
2.zl. вiдмова заlvовниttа вiд пiJпtлсання лlоt}их додаткiв NgNlr 2/l, 2l2,2lЗ. З :to !,огОВОР)' ПРО Пi,ltВИЩеННЯ ДОГОВiРНОТ ЦiНИ't'a

варт.ос.ri охоронниI посjl\,г по ,ilоговорч. с дос,гатlIьою пiдставоrr.l ,{n, роaiроо*,пя Llього [rэгоllорv в односторонllьому Ilорядк), за

однос'оронньо\1},поряJк),шеr-r !,оговiр, прирiвнtоеться iHe Ilадангtо nua"rouni вiдlIовiдi на вiдrrовiдtrе письмоt]е звсрIiення Виtrонавця

uротоaоi,5:нiввiд.lатийlогоо.]ер}канняЗамовникоlt,t, Llлп/ IIItrqyпNl пепеDахyва " ttyllKrol"t 2.1.

2.5, Оп.rата о\оронних посJIуг здiйснtосгься щr_lп,tiсячно Замовником, шJIяхоN,I перерахYванНя платИ встанов,rlено1

-'".oЪ:;:"iЁ;iiЧi]|,l";fiХ]iХi 
.оiо.'юс в продов)lt _ банкiвських дttiв пiсля пiдписання с'оро'аМИ ЦЬОГО ffОГСlВОРУ, Yci

паступнi платежi Замовник здiйсrrюе вiдповiдrrо до гr, 2,5' Щоговору' " а рахунок l}иколtавця.
2.7, Дlатою оппu.'"-фо,о виконанIlя Замовникоп,t зобов'язанф 

.-с 
дата зарахування гроlUеи

2.8.охоронаNlаЙНауlrозадоговiрний-часоплачУстьсязгiДноокрсN'lоВИсТаВЛсНИхJ{оjtаТкоВихрахуНкlВ.
2,9. /\о закiнчення пЪrочrо.о п'iсяtlя Викоlluо.,," 

"uдu. 
Зuппо*""*у лоа гrрил,tiрrttlttи Акта гtриймагlня наданt,lх l]ослуг, який ос,ганнii

зобов'язаний протягоN4 п'яти лерши, роОочrr".i;l;";й;"r1 ,triсячя 
пiдпи.аr, i оjlиьt rtримiрниrt пiдписаного AK,.a повернутl

L]ttKoHaBrlKэ. В разi не зверненнЯ Зал,tовника до п'я.гогО числа tчtiсяt.lЯ наступl]ого за мiсяцеl,t надаilня llослуг з JlистоNl trlоло нео,гриi\lан]lj

Дкту приймаНня наданиХ послуг, вва}Iiас-ться, utо ЗалtовниК o'pllNlal] Акт приймаНня наданих.Послуг, У виппДку наявностi у Замовникl

запереченl, цодо обсягу послуг, наданих B"no,,uiu".*, у .r,ir,,"nЦ мiсяцi. Замовник зобов'язаний в ,l,ой же строк 1, ttисt,мtовiй форь,ri налzггl

О"-""Чl1;.Т;!i:JН[ХlТJ;;ýНЪНТ"ником 
пiдгtисаtrого Акта прийп,tання наданих Ilослуг чи неI'алаIIня обГруН'ОВаНИХ ЗilllеРеЧеliЬ

rrKl/(o обсягУ послуг. наданиХ ВиконаlзцепЛ у звiтнолrУ r,riсяцi, в_стрОк, визначеrrиЙ в п,2,9 лаIlогО 7Щогоrзору, вI]а}(асгься, U{О ПОСlllГИ )'

такому пtiсяtii ttаданi Brio"u"ua" " 
r,on",.,n.y обсязi iприйrrятi Заirловниколt без,заува;liснь, а Акт приГrпlанttя наданих tlослуг,гаки]й, щс

п'чп",т.,il,тъ".l?-н,,о,""i.цностi 
реквiзитiв поl,оtll]ого Po.pu,1,1,io1lo.,|il]зT]л.]ii)::..i""::,]; il:frlT,:?#lTi:I", 

pax)]tlK)1 н

ol],'aTy. та розрахункOrrого рахунку, .*"u.,.ro.u'i,;;;;"pi;;;;li:::?,r"l{y:l"o":;у,,"* cTopiH> на день складання договору, вlрни\1

*"пп,й,rraо банкйськi реквiзи.ги. зазначеtri у paxyНK),rla оп]lату за вiпJrовtднии мlсяць,

2.12. У l]иllадкУ ненадходжсн[,о оппоr"''у'-ОЁr""оuпa""И п,2.5 цьогО.Ц.оговорУ строк ВиконавеL\ь !1ас IlpaBo припини,ги надllнt

пocjl),r. охороtIи за д0I.оt]ороN1 з псрIшого чtlсла лlас,г\rll""l"- чlт:т:ого 
за ь,Iiсяt\еN,l. оплата за якltй не проllе,цеllа абсl гtровеjlсttа не

повltо]\1у обсязi) мiсяltо ub..on',ur".i"o (без rrисьплового повiдо1l1нllя-_ Замовltлtка) ло tIoBHol,() погашсLlllя заборгованос,гi, У випа,lr

непогашелlня заборговаttостi Викоtlавець N,lae право розilэвати логовiр в одностороLltlьоNlу порядк),,

2.1З, Буль-яке tIедотриNlання Запловниttоirл своiх зобов'язаlIь зit чиьr !,оговороN{ Iцодо псрслачi об'сктiв тtiд сttостережеlIня, не

пiдсr,авоltl д"ця змil-tи ним poiMipy та cTpoKiB оItлати за цим f{оговором,

2.14. }lкщО на I\,'oN'eHT перерахувалIНя ЗамовltикоП' гроlllо]]иХ коштiв с прос'рочена заборговаtliсть за ранiше (lактичttо одержаF

IIослуги по цьому Щоговору, гроr,повi кошти в перirlу чергу r"rоi:i:-.raя на погаrrlеLlня TaKoi заборгованос,гi, Залишок вiльниr коштi

пiсля погашеrtня ви1]{е вказаноТ заборговагlоСтl виltорtlстоВусться згiднО з призначеl]нЯN,I платся(у, який вttазаниЙ в п,qа',lжноIIу дор\,ченtlI

з. вимог1,I до стдну тЕхнIчноi укрIплЕностI оБ,€ItтА тА прАвl,tлА N,IАЙновоi БЕзпЕкIl

j.1 , Тсхнiчна укрiпltегriст.ь об.сtс.га повиtltiа tзiдllоtзiдати виl\1огtt\l ГС l'Y. якцо iHlrte tte передбачеttо чинLlи]\l :]ако}IодilВс ГВ(

YKPaTHrt, 
I. Jlюки i двсрi об,скr.а повиttнi бути rTarte;KHиN{ чиноIи укрiп.rrенi 'Га ЗIlахоДLlТисЬ

пiд.,rога. cTirtri. rrокрiвJtя. с'l'еJlя. BlKHa, Люки_ 
] ji:Yl. :,:;:i N,lа.гивних aKTiB зазнаLIас.гься CTopoHartl

tlолаГоДжеLlоN'lус.r.анi.IIевiдповiдiriстЬсТаllут.ехнiчногоуttрiплеrrня-об'сктаВИМоГаNIДllоLIихнор
вiдомостях npo ,r.оо.пiЙ'"l""rьriи ynpinn."o.ri .го o",iuui""o,:l 

:лб..,:-],," 
(^олаток Nl6/1, 6/2, 6/з :ю договору),

з.2. Обладнаrtня об'скта сиглtапiзаt,ltсtО повлlннО вiдповiдатИ uпrйru' вБtI B.2.5-56:20l4" якщо iltme tte перелбачегtсl чttнгt

законодавством УкраТни. Невiдповiднiс.гь стану r.ехttiчногс1.0сIIаrцеl{ня об'ск,га виNlогаl\,l дitочих нор]\{аl,ивних attтiB зазttачастt

сторона',tи 5,вiдомостях про ttедоltiки u,.*"iч"iЙ yKpiп-,retrocTi ,.-.o:."1y."o.Ti Об'СКТirЗ (ДОДа'ОК Nlr6/l, 6/2, 6/3 ЛО flОt'ОВОРУ)'

3.3. tsиконавеllь сttiльно iз Зап,lовником гrе рiдше 1 разу rrа piK гrроводи,rь обстслrення с,гаllу,гсхнiчноТ уttрiплеrlос.Гl _l1 "::1Y':'
технiчнлtlrи засобами охоронIlого Ilризначсння об,сrt,га Ti з:tiйснrсlс перевiркv np"]l*']]11,1'n"Ti СИГttа,ltiЗаtliТ, il ВiЛПОВiltНОСТl C\r

блокування об'скта. rIpo що складас.гься акr.за пijlпl.tсаill!l уповrIова?кених llil ,ге прсдставникiв LiTopirr iз зазначенttямl у HbONI)i ВtlЯВ,lеt

недо.,liкiв,га cТpoKiB Тх усуненrtя, ,__,,.._. ..л_,.,,;,.i_ Qтlrlпшr обст.е;хеrtня стану технiчгtоТ укрittленс
lliсля закiнчеr,rо Ъrроп,i" ус),неIiня виявJIеll1,1х недолittiв t]иttонавець повторl]о здlисtiюе

об'скта та перевiрку сигtlалiзаltii. За резyлы,атаN,Iи 
Llого складасгься вiдповiдrrI,rй акт, У випirдку IIе усунення Запlовниttоl\,l l]l1яв,rlеr

недолiкiв L]иконавець lvla. ПРаВо прип1.нити надаl{ня послуг в однос'оронньоN{у порядliу, llисьI\,lово IlоIlередивши про Lte За1,1овника

менше rtiяt за l0 ДНiВ. крiплеrtостi об,ск,r.а ,га перевiрку праLlездатностi сигtrа-пiЗаЦil
3.4. ВиttонавеIIь до/lатково здiйсrrюс сrбсте;ltенt,tя технtчноl у

вiдLтовiдrrосr,i cxeMi блокуванtля об'скr,а в наступIlих випаilкilх:

- тим!lасового припинеIIня надання послуг,

- гrереобладнаtrня об'сltта сигIIалIзацlсIо,

- про]]едення Замовttикошt на об'сктi ремонту,
- переплануваrlня Об'скта,
3.5. tsиконавеllЬ |}сТанов-ПIос обов,язковi Для Залtовниltа HacTytrHi ВиN4оГи iиайttовоТ безttеки:

з.5.1, Замовниt(у категоl]ично забороttяеться ca:r.toc,t,iilHo l]носити зл,liни у cxelry блокуваtLня об'скта Сигнltлiзацiсlкl, зjtiiiснrоt

замiну технiчних засобiв сигналiзацiТ lf, зал),чiтги для цього TpeTlx oclo, 
lя та вироби з l

3.5.2. ЗберiгаТи на Об'сктi грошовi коIпти, rцiHtli папсри, дорогоцiннi NlетаrIи,га вироби з них, дорогоlllнlIе KaMltIt

зброrо. босприпаси, rrпркотичtti заiоби. пс"хотрог,"i рa.,о,r",,", ix аналоги або преrtурсори у з,l]\1кнеl]их сейфах ttбо ltеталсвих Itla

,r,u"*.r). якi rla-riйHo заlсрiп,lснi lo сtiltи або lli_r,ltlI и,

Ilедопускати Й"Рi.о"ч,о гроiпOi]t{х ttotпTiB поlIад вс,ганов;tений д-пя Замовлtика,ttlмltт,

З.5.З. Надавiтй Викоttавцю опис r.oBapiB та вирсlбiв, якi tlиставлеlлi ч вiконних вir:риttах об'сrtта, в перlод Гiого oxopoНt,l,

Д,руzttIt

-;r.:

ВиконаЁец9
м.п.
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\I. _\\Iе.lы{}1цький

ДОГОВIР ЛЪСл_1I,13
про централiзовану охорону маЙна на Об'ектi

3 РеаГУванням наряду полiцiт oxopoнlr

Ikputttit Ltpt;)'ul О(),,оGору Bio,, 2й ,, K(;iпlllrt 202() 1ltlK1.-VyC'.1-11-/3

iif квrrrrя 2020 poKv}-правлiння 
1олiчiТ охорони в ХмельIrиЦькiil областi, назване в полалI)цJому виксlttавець, в особi lJачаJlылика управлiгlня;;";'l".Тff..":;l1'fi'ШJJJ,.Ж;Т,l"lillОл"-']-"": tllo дiс ". .И*,".iл-п","l^="",,]iЪ:::: 

:..орони) та vn|o,""'in"" культурп*r,::с rta пi:с,гавiпо,rо;кенl,tя, з iншоr .,";;;l|iii;"i:ЬЖ;;:}ТН;Ж;1;ffiн;:ljiitllъ: 
ыJ,iluЁ.о.,, 

п.iро",Jо,

-r'opl'o - l 
TEPMIH,I' Що зАсТосоВуЮТьсЯ У цьоМУДоГоВоРI:io]IicT-\BaHo,Ir"r,o.|i"T'urT1;:lJilЖJiЖrШP;;;'";"";;;, пlо с власrriсr,о зurЬо.,"па або переданi йому у во"'о;liнltя та

"""',19{dý,I;JJ.ЩiЁi::;J:;illНН:il';,',.;Н:#,1ll,*",, архiгекrlрrtп-бlлiвелыrиvи 
,Itонсгрlкtriями (tca i ltt,Hи\l i б()Iцс - п},льт lJентралiзованог.о 

"no.r.p.*.nno. 
oKpeMi вiчка (ко.ци) апараr,ури ПЩС.цЕнтрА.;tl]:r1l1 охороirд -- 

11,,,,. auo llBtoпIat иIlне BjОб'СК'гах. Itримiщенtтях. зняlтя з_лiд .по...о.r1",]Т;;:.::::::]ИЧНе ВЗЯТТЯ ПiД Спос,гереrкеtrrIя

"-., ;:,b.fllit*::i,a. ffii;".::;ТfiiН;?;::*Нil:"Т;Н[aт:ЧнJ;;:iн*-""-r,i':r'rН,Нiii*ъТ*.:;;
]В''язк\1 

". 
irЦЬl""rifii:"iЪ .n1i,''i;..'jiil:;]'.""аНОГО -СПОСТеРеЖеНня за cTaHoNI сигналiзацii об,скr.а з метою отри]\lа}Iня по KaHa.laMсигндлtздцlя -'сукУп;;";;;;fi::fiIlх'Н1:;:'Н,"J.?filiJ;"" 

,"",,,.,","-."."о," (ос - охоlэонна сttzнсt,liзсttliя), яt<ilrЩil*Ё,.;Ё;i:;. '''u'П'Р"u"i Й iiЦ"ПОПi*""П"п-ро'п"оiii"оu"",," 
на об,скт чи порушо'ня цiлiснос.гi його apxi,,'eKr.t,pllo_[lлряд рЕдгувдtIня полtцli охорони (далi - нр) * очхомий няrrо, г,^-i,,...

''iжнIl,"lЖ?i:fi :Ёdнi,i,;шт:l;",;шtНнiн::{н#,н{L11т;11;.11;,^н"!:;:}ll#::li,,ff ;ffi ;Jпро сlIрацIовання l.е]
IIро'ипра_в,ногп ,uооп.'-.*|'i"uих 

засобiв охорони irбо iгrlri nonlrrrn.n"" про правогIооr",.";;'i",J:.,l"J,il;i:;т;х; T?T:,;;шi;охоронА мдйнд - IioNiIUleKc оргаlriзацiйно-технi,tних заходiв гtо забезпе.tеtlrtю збереiкення r,tайна, L]{o знitход'.'1.ьсrl Hil;",lJJJ';,1,i,Ji;ЩЖ'iЩj;ТffiЖтj*Н;;:iЁх+*#оговоро\{ гrерiод часу rпляхопt здiйснеrrня пIJс спостереження заСИГНАЛ ТРИВО_ГИ -.".""r,, .q,о;r,6ii]i}'fi.i'j;]];,::?:НРИl]ОГИ У ВИПФЦКаХ ПеРеХОДу lTy реяtипл;р;;;;.'_ РЕЖИм тривогй _...*';;#;Ш:i::",_:IiНаЦiЗаЦiСrО(ОС]:_I1"" ";,," ";Йу;;;r"р.*"ri-гривоги.ос), 
"_,,-,_л_-,.:,:,-,:",-"'аоо 

ll частини, Ulo с результu,опп p,n.-y"o,in,o,а 
"a"""i.Tb нобезгtеки (проник]lенllя -длятЕхнIчнЕ оБсJIугоВувАння - сrlкvпшiп-, .,..;., _ -СПРЯМОВаlIИХ На ПiДТРИП'rКУ ЧИ ПОверненно .r,,пr,iu'ч,,:;;:j;.л,:{J;';:,'io*#'::Н_'.Ш|j.lli,jj';j,6r;;}ir;,,1н' й технiчногtl tIаI.,lяд.\/.

, 1'1'За ЦИМ Д"':]::.?,:):-'"-ОВНИ-lt,П,ОРуча,, 
" unn"'";X.|*u{HЖ,ё"".i:.i?;;.;";" 

"""r,"r, майна замtовника па об..ктi та
оос.lуговування Сигrtа,r
во,,Iоltit,rlя ниitл. 

, _,*-iзацII flа rlbONIY ()б'скri, За цим {оговороп,r Ы"попuоaч' не прийпtас Майно За^tовника на зберiгаt;t-tя i не встуtlаr: vl'2'oxclPoHa]Vlайна, IцоЗнахоДи'гьсянаОб'скr,i,здiйсtllостьсяI]ttKOtlaHll,.norlп.,ii_л_,.._,_ 
_ 

-Jvw,,rl(rlгt)

"' '" rl:;:ъ^lrJiвки 
в 

JU СКI'l, ЗДIЙСIIIОСТЬСЯ l]rrК<ll;авцем у днi i години. вказаlti у {ислокацii (дода'ок ,\[r I/l. l/2,

ijiffi#i:.,J;1,;ж[[*.;;1*"::""ШY;"i:,J;;:;;;';;;,"liT:}i;;;ii,l_ix;.xi,1?,lii;;#";T, Jil;жl1:,:н,ilj;.il,ё.LJ, Об'скги, шlrl
.rac. lJ часови* 

',.пru.li,,п'rлягаl().l.ь 

oxoporti. переда]оться пiд oxoiloHy у вttзна.tений Дис;lоriацiсю (до;lаток М]/1. l/2. l/3 :о Договорr )сriгналiзаl{it. 
"-";;;;;,Ti#Щ *T'XiXilil?;#ii:-3;i}';it|"^:";l,,f,:: 9:,:*'i ;;;;;;;;'.,"с з \IorIeHT_y прпй#о BttKclHaBцerl

i::|i:::,:;;::';?::y;:'й:;iI;;iiii!,:;,,,"- грийп,анн.я /.*;НlЪ:.1",;..1,"-:ш:;,Iжi;";ii:iш;-н.lii]Ё
l,s. o_o.n1,.o"1iri,,.,o 

"r.п,*iзацii. ocTarloBr1,:Ж;LT._ij{T;#:,i.:r *s ," Доrо"орil.'
l '6, НеВiДПОВiЛlriС'ГЬ cTalty ,гехtriчlrоi 

укрiпленосr.i оо,.*i",'r.'.;;:;;'i;'".Х}il;Ъlilннir" Викоttавt(я.

Ёil*ru;'#Жffi**"l"Jp;';Ъi#;;.,ях l.po ]едолiки в,гехлriчнiи y-pl,'"."#i;;'*,#L*i,ЪT;Ji,,:,fJi?T;ii:J:li;

_л_лл,_]_1. 
IIilra охоронrlих пос.qуг за llиN.{ ,о.lо '"'О 

ПОСЛУГ ТА YMOBI4 РозрАхункIв
,tL,rlОВiРtltliцiни{ло:агки,ц,лrz:r]r;:r';.;j;;-1Х?ilr;i;::'Y:Т;:j]ИЗIIача(tt,ся Сrоронаrtи в l)olpax.vttK1 .ra гlJr.l6цо.li _rз1917ц911,,,
''n'.u"o''' 

''о" '''""u' 
"о'.'щ) разопr з llдв. 

OI., чzlсТиноЮ uiого до.овооj Щ2,2. У разi зп.lirlи liop' 
.BliTpaT В",,**цо на tsикоIIанIJя заходiв оlliДеКСаЦii ДОХОДiВ НаСеJецt]я, i,,r"* ."rолiо,-;; ;;-;Н*;.iJЫffil'Jr:РОriИ ЛО .ЩОГОВОР1', У Torvly числi при проведенtti /{epiKaBHoi.О\ОРОННИХ послуг по, до.ппор1,1пп;",;;;; 
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З.6, Викоr,rавець. враховуIочи специфirtУдiяльностi Замовника. може lliutaBal,и ос,ганньому лодатrtовi pettoMeHrlaцiT щодо NlайIlовоi
безпеки на Об'сктi.

4. оБов,язки cToPIH
{.1. Виконавець зобов'язаний:
,1.1.1, Злiйснювати охорону пlайrtа Зап,lовt"tика, що знаходиться на об'ектi, у вiдповiдностi до умов цього !оговору.
4. 1.2. У разi нtцходяtення lra ПI{С сигнацУ Ilpo спрацювання сигналiзацii на об'сктi в перiод 0хOрони:
- негайно направити Нр на об'сктдля вяtиття заходiв. спрямованих на встчiнов,цеtlllя причин спрацIовання сиt.lrалiзацii:
_ в разi необхiдrtостi сповiстиr,и Запlовtlика або його упOвноважену особч rrpo спраtцованltя сигна,лiзаrцiт на об'скr.i з мсl.ок)

вияв,лення гlричин спрацюванI.1я сигналiзацii;
- в разi вияв.rення сrli,цiв лроникttення на об'скr'аrбо спроб лроllикненнЯ на об'скт сltовiстити lIpo цеЗа\{ов]]tjка;
_ в разi t]иявленI]Я на об'сктi в перiоД охоронИ будь-якиХ осiб вжи,rи заходiв lllодо ix за.l,рима]IlIя та лерелачi правоохоронни\1

органаN{;
- забезпечити охорону майtlа на об'сктi пiс.lrя спрацtоtlання сltl,нэлiзацii r:lо прllýуц,я на об'ект За"-lовника, але не бiльltIе 1-I го;tини

з N,tо\,Iен,гу попсред}кеllllя Замtовttика. Вiзуа"пьний контроль rlонад l-),годину зJtiйснюсться задодатков) оплату. вихOдячи iз lliни, вказаноТ
у Розрахулlку та Протоколу ),згод)ltеIlIlя договiрноi цiни (додатки ЛlrЛq 2/1, 2l2,2lЗ"З),

4.1.3. Якiсно та сt]осчасно, в технiчltо пtохс.ttивий строк, лiltвi;цовуватlI нL.справностi, якi можу,гь бl,ти ycyHvTi безlttlссредньо за
мiсцем 3наход,кення сигнаrriзацii', за заявкою Замовникit. Виконl,вати за paxy|tolt Заr,Iовl;иttа peN4oHT засобiв сигналiзацii. Lцо вийшt1lи з
лад),не з вини Виконавця. або виробили експлуатацiйI;i строltи.

4.1.4. Не розголоIllувати cTopoHHir,l особаN{ коrlфiлеrruiliну irr(lормачiю.;1о.якОi вiдгlоси.гься
систсN{и сигнацiзацiТ, систе]\,1у зв'язку i коt-tтролю за здiйсгtеtttIял.{ охорони.

iнtРорплашiя про: пу,ть,r,овi кодлr,

4. 1.5. Брати учасl,ь у роботi iнвентаризацiйноТ KoMiciT, створеноТ Заir,tовниttом для зня,l-t,я за-пишкiв мtайна на об'сктi та I]изlI?lllе}lня
розмiрУ зби"гкiв, завдаIjих Замовttиttч внаслiдок прон1lкненЕlя на об'скт cTopoHr;ix осiб,

4. 1.6. llовiдомJlяти в tlepгoвy часl"инУ НацiоrlапьноI полiцii r Замовнику гrро факт порушення цi",riсностi об'ск,га або зби.гttи,
ЗаПОДiЯНi ПОШКОДХiеltl]rtПt ПtаЙt,tа, ЩО о\оронясr'ься. Що trрибчття tlредставникiв територiального пiдроздiлу Iiацiоналыrоi rrолiцij
забезпgчl,зд,lл недоторканiсть п,riсця подiТ,

,1.2. Запlовник зобов'язанlrй:
,1.2.1. Виконувати tsизначеtli аttтап,tи обстеження об'скта та f{оговtlроiu ви}Iоги з тсхнiчноТ чкрiпленостi об'скr.а,l,а IlptlBll,цa

маЙновr.li безпеки, створювати нirлех;tti _\лIt]ви лпя забезпсчення llедоторка}.lостi irrайна rra об.сктi. слрияти IJиксlнавцtо у виконаннi ttил.t
cBoix зобов'язань та в уllосконалеltнi оргаlriзацiТ oxopoнLl птайrtа на Об'сктi.

4,2.2. Свос:часно i в повномtу обсязi здiйснюI]ати опла.I,у за ципr Договоромl.
,1.2.3. ВИЗНаЧИ'ГИ ОСiб, ЯКi упОвноваltенi на здавангtя сигналiзаr]ii'пiд спостсрсження 1,а il знятr.я з_пiд спостсреженнrl. Ilроведення

перевiрlttl iT працезда,гнОстi 1лrлi \г|овt{ова,кеlIа особа). та письмовО повiдол.lитИ ВиконавцЯ пiл час пiдttttсання цьоlо flогtlвсlру,IIро
персоttа.lьний склад l.tих осiб" а сап,lе: Тх гlрiзвише, iл.l'я та по батьковi, посаllи, дt,lпtаruнi адреси.I,а.гелеQlони. У випалку змiн у склurl
зазllаченl.{\ осiб - негайнtl письмовО поtliдопtляти про це I]llконавця,

.1.2,.1, Свосчасно. Y визначеIlий !оговором час. ]даl]0ги пiд сrrостережеllня Пl{С та знiлlати з пiд спос,герелtення Пt.{С сlлгналiзаrtiю
rra Об'скr j 

), вiдttовiдrrост,i rо Iнсl,рукцiТ (flодаток Лq5 до Доr.овору).
-l.].5.В;ыrrвrlи lахоJiвлосв()г(lасн()l орс\lонtугслсrIrонttоt озв'яJк) Iапlерсжi е.lеl(lро,+(ивлеlIlIя.дояtttlrпi_lltлкlчсItасtlгнlt_til;-tuiя.
:1,2.6. У BlJпaJIi\I lIроводеlIllя на об'сктi pel\{oHTy (tз,г,ч. вс,r,ановлсIlIlя або гtсрсмiщенгtя перегородок, t]исоких шrа(l. сте,rажiв i r.п.)

зl,tittи на ньо}IY ре,ки}Iу охорони мrайrrа, про(liлю дiяльнос,гi, запritttl або tlояви нових мiсць зберiгаirrlя цiнrrос.гей" u rino* llрOtsсilсIIня
iltmtlx зitходiВ, внас-пiдоК яких lvlоже виtlикнутИ лtеобхiлнiстЬ вIlесеннЯ злriн у схемУ б,rокуваннЯ'об'aпru сигналiзацiсло або додirтttовtlго,гехнi,ttlого 

1,крiплення Об'ск,r,а. повi:lол,tити про це Виlttlrtаtlця не ltiзttiше rtiж за l5 лнiв до поtIаl,ку проведсIIllя таttих робir. або до
llастанltя таких зrлiн.

4.2.7. Забезпечити вi.цьнl,tй достуП угIовнова7iених осiб Викtlнавця до встановленоТ rra об'сктi сигrtалiзацii. I]e з,цiйснкlrзати
сап,lостiйно обсlrуговуваltня. peN,loHT сиr,rlа,,liзацii на об'ектi та IIе з:Lпччати до цього Tpe.I.ix осiб.

4.2.8. ПРИ ВИЯВ.ЦеННi ПОРУШ]еIIЬ цiлiсtrостi Об'скта 1пошкодження лверей, BiKoH. заплкiв, cTitt. ltiдлсlги. с,rе_пi Totuo). щсl вк.lttочегti ;lo
Дислокацii. негайно гttlвiдол,ttl,ги про це Виконавlц.

4.2.9. СвосчаСно, llле гIе Nleнlllc нiж за чtlтирИ годt]IlИ до IIочатку. письмовО Itовiдопl,rяти ВикоrtавLlя про;]агу та час lIl]оtsслеlIlIя
iнвентаризаuiТ майна на об'сктi ,га визtIаченIIя розмiрч зблrr,кiв. ltlвентilризацiя л.tайtла на об'скr,i ,п r"a*,очa",r-яr розмiру збиr.кiв
здiйсгttоlотьсЯ за )/частЮ уIIовноваженИх предстаI]l-tиКiв виконавtlЯ у вiдlIовiдноС.гi до вимог чинного за]iоlIодавства УкраТни.

4.2.I0. Сприяти Виконавцtо у викоllаннi поttла,ценlrх на нього обов'язкiв згiдно з виN{оI,ами техltittи безrrеки та llравилаN{и з
охорtlни ltpllui.

4.2.1l. Не розголоrхувати cTopoltbtiM особам rсоlt{liдегlцiальну irlформацiю, ло якоi вiltгlосt.tться iнформаLriя гtро: пультовi кtlли.
систеNIи сигнапiзацiT, систему зв'язку i ltонT,рсlлtо за здiйсIlеtrняNl охорони.

4,2.12. ЗабСЗПеЧУВilТИ СtlРаВltИй Стlн сr'iгt, cTe.lIi, ;tiдлоги. BiKott, лtоttiв.21верей прl.tмliщень Об'скr,а де знаходиться ьtайttо. з \,1e1-oIo

уне\,1оriлиl]Jrення ttecaгlKLlioHoBalloгo проllиltнеllllя cTopoHHix осiб на об'ект без iх псlшколriення.
4.2.1З. За свiй рахуноК ПРиДбавати" встаноl]J]tоваТll ,га проводt]Ти peN,IoHT сиI,1rа,пiзаrtii. встагtовленоТ lla об'сктi. ч разi вихол), ll'з

ладу не з вини ВикогIавця.
4.2.14, Пере,Lr здава[iнял,1 сигttалiзаtlii, що зllаход1.1ться на об'ск,l.i. пiд спостерехiення ПI]С перевiряти" щоб в прI.1iчliLцеllrtях об.скта

НС ЗаЛИUlИ-lИСЬ ctoPotltli ОСОбtt. Btt.rlo'leHi e.rcKtPo-. ГllJОПрl1.'lllдll. ittшiдlкср.,ла BolHIo lil сисге\lи Bo_t.lll()clalIi_lllHя в HccllpaBH()\l\ claIIi,
4,2.15. Грошовi к,lшги. цiннi llаПери. виробrl iз зo-rota. lIлаlини. па-пlr.]iIо,l а J кошlOвним ttltпtittttяM. гOlиllники в }0.1\)lих.

Ilлатl]нових i срiбних корпvсах, зброя i боспрl,tпаси, акtlизнi док\\1енIи, отрут,а i наркотичнi реrIовини повиннi зберiгатися у за]\{I(неtlи\
cciiq)ax або мсталевих rIrad)ax (яшtиках). rt1o прикрiпленi до пillлоги, в OKpe\lOM} лрипrillценнi. lIe дсllr),скати зберir,ангrя виробiв iз

4.2. iб Прилllваr и за tl:lacHttй pa\),Iloli тu сtlосчасllо запlitlк;вати лжере.па ocнoBlIO1,o ,га 
резервIlоl,о )к]lв.пеI{IIя i1llapaI.),pи

сигна;liзацiТ об]с:кта (батареЙц.ц в.радiосгrовiщ),I]ачах l,а аltуьrу;tяторнi батареi в Ilрtlстроях прийпtалыtо-контрольllих).
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4.2.17. Ilадати ВиконавцIо для ознайом"qегtня opllгitlaJtll ,toKyNleHTiB або завiренi в yc1,11llol]JlelloN1\,]lорядli},iх Korrii. tцо

пiдтверд;кyють його право во.полillня чи корис,г),t]ilння пtайнопt, у т.ч. територiеrо, булiвлею (примiщенням) tllo;:lo якого \1ають

здiйснtоватtrсь заходи передбаченi цим !,оговоропл.

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH
5, l. Вiдповiдальнiсть Виконавця:
5.1.1. Виконавець вiдшкодовуе збитки, що зав.цанi Замовнику третiл,tи 0собами Bttac.lIiдoK IIевиконання або нсIIале]кIlоI,о

викопання Виконавцем cBoix договiрних зобов'язань в ме){ах суN,Iи пряNlоi дiйсноТ шкоди. але I{c бiJlыllе 20000 (лвалuять тисяч)
грriвень.

5.1.2.!озбиткiв,щопiдлягаютьвiдшttодуваннIо:вклIочастьсявартiстьвикраденогоабозниlt(еногоплайtlа,розмiрзнltrttегtItяl ltitti
пошкод/\еного пtайна. а lакож с)NIи викрiiдеllих lрошових коштiв ) ]\1е/ках розrliр1 llirtiTy lltлишк1 гоriвки в Kaci. tatlзcpд)lieHol о

установою банку для Зал,ttlвнлtка.

5.1.3. Розмiр збитку повиtlеtr бути пiдтверджений вiдловiднипл1,1 документаN,lи та розрах),нкопl BapTocтi l]ошкод)tеного ]\lайl]а.

5.1.4, ВiдrrrкодуванFtя збиткiв Запловниltу здiйснюсться IIа пiJ(cTaBi наданих Викоt.tавцtо наступних докупtентiв:
а) обгрунl,оваrlазаяваЗаrtовникадо Виконавt(я про вiдшкод_чвання понесе[tих збиткiв з зазначенням перелiку виIiрадеllоГо NtайIlа.

йоr,о вар,гостi у нацiональнiй валютi УкраТlrи, перслiку пошкодженого N,lайна та розN{iру зниження його у uiHi, а також суNIи викраденtlх
гроIпових коштiв;

б) artT iнвентаризаuiТ майна гlа Об'сктi, проведеноТ,]а ),часtю представникiв Виконавrlя (з поси.панняlчt на первигtlti обiriковi
докуп.{снl,и Замовtлика - накладнi тощо);

в) звiряльна вiдоlчtiсть. склalденх за рсзультата]\{1.1 проведенот iнвентаризаuiт:
г) altT знияtення у rtirri пошкодхtеногсl пlайна, затвердженlrй Стороналtи:

д) довiдка територiальгtого пiдроздiлу Нацiонil_пыlоi rro"пirtiT про порушоння кримtiнальноТ справи за (Dак,гом викрадеFIlIя майltа :з

об'скту" знищення або лошколN<сltня майна на об'сктi iз зазначеttttям розп.tiру зби,гttiв, заподiялtих Заьrовнику.
5.1.5. Зняття залиtllкiв l,оtsарно-N.{атерiа"чьгtих цiнностсй та скJrалання акт1 itlвсtt,гаризацiТ майна на Об'сктi пoBrttllto бу,t,и

проведено терп.tiново пiд час lrрибуr-гя представниttiв CTopiH на мiсце гrодiТ.

5.1.6. У випадку BiлcvTttocTi спору про розплiр збиткiв iх вiдшкодування Зirмtовнику здiйснюсться не пiзнiше 30-ти днiв з дltrи
отриNlання I]иконавцеtчt вiд Замовника Bcix необхiдних для цього докуtчtе1-1тiв.

5..l.7. У разi повсргtення Замовниttу викрф1еногt,l майtIlt trрисутнiсть прелставникiв Виконавця с обов'язковою. при l,lboмy

ск_.rадасться акт за пiдrIисаlчти обох cTopiH, а розмiр збиткiв зменшусться на с.\/м), BapTocTi повернутих цilttlос'гей. Ранiше спJlачL'llа

Запtовнику сума за TaKi цillностi пiдлягас поверненню I]ttKottaBцto за першою виNIогоlо останнього,

5.2. Вiдповiдальнiсть Запlовника:
5.2.1. За Itолtний день лрострочсння оплати за циill !,оговором Замовtlиtt сплачус ВикоI,tаtзцtо гIeltto ) розлriрi ltодвiГrноТ ставки

НБУ вiд супIи llбtlрговаttосгi.
5.2.2. Зап,Iовниrt вiдшкодовус Виконавцго збитttи" завданi ocTaHHboNl), вttаслiдок розголошення коrrфiленчiа"rьноi iнформlаuiТ,
5.2.3. За коя<ний виjзд НР на Об'скт, здiйсrtеttий tIиNI в результатi неправильлtоt,о або необережного користуI]аillIя сttгнэлiзэцiсю

Заlчttlвниttол,I, з порушення вIlмог. встановлених лаllипл ДоговOром, останнiй сплачус протя1,0.]\l llаступних трьох робочих днiв на

банкiвський paxyltoк Виконавця шl,раф у роз;viрi J несlподатксlвуваних пlirlilryMiB доходiв громадян, Неправи.lтьне або необсре;кIrс
користування сигналiзаt]iсю Заlчtовником встановлюсться на пiдставi докумIен,гiв I-1P. Запловник" в рuзi незгоди шоJо Ilеправильного абtl

5.3. Нарахування tlIтра(lних санкцiй за невиконання Llи t{еналежне викоlltllIlIя зобов'язань за ttим ДоговоропI злiйснюс,гься jlo /tHrl

(lакr,ичного виконання зобов'язання належним чино\,l.

6. оБстАвинл1, зА яких виItонАвЕць звlльня€:гься вIд вrдповIдАльностI
6. l. Виrtонавець звiльнясться вiд вiдповiдальностi ]а невиl(онання або HeHaltc;Ktte викоtлаlri своТх зобов'язань за flоговtlрtlл,t за

1мови Bi:c1 гносгi його вини. а laKo)I( l(оли це неlJикоlIання сlа.tося внзс.liлок неrlере(iорноi'сили.
6.2. OKpilr умов, визначених п.6.1 даного /{оговор1,. Викогtавець звiльнясться вiд вiдповiдальностi" яttшо збr1,1,кtл Зал,tовrtик\

завданi внасltiдок:
ir) недотримання Зап,tовниttоNl правил лротипO;ttехtноi' безпеки;
б) аварiй побутових копrунiкачiй на Об'сктi:
в) масових порушень громадського порядку або вiйськових rrоrrф'lriк,гiв;
г) застосування органаNIи дерхtавноТ влади щодо лtайна Заvtовника заходiв приruусу (накл;шення арешту. виJIуIIення, rtонсРiскаuiя

тощо);
д) розгоjlошення Запtовниtiоiv cTopoHHiM особам rtон(liденцiальноТ iHtPopп,rauii,
е) невиконання Заiчtовrlикоп,t ви]\,lог щодо с,гаIIу техttiчttоТ yKpit,t.;tettocTi об'скта та правил пtайновоi безгtеки. l]изначених дани]\,I

7Щоговоропt,втомучислi 1,Вiдомостях(додатокNlr6/1.6/2.6/3лоflоговору).актi обстеясенняОб'сктаl
с) не повiдоiv"qення Виконавця про порушення цi.пiсностi rрхiтt,ктурно-будiвельних rtонструrtчiй об'скта.
яt) порушегrl;я Замовl1ико;tt вимог Iltструttцii (Додаток N9 5);
з) проникнення на Об'скт cTclpoHHix осiб через ьliсця, якi не обладнанi сигналiзirцiсю або вiд об.паднанttя сиt,налiзацiскl яких

Заtиовниtt вiдпlовився (згiлно акта обстеrкеtlня Об'екта);
и) розкра*цання iз вiконних BiTptttl виставлених в них ToBzrpiB i виробiв при вiлсу,гностi у Викоrrlвllя опис), I1ttx товlрiв та виробiвl
i) пронriкнення особи на Об'сttт до NIoMeHTy прийомч сигналiзаrtiТ пiд спостереlttення ПIJС.
к) t.te здавання Запtс,lвниttоir,t сигналiзацiТ на Об'сктi пiд спостереrкення ПIJС;
-п) ,itiй За;uовrлика, ш]о сIl1)}lчиItили обмtеяtегItlя зогrи дiТ сигналiзацiТ;
br) зtr"луч,енЁя Замовнико\I до обслуговування сигналiзацil', BcTaHoB.qeHoi на Об'сrtтi. cTopoHHix осiб;
rl ) вiдсутностi канцлу"зд'язttl,для органiзацii охорони з вtлни Замовника або операт()ра зв язI(у, яttий надас посл},ги;
tl) несвOсчасноТ замiни Зарlовltиком лжерел основного та (або) резервного }i\иt}лення аllархгури сигна-гIiзацiТ, що призволо до
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}iccaнKLlI оно]]аного прон1.1кнен ня на об' скт.
tt) якUIО ]JllltclBHl,tK irtac заборговаttiсть lto оплаr,i послуг охороIIи за Щоговорол,l.
6.3. Вrrксlнавець звi--rьняеться вiд обов'язку вi;lшl<одl.вати зби,I.кlл Замовнику:
а) розrriр як!1\ вI,1значе}tо Заl,tовником сап,tостiйно без уповноважених представникiв Виконавця. oKpiM виllадкitз, ttоли l]икоttавr

свосчасно б\'в повiдоrt-;lений про дату i час Проведе}Iня iпвентаризацii мrайна на об'сктi та визначсння розмiру збиткiв;
б) якшО особа, яка проникла на об'скТ i нанес-ца майнову шtкоду Замовнику, затри]чlана безпосейньо на об'с:riтi або lriд

перес.,liдування при втечi з Об'скта;
в) якщо збитклi Зал,lовнику завданi без проникltення на об'ск.r,.

7. осоБлtlвI умови договору
7,1 , Щilя викоI,Iання cBoii зобов'язаl]ь за цишI !оговоропl Виконавець, за погод}кенням iз За1.1овнико\I. i\,1a6 право заJ]уLIити тре

осiб. вiдповiдальгliсть за дiТ яких нссе Виконавець.
7,2, Репlоrrг сигllалiзацii, тобто.ttittвiдацiя гrесправностей, якi не можуl,ь буr,и ycyrryTi бсзпосередньо за мiсцелt зllах()д)i\еt

сигналiзацii, здiйснюс:rься Виконавцеп,t за окремо ,чкJIiцениilи договора]\Iи.
I3иконавець в ходi обслугttвування, при потребi та за наявностi ), пiдроздiлi вiдrtовiдtlого обладнаttllя. i\.1оже нfuцавати ), l.иNrчас(

корI,IстУваIJня Зашtовник1, складовi систеNIи сигналiзацii (прийшtаrьно-контрольнi пристроi, сповiщl,вачi тошtо), якi псlвиtttti буr и повсрнI]икоltавlllо не lriзнiше 14 калеrrдарltих дtliв з Ilо\lсl]т),наJаг]llя Iх r,користуваrlня, I1po llере/(ачу у користуIrання l.а lIOBepHelIHj
користува}iня Сторонаtчtи ск-ltадаIоться в iдl,товiднi аltти.

7,3, У випадку змitltt ltiсцезtlа\од}кення. пла,гiжних або iнших реквiзитiв оjlгIiсi iз CTopiH. r,aKa Сторона зсlбов'яrзаtlа на протязitи 1lliB tJIlя насlан1-1я lаких зllilt повiлоrtиlИ ПР() Цс iHutr ( ttlpoHr,
7,4, Виконавеltь не tIece вiдповiдалы;остi rцtlдо правильностi заllовненIля обов'язкових реltвiзитiв ) Ilод;lгкоIJих НакJlадНИх ДJIя

ресстраuiТ в сдино]\1У дер;+iавtlолl)'реl,стрi поltатIiовиХ нак.:IалlIиХ У ВИПаrlКУ не заловненнЯ або ttсправильного заповIIення tlих рсквiзи,
Зап,tовtlиком у роздi"li кРеквiзити та пiдгtиси cTopirt> flоговору. де вказано TaKi реttвiзttти.

У разi порушення Заlr,tовrtиком (платнико\,1 гIодzlтку на додаIIу BapTicTb) терп,riну ресстраuiТ в сдиноi\lу ресс,грi гlоllатков
накладниХ розрахуIlкУ корliгуваннЯ до llодаl,ковI,1х нак.пlцних, якиl\{ зi\{сIlш)lоlься ]l0датковi зобов'язання Виконаtзttя, псредбачеttс
tlинним законоrlавством YKpaTHtl. або ресстраuil з порl,шеrtняшt, внас:Iiдоlt .lого Виконавець l]l,рачаС право l]rt коригуваIIlIя По/tilТIiоIj
зсlбов'язань, Заьtовник сплачус на розрi],\)rнковий рахl,нок Викоttавця штра(l, який дорiвнlос сlплi rlодатк} на лодаt1_у Bapr.ic.
заз}Iаченого у розрахунку коригуваlrнi. гIо яl(оуу втрачсно право на зменшеIlня податкових зобов'язань з вини Заiчtовника.

7,5, Стороr,rИ надаIотЬ одна однiЙ безумовнУ згод), використовува,l,и (оброблювати, збираrи, pcccl.pYgaTl1, Накопич)rвати. зберiгll,;
адаптувати' поновлювати. l}икорлlстоl]уВати. поUII1рЮвати .l.ощо) персонапылi данi iHmolo CTopoHolo J l\1е.гOЮ реалiзаlrii держав}rtолiтиltи в сферi захисту llерсоl]а-пьIIих даних та вiдпоIliдно rlО Закону УкраТни кПро захист персона_гlьних даLlих) N9 2297-Vl r01,06.20l0 (лалi -Закон). Сторони ознайоltлеtti зi своТ;rtи правами, nn.",_,ub,,nr" в ст.8 Заколtу.

8, Форс-мАжор
8.1. CтopoHa звi,ltьнясгься вiд визначеноi цr.rп,r [оговоро\,1 ,rа (або) L]иlIниN,I в УкраТнi.закоtIодавс]IJом вiлповiда:lьнос.гi за rtoBtte

час,tltове порушення !оговору. яIitцо BolIa доведе. що 1,аке порушсння сТt],.tося внас.пiдок лiТ (lорс-мrа;rrорних обставин, визнаLIенII\
цьоl,tl,flоговОрi. за 1,п,rсlви, rцо ix ttас,t,ання було засвiдчеr,о довiдкоrо Торгово-LIролtис,,lовоТ палати УкраТни у визIIаченомlу циi\,I /(o,'oBoprпорядку, Про настанНя та приIlинеrrttя обставrrН (lорс-мrажорУ сторона зобов'язаlIа повiдомrитИ irlшу cr.opotly !оговорУ Il0ТЯГОtll Tpt
.1HiB l дttя насIанllя або приrlинеttllя Iilки\ обсtlвин вi_rповiдlrо.

8.1.1. Пiд форс-iuажорнипtи обставинаN{и у tlbo]\.ly flor.oBopi розуп,riються випадок або I,Iеперсf)()рIlа сt,Iла.
8. l .2. ПiД непереборн оЮ с иJlо lo )' , ,"on,1 !о.ооор i розуп'r i,Ьriся будr,-я Ki надзв]Jчайнi подiТ зовгtiшн bOI.o t]lодо C1.opiH харак.ге р\ . явинtlкаю,гЬ без вини C,r:opirr' поза Тх всlлеIо або вс}/переЧ Bo.;li чtr ба;канню CTopiH. i яlti не N.lожна за у]\Iови вжи.lтЯ звичайIttllх _l.]я цьозах<lдiв передбачити та Ile п,{ожнil при Bcir:i турбо,глиtзостi r,а обачнос,гi вiдворttутl,r (чникrtчти). вкJIlочаlочи (а.пе tle обмте;кr,ючtlсt,J cr rrxiйявиUiа прироДlIого характеру (зеi\lлетруси, повенi, урагаI]t,l, рчйtlувагtttя в рез1,-пы:атi блtrскавки т.ощо), лиrа бiоlrогiчtrоr.tl. Te\Hi]lcHHol t]

суспilt1,1tогО жrrття (вiйгlа, BocHHi дiТ" блокади, гропIадськi \вlrлloвсння, прояви l.ероризму. MacoBi с.t.райкИ та.пока)/.г}.I. бойкоти гоutо).Taкo)lt виданIiя заборонни.х або обмеяtуtочих нор]\lат}ltlних altTiB органiв леря{авноi в-.tади ч}i мiсцевого самоврядування. iншi закоltнi а(ttезаконнi забороннi чи обмеlкутоЧi захолИ нilзваниХ органiв, якi \цемолt,пИt]люIоть виl(онання Сторонап.lи цього f{оговорч або ,гип,tчitсtll
перешlкодпiають TaKoN,Iy викоIlаннIо.

8,1,З, ПiД ]]ИПаДКО]\{ У ЦЬОМ)'!ОГОВОРi РОЗУМittlться бl'ль-яrсi обстzrвини. якi tle вважаtоться негIсреборною силою за циь,r f {oI.oBopciякi бсзпосередIIьо [Ie обумовленi дiяr,lи CT,opiH та не поtз'язаtti iз lлимtи причиIlниiчI зв'язкоьt, якi виникаtо.t.ь без вин1,1 CTopirr. позаl]олею абО всуперсЧ Bo-rli ,tИ баrканнЮ CTopirr, i якi rзc NlOжна ]а )'r\lUВИ i];КИП'я зви.lайних для цьоI,о заходiв пере;цбачи.t.и та нс \Iожна lIIвсiй r,урботлИtзостi .га обачностi вiдвернути (упиlснут.и).
8,1,4, Не вважаються вt]палкоI,l lIедоJlержання cBoj'x обов'язкiв коitтрагелtтопr TicT С.горони. tllo rIорушила цсrJ /(oI.oBip. вiдсr,.гнiс.на риI{кУ r,oBapiB, потрiбI,tих для 1]иI(онalнНя цього !оговорч, вiдсуr,нiсть у. Стороrrи. ,оо nup1,,unnu flоговiр,'Irеобхjдних кош.r.iв.

9. cTPolt лli договору
9 l. fiаний !оговiр 1,1абирас чиI;ностi з з ]\{o]vleHTy йоr,о пi:1llисаtIня i дiс дtl З 1.12.2020 року.9,2, I]iДПОВiДrlО ДО LI. З СТ. бЗl I{KY Bci уNlови tlього договору розповсlолхtую.1ь свою дiю Lla вiдllосини. яtti

Ilрg/(мето]\{ логовор), 1.а виI]икли п,ti;t< сторонами з 01.04.2020 року.
9,3, !оговiр пролоI,Iгvс,I,ься t|а ко)+(ен насr,упний piK, якщо lItодна iз CTopiH не п,reHllte нiж

с1,року чt,IнноСтi flоговорУ п1,1cbl\,lot]o не заявить Ilptl tiогО llрипи]lення. KillbKic-r.r, разiв проllонгацii

l0. зN,IlнА yN,loB I розIрвАLlня договору
10,1 , Сторони можrvть змliнити уN,lови цьоl,о flогсlвору tt]"rlяхоiчI у.кJIадснI.Iя до/lаткових угод.
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10.2, Сторона. яка Bвar+iac за необхiдне зь,tiнити умови flоговору, направляс iншiй CTopoHi вiдповiдну проltозицiю у пllсьшtовiй

формi. Сторон& яка oтpl.i\tala пропозltцiю про зlriну умов Щоговору, у 20-ленний строк tтiсля одержання пропозицiТ письмово повiДопtляс

fр\,г} Стt,роlп про рез_\.Iьlаl lT розг.,iя:_r.
10.j. Дострокове розiрвання fiоговору trложе бути здiйснене вiдповiдно до yN,loB договору або за згодою CTopirr, гtiс.гIя письмовогtl

поперс.],iiення iHiшiaToporr про це другу Сторон} у строк не менше HilK за 10-ть календарних днiв до дати розiрвання, KpiM випадltiв,

пряltо пере:бачени\ ланиrчl flоговором.
iO.J. Вrtконавець ма€ право негайно в односторонньому порядку, без узгоджегtня з Замовниttоl\I, дос,гроково розiрвати лоrовiр 5

наст\,пнI,r\ випшка-\ :

10.1.1. у випадку припинення права Заtчtовникl l,tlt воrIодiння ,Ia l(ористування Об'сктом;
l0,4,2. за наявностi спору мiяt Замоtзt-tикоп,t татретьою особою шодо права вtlлодiння та користування майном, що охороняСться,

або об'сктом:
l0,4.З. у випадку проведен]lя щодо Об'€кта будь-яltих дiй, визначених чиннип,{ закоFIодавшвом (у тому чис.гri дiТ ДВС).
10.4,4. у випЁшку зllищсння Об'скта або сигналiзацii;
10.4.5. у разi наявностi рiшень, ухвал, постанов с},ду, якi унемоlItливлюють надання послуг Виконавця ЗамовникУ;
10.4,6. у випадку вiдмови Замовника вiд ремонту сигналiзацiТ i це унешtолtливлю€ ttадання послуг Виltонавцем;
l0.4,7. 1 випадк) ви\Oду ,t ладч l\lepeжi електроживлення la (або) лiнiй електрозв язку. ло яких пiдклю.tена сиt на"li'lаltiя i

Залtовник не здiйснюс заходiв щодо Тх ремонту5
10.4.8. у вип&z]lку приllинення постачання електроеr,rергiТ або пос;tуг електрозв'язttу Замовнику пiлllрисмствl]\lи tlосгачалыlr,lка]\.{и;

10.4.9. у разi якttдtl щодо Замовника вiдкрито tIровадження про баrtкрутство, або BiH визнаний у BcTaHoB.[eHoN.{y порядкY
банкруr:ом. або прийнято рiшення tцоло його лiквiдацiТ, реорганiзацiТ. тоLцо;

l0.4.10. за наявностi дебir,орськоТ заборгованостi Зiшlовника за послуги охорони rla про,гязi 2-х та бiльше мiсяцiв;
1 0.4. l l. у випадку вiдмови Замовника вiд пiдписання Розрахунку та Протоколу узгодження договiрноТ цiни (додатки Л9N9 2/1 , 2/2,

2/З. З до flоговору) за новими тарифами;
10.4.12. в it"It.tlиx випадках, передбачених чиI.Iним законодавствоrчr Украiни або цип,t Щоговором.
l0.5. Жодна iз CTopiH не мас права без згоди iншоi Сторони передавати права i обов'язки, обумовленi цим Щоговороrt. третiпt

особам.

1 1. прикlнцЕвI положвнI{я
l1.1. Bci виправлення за TeKcToN,I даного [оговору N{аlо,гь юридичну силу лиltlе в тому випадку, коли вони в KoжHoI\,ly oKpeN,iOMy

випадку засвiдченi пiдпиоами осiб, уповноваrкених на укладеLlня даного fiоговору.
1 1.2. У випадках, не передбачених даним !,оговорошr, Сторони керуIоться чинниN,I закоFIодавством УкраТни.
t 1.3. Пiсля rriдписання даного flоговору Bci llоllереднi лереговори за ним, листування! попсреднi угоди та протоколи про гrамiри з

питань) u]o так чи itlaKtue стосуються даного Щоговору, втрачають юридичну сиlIу.
l i.4. Спори за ципл Договоромt пiдлягають вирiшенttlо ), t]с,гаlIовленоN.lу чинним закоIIодавством Уrtраiни порядку.
l1.5, !,оговiр з додаткаil,lи, яIti с його невiд'ерlноtо час,ги1lоло, складено yKpaTHcbKolo мовоrо у трьох автеI.tтичIlих приN{lрниках. якl

мають однакову лоридичну силу) з яких один примiрник знаходиться у Замовника, адва iнших - у Виконавця.

12. ЮРИДИЧFII АДРВСИ ТА РЕКВIЗИТИ CTOPIII:
ВИКОНАВЕЩЬ: Управлiння полiцii охорони в Хмельницькiй областi,

р/р-26007000006З 16, МФО-322ЗlЗ в ХФ ]lАТ кУкроксiмбанк>,
код СДРПОУ 4010В929, lПН 40l089222250, с платникоI!1 rIолатку на прибу гок l]a загальних пiдставах,
адреса: 29016, м.Хп,rельницьttий, ByTr. Терногriльсьrtа,6/l, тел./факс 0З8222З625,

ЗАМОВНИК: Управлiння культурrt виконавчого комi,гету СлRвутсько_iмiсьлкоi рааи- а . J \,a,цpеса:З0000.Xмельницьttаoбл'.м.Славrга.вул.Я.М1лpoгo.б1л.б4.lеЛ./(Dаксlr,,!4.{,,Llfu
IBAN UA
в

едрпоу 238з8289

Додатки до Щоговору: l. Дисrrокаrtiя Об'ск,t,а на 3 арк.
2. Розрахунок BapTocTi охорони Об'скта на З арк.
3. 11ро,гокол узгодженtlя договiрноi 1-1iни 1 арк.
4. План (схема) розташування об'сктiв на 3 aptt.

5. Irrсr,рукrriя про порядок приймаt,lпя /здаваrtня/ об'сrr,гiв ,га окремих примiщень пiд охорону rra ПI]С
(автоплатична таItтика прийоп,rуlзняття Об'скта) на 2 арк.
6, Вiдомостi про rtедолiки в техltiчtлiй укрiп.пегIостi та оснащен()стi об'сктiв на 3 арк.

,:
' , '' l'i '; пlдпис1,1 CTo.pIH: ,, , , ,

,,,i С.П. Сакапюк
/-

ic lztbF ",tl/u,t2n ('*1лпt/ .?-

j:,
аркуш dozoBopy Btl к,lф у KBiп,tllA

зА]\{овник ',,l
"!

Начальниl< ,r/ ".,'

Вrrдай А,Г ---/1-п,,;дfudj4-<(


