у п. 1.1. цього ,Щоговору, в розмiрах i в

строки, встановленi Щоговором.
5.2,3. Прийняти виконаЁi Пiдрядником роботи та пiдписати Акт приймання

Виконаних булiвельних робiт протягом двох тижнiв з дати одержilння названого акта вiд
Пiдрядника, за умови нttлежного виконання таких робiт Пiдрядником.



6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH
6.1. У випадку порушення cBoix зобов'язань за цим Щоговором Сторони нес

вiдповiдальнiсть, визначену цим Щоговором та чинним законOдавством Украiни.
Порушенням зобов'язання е його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змiстом зобов'язання.

6.2. Сторони не несуть вiдповiдальностi за порушення cBoix зобов'язань за цим
,ЩОговором, якщо воно сталося не з ix вини. Сторона вважасться невинуватою, якщо вона
доведе, Що Вжила Bcix залежних вiд неi заходiв для нilJIежного виконання зобов'язання.

6.3. Заlловник не вiдповiдае перед Пiдрядником за несвоечасне виконання грошових
зобов'яЗань у разi не порерахування коштiв.Щержавною казначейською службою.

7. дIянЕпЕрЕБорноi сили
7.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або

НеНаЛеЖне Виконання зобов'язань, передбачених цим Щоговором, якщо воно стi}лося
внаслiдок лiт форс-мажорних обставин.

7.2" Сторона, що не ма€ можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за
ЦИМ Щоговором в[Iаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу
СТОРОнУ про iснуючi перешкоди та ix вплив на виконання зобов'язань за цим,Щоговором.

7.3. Якщо форс-мажорнi обставини дiють tIротягом 3 (трьох) мiсяцiв поспiль i не
виявляють ознак rrрипиЕення, цей ,Щоговiр може бути розiрваний Замовником або
ПiДРядником шляхом направлення письмового повiдомлення про це iншiй CTopoHi.

7,4. Iснування форс-мажорних обставин повиЕно бути пiдтверджено компетентним
органом.

8. ПОРЯДОК ВИРIШЕНIIЯ СПОРIВ
8.1. Yci спорИ, що пов'язанi iЗ цим Щоговором, його укладанням або TaKi, що

виникаютЬ в процесi виконання умов цього Щоговору, вирiшуються шJUIхом переговорiв мiж
представникапdи CTopiH. Якщо спiр неможлиВо вирiшити fiляхом переговорiв, BiH
вирiшусться в судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю,unoio спору
у порядку, визначеному вiдповiдним чинним в Украiнi законодавством.

9. ПОРЯДОК ЗМIНИ, ДОПОВНЕННЯ I ДОСТРОКОВОГО
РОЗIРВАННЯ ДОГОВОРУ

9,1. ЗмiнИ дО ЩоговiрУ можутЬ бутИ BHeceHi за взасмноЮ згодою CTopiH, що
оформляеться додатковою угодою до даного Щоговору.

9.2, ЗмiнИ та доповНення, додатковi угодИ та додатКи до цього Щоговору е його
невiд'смнОю частинОю i маюТь юридичну силУ у разi, якщо вони викладенi у письмовiй
формi та пiдписанi уповноваженими на те представниками CTopiH.

9.З. Щостроково розiрвання цього .ЩоговорУ може мати мiсце за згодою CTopiH або на
пiдставах, передбачених чинним законодавством Украiъи, з вiдшкодуванням понесених
збиткiв.

9.4, Замовник мае право розiрвати цей Щоговiр в наступних випадках:
затримка ПiдрядниКом ходУ виконання робi, з його вини, коли строк завершення

виконаннЯ робiт, встановлеНий в цьомУ,Щоговорi, збiльшусться бiльше нiж на один мiiяць;- зниження якостi робiт, передбачених документацiею, в результатi порушення
Пiдрядником умов цього .Щоговору.

9.5. Пiдрядник мас право розiрвати цей Щоговiр в наступних випадках:
- прИ вказiв'Ц Замовника призупинити виконання робiт за цим.Щоговором по причинi,

що Ее залежить вiд Пiдрядника, на строк, що перевищуе один мiсяць;
- зменшення BapTocTi викбнуваних робiт бiльше нiж на 10 (лесять) % " зв'язку з

внесенням Замовником змiн в проектну документацiю;
- втрати Замовником можливостi подальшого фiнансування виконання робiт за цим

Щоговором.
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9.6. При розiрванrri l[оговору за спiлыtипл piTltettltяt.M Заrпlовtтика i Пiдрядника

незавершенi роботи передаIотьсо ЗапчЬвнику, якrтй опJIачус Пiдрядrrиrtу вzlр,гiсть робiт, шо

uиконанi, в обсязi, визначеноN{у ниN{и спiльно,

9.7. Сторона, що вирiruлtла розiрвати цей l{оговiр, ttаправля€ ill,Icb]\,{oBe повtдомлення

iHrrriй CTopoHi.
10.IIIшJI умови

10.1.Строкгаран.гiТналеrкtlоilIкостiRl,{кО}lа}lИхробir.:зт.iДтlоl]]4МоГЧинноГо
законодавства. лл^i_ А*,ттrr.гr_ риqRflен

10.2, якrцо протягом с,гроltу r,apaHTiT налеrкнот яlсостi BI,IIto]IaI]I4x робiт булуть u",11::,

недолiки, якi не дозволять ,rролоurпriи FIормаJIыIу експJIуа,гаlliто (tзi-lкористаllня) резульr,атtв

виконаних робiт до усунення таких недолiкiв, назваtrиi,l стро]( про]lов)l(усться на перlод

усуненнЯ недолiкii'. V.y""rr"n недолiкiВ здiйtснtосться Пiдрядником за свiй рахунок, 
.

10.З.Наявнiстьнелолiкiвiс'трокt,tТхусУгlеtttlя(liксУrогьс'Ijl}]осТороLlнlМакТоМ
Пiдрядника i з;;;;";", в разi *r..rЬо' ГIiлрячrгrиr.а зафiксуваrгI.t вLlявJ'сlti rtедолiки воtlи

фiксУютьсяакТоI\{ЗамовниказпослiдУtо.lимltовiДомлеrlняш't''',1о:.jl'l1lТ.1'.'
10.4.ЯкщоПiдрялнI{кПроТяГоМсТрокУ'ВказаIIоI"овак.гiВI'{'IВЛсIlt]хtlеДоЛlкlВ'не

усуне недолiки u u"попu*rих робЪтах, Замовttик мас право Ус),llуl,и tleдcr,titttt сt{ла\,1!1 iншого

виконавця з опJl aтolo витрат Iliдряднlrком,
10.5. пiсля пiдписання цього щоговору Bci гtопередI,1i псрсt,о:.:|:," HI,{NI, листування,

попереднi угодИ та протоКоJIи прО rrамiри з пI{TaHL, шlо так чlt it,taltLttc стосуIоться цього

,Щоговору, втраLIають юридtичilу силу,

10.6, Yci правовiднос}ltIи, l1lo ви}lикаrоть у зв'язку з l]икоIIаIIIlЯNI УI\1Оlз Ilього Щоговору

i не врегульованi ниI\4, регJIамснтуrоться нормаN{и 1Iи}{I]ого в Уr<llаТrli закоI]одавс,гва,

10.7. I_\ей Щоговiр складений yKpaTHcbKoIo мовою, rrа З (,грьох) cTopitrKax у 2 (лвох)

примiрниках, коlt<ний з яких мас однакову ]оридиЧi]J/ :илу Tl..]l1l.'c ня бчпiвель
10.8. до цього щоговору дода€ться:договiрrtа цi,,а. ло,tа.ltьtIttti KolII''oPl]c Гrа бУДiВеЛЬНt

роботи,пiдсумкова вiдомiсть pecypciB та загальновиробничi витра,ги гlа булоrз,ч,

мIсцЕзнАход}кЕI{ня I рЕкl]Iз14,tI,{ C],oPI t-!
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