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на виготОвлеIIЕЯ проектУ щодО змiни цiльовоrо irризначення земельноТдiлянки

м. Славута

Виконавець: Комунальне пiдпрuемство <<Славl"тськшй мiський центр зем€.пьЕо-кадастрових робiт>>, в особi

дцректора Щашока Сергiя МиколаЙовича, що дiе на пiдставi Стаryry з однiеi сторови та

Замовник : Управлiння культури виконавчого KoMiTeTy Славутськоi MicbKoi ради, в особi нача.пьника

управлirшя Сака.lпока Сергiя Петровича, з другоi сторони укпarли цей договiр rтро HaýTyIrHe:

l. Прелмет договору
1.1. Вtдtонавець зобов'язуеться виготовити IIроект зеtllлеустрою щодо вiдведенIUI земельноi дi-ltянки, цiльове

призначеннrI якоТ змiнюсться з (для розмiщеtтня та експлуатацiТ ocHoBHlDL пiдсобних i допомiхнlо< будЬель та

"rrоруд 
пiдприсмств переробиоТ, ц^тпинобУДЬноТ та iншоi промисловостi ( код квL{пз-l1.02)>> в <<для

будi*""цтва та обслугоuуваr*," булiвель закладЬ культурно-просвiтниrъкого обсrrуговуваtтня (код КВIЦIЗ-
0З.05)), за адресою: вул. Козацька,lЗ2, м. Славута, Хмельнrддька область, да:li - проект вiдведення, а Замовник -

прrйняти та оIшатити виконанi роботи.
1.2. Замовник зобов'язанtтй:
- надати BrKoHaBrцo док}.1!{енти, необхЦнi дJlrl виконання робiт:
а) локумеrrпа, якi с пiдставою виникненIuI права власностi Еа земеJIьнУ ДiJrЯНКУ;

б) установчi документи;
в) irшi документи, за вказЬкою Виконавця:
- забезпечити доставку та безперешкодtий достуrr цредставника BkkoHaBrц та обладнапня, яке

використову€ться в цйотi Виконавця, до земельноiiдiляrrки, а також чiтко вказати межi земельноi дi-гrяпки.

1.3. Отриманi внаслiдок виконаннrI Isого договору результати робiт е власнiстю Замовника.

. 2. Вqртiсть робiт i порядок ii обчислення
2.1. Загыtьна BapTicTb робiт за щпц договоРом визнача€ться кошторисом, якrй е невiд'емною частинOю договору i
становить 638'7,55 грн. (Шiсть тисяц триста вiсiмдесят ciM гривеtъ 55 коп.), без ПЩВ.

2.2. Заrrдовнrж зобов'язУеться здiйсНити повнлЙ розрахунок з Вшсонавцем цротягом п'яти днiв з дати пiдгrисання

Акту виконанюс робiт.
2.З.Зазгодою cTopiB розрахуЕки можугь здiйснюватись в iншому порядку, нiж певедбачено циМ договором.

3. Порядок приймаипя i передачi робiт
3.1. Прrлiманнr{ виконанш< робiт за щм договором оформляеться актом здачi-прийняття виконанш< робiт
(ла,Ti - Акт).
3.2 .Замовник зобов'язаrптй пiдrпrсати Дкт в деrть одерж;lш{r{ цроекту вiдведення.

4. Строк виконання робiт
4.1. РоботИ повиннi бути BrжoHaHi протягоМ б мiсяцЬ з дня виi'здУ представника Виконавця дtя кадастровоТ

зйомки земельнот дiляtши та надання Замовrп,rком Bcix документiв, необхiдних для виконання робiт.
4.2. Погоджену iз Замовrтиком лаry виiъду представника Викоt{авця для кадастровоi зйомки може бути
перенесенО у зв'язкУ з погOдниМи уI\4овами, а такоЖ за згодоЮ CTopiH у разi врIItикЕенrш обставин, якi

цор€шкоджrlють виiЪлу. У цьомУ випадкУ Сторона, у якоi виЕикли TaKi обставияи зобов'язана попередити iншу
Сторону не меЕш як за добу до цазначено1 дати та узгод}rги перенесеннrI виi'зry.
4.З. Виконавець мае цраво викоНати роботИ дOстроково, оплата У Що]чtу разi проводдться у погоджений

сторонами строк.

5. Вiдповiдальнiсть cTopiH
5,1. ВиконавеIъ не несе вiдповiдальностi за строки погодженшt проекту вiдведення оргil{ами мiсцевого

самовряд,'ванIIJI та державними установами. Bci витрати, якi необхiдяi дllя такого погоджешfi проекту

вiдведенлля несе Замовник.
5.2 Виконавець не несе вiдrrовiдальностi за одержаш{lI н€гативних висновкiз погоджешlя прOеIсгу. В разi
одержання такю( виQновкЬ, BapTicTb виконаних робiт замовrшаку не вiлJпкоДоВУються.

5.з. Вш<онавець мас право вiдмовитися вiд виконання робiт за цим договором та розiрвати його в

односторонНьому порядКу у разi наявностi спорiВ у Замовrтика iз третiми особами щодо прав на земеJIьну дiлянку
чи щодо ii площi, а такOж при невиконаннi Заrr,lовнtлсом iHmroc умов Iъого ДогОВОРУ.
5.4. За невиконаЕIUI чи HeнtlJleжt{e виконаЕнrI зобов'язань за догOвором сторони Еесуть вiдповiдаьнiсть згiдно iз

законодавством та цим договором.
5.5, Сторна, яка порушIиJIа зобов'язання, зiiльняеться вiд вiдповiда,льностi за порушешU{ зобов'язаl*tя, якщо вона

доведе, що це порушеннrI стrlJIося не з jl'вини.
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6. Порядок вирiшення спорiв
6.1. Yci спори, пов'язанi з виконанням цъого договору, вирiшуються Irlпю(ом переговорiв мiж представниками
cTopiH. У разi недосягнення згоди спiр вирiшуеться в судовому порядку вiдповiдно до законодавства.

7. Iншi питання
7.1. Зrurовтмк, оlримавши вiд виконавlш у процесi виконантrя робiт вiдомостi, д9к1,1119цти, кресленIтI, начерки,
ескiзи та irгшi матерiали у буль-якiй формi, що розкривають с}ть економiчноi соцiаьноi, комерuiйноi,
дизайнOрськоi, науковоТ чи технiчноi дiяльностi Виконавrц, не мае права передавати ix або розголошrувати без
згоди Виконавця TpeTiM особам.
7.2. ,Щоговiр набирае читтностi з моменту його пiдписання i дiе до повного виконаннrI сторонами передбачеттrоr
Hrшt зобов'язаrть.
7.З. Змiни у Щоговiр можуть бути BHeceHi за взасмною згодою cTopiH шuIяхом пiдписання додатковоТ угоди.
1.4. Yci лравовiдносини, що виникають у зв'язку iз виконанIuIм 1мов договору i не вреryльованi ним,

регламент}.ються згiдно iз законодавством.
7.5. Щоrовiр складено у двох прrштiрrптках, кожен з якIж мае однакову юридичЕу сиry.

8. Реквiзити та пiдписи cTopiH

виконавець:
Комlтlальне пiдприсмство <Славутський мiський
центр земельно-кадастрових робiт>
ЛЛЛЛ1 м. С}авута, вул, -t]'epKoBHa +tl-A

код З6488108
р/р 26004060З24l
в ПАТ ХФ
мФо з1540

Замовник:
Управлiння культури виконавчоfо KoMiTeTy СлавутськоТ MicbKoi

ради, код 2З8З8289
ЛЛrПХ м. ChaByTц вул. ЯРослава iVr}дрого,d4
Хмельнлп{ька область.


