
ДОГОВIР Xn /4!'
м.Житомир

ЗАМОВНИ]К: Управлiння капiта.lrьного
ради, в особi нача,'lьника управлiння Глtrзчнова
пiдставi Положення, з однiс:Т сторони, Tit

2019 року

будiвlпlлцтва ЖитомирськоТ MicbKoT
В'я.{еслава Володимировича, що дiс на

ШЩРЯЩНИК: Приватне пiдприсмство <<Прогрес-Буд)>, в сообi директора
парфенюка ffмитра .щмrгровича, що дiс на пiдставi Статуту, з iншоi сторони, при
подальшомУ спiльномУ найменуваннi Сторони, керуючись вимогами чинного
законодавства Украiъи уклали цей,щоговiр про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ШДРЯДУ

1.1. За цим ,Щоговором Замовник доручае, а Пiдрядник зобов'язусться на свiй ризик
виконатИ будiвельнi роботи вiдповiдно до умов .Щоговору та проектно-кошторисноi
документацii i здати Замовнику закiнченi роботи в установлений .щоговором строк, а
Замовник зобов'язуеться прийняти та оплатити ix.

1.2. Предметом .Щоговору пiдряду с виконання робiт по об'екту: <Булiвництво фонтану
<<лотос Небесноi Сотнil> на розi вулиць Небесноi coTHi та Бориса Лятошинського в
М. ЖИТОМИРil> (ЩК 02l:20|5 45200000-9 Роботи, пов'язанi з об'сктzll\{и завершеного чи
незавершеного булiвництва та об'ектiв цивiльного булiвництва).

1.3. ОбСЯГи закУlriвлi робiт можугь бути зменшенi залежно вiд реЕrльного фiнансування
видаткiв Замовника.

2.цIнА договору
2.1. Загальна сума договору становить - З81927160 грн (Триста вiсiмдесят одна тисяча

дев'ятсот двадцять ciM гривень б0 копiйок), в т.ч. ПДВ - 20 о/о б3б54,б0 грн (шiстдесят
три тисячi шiстсот п'ятдесят чотии гривнi 60 коп.). L{iHa договору с твердою.

2.2. Змiни.Щоговiрноi цiни у випадку виникнення обставин передбачених законодавством
оформлюються додатковою угодою.

2.3. ,.Щоговiрна цirrа може коригуватися тiльки за взаемною згодою CTopiH. .Щоговiрна чiна
робiт пiдлягас коригуванню у зв'язку iз (може змiнюватись, якщо):

а) змiнами у проектно-кошториснiй документацiТ;
б) Р<валенням нових нормативних i законодавчих aKTiB, якi впливають на BapTicTb робiт;
В) ЗМiНи цiни у :]в'язку iз змiною ставок податкiв i зборiв, регульованих цiн (тарифiв) i

нормативiв, пропорцiйно до змiн таких ставок, цiн (тарифiв);
г) змiна цiни вiдбуваеться в бiк зменшення;
Д) продовження строку дii договору та виконання зобов'язань щодо передання товару,

ВИКОНання робiт, надання послуг у разi виникнення доку]!{ентЕшьно пiдтверджених
Об'€ктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числi непереборноТ сили,
ЗаТРИМки фiнансування витрат замовника, за умови, що TaKi змiни не призведуть до
збiльшення суми, визначеноi в договорi;

е) в iнших випадках, передбачених Щоговором та дiючим законодавством УкраiЪи за
згодою cTopiH.

2.4. fоговiрна цiна може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.
2.5. Якщо пiд час булiвничтва виникне потреба у виконаннi додаткових робiт, не

Врахованих проектною доку]!rентацiсю, Пiдрядни* зобов'язаний повiдомити Замовника гtро
ОбСтавини, що призвели до виконання таких робiт, та подати Замовнику пропозицiТ з
вiДповiдними розрахункЕtми. Замовнико розглядае зазначенi пропозицiТ, приймае рiшення по
cyTi та повiдомляе про нього Пiдрядника. Якщо Пiдрядник не повiдомив Замовника в
установленому порядку про необхiднiсть виконання додаткових робiт, BiH не може вимагати
вiд ЗамовНика оплаги виконаних додаткових робiт i вiдшкодування завданих йому збиткiв,
ЯКЩО Не ДоВеДе, що проведення таких робiт було необхiдне в iHTepecax Замовника, зокрема, у
Зв'яЗКУ З тим, що зупинення робiт загрожувzrло знищенням або пошкодженням об'скта
будiвничтва.
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3. ЯКIСТЬ РОБIТ ТА ПОРяДок здIЙснЕння зАмовником контролю зд
ВIДПОВIДНIСТЮ РОБIТ ТА МАТЕРIАЛЬНИХ PECYPCIB ВСТДНОВЛЕНИМ

вимогАм, проЕктнIЙ докумЕнтдцli тА договору шдряду.
3.1. РобоТи та матерiальнi ресурси, що використовуються для ix виконання, повиннi

вiдповiдатИ вимогаМ нормативНо-правовиХ aKTiB i нормативних документiв у галузi
будiвничтва, проек:гнiй документацii та умовам Щоговору.

з.2. З метою контролю за вiдповiднiстю робiт та матерiальних pecypciB установленим
вимогitм Замовник забезпечуе здiйснення технiчного нагляду за будiвництвом у порядку,
встановленому законодавством.

3.з. З метоЮ контролЮ за вiдповiднiстЮ будiвельнО-монтажних робiт проектнiй
локументацii ЗамовниК (вiдповiдНi посадовi особи Замовника) забезпечус здiй.п.rr""
авторського нагляl(у протягом усього перiоду капiтального ремонту шляхом укладення
договорУ з вiдпоВiдальниМ розробником проектноi докрлентацii (генеральним
проектувальником).

Авторський нагляД здiйснюсться в порядку, встановленому законодавством,
3.4. ЗамоВник здiйсНюе контрОль за ходом, якiстю, вартiстю та обсягалли виконання робiт

вiдповiдно дО частинИ першоТ cTaTTi 849 Щивiльного кодексу Украiни ,u у .rор"д*у,
передбаченому .Щоговором.

3.5. .ЩлЯ здiйсненНя авторсьКого та технiчного нагляду i контролю за виконаЕням робiт
(будiвницТвом об'екта) Пiдрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осiб, якi вiдповiдно
до договорiв здiйснюють аI}торський та технiчний нагляд, надавати необхiднi iнформацiю та
документи, що передбаченi чинним законодавством.

3,6. У разi виявлення невiдповiдностi виконаних робiт установленим вимогам Замовник
приймас рiшення про усунення Пiдрядником допущених недолiкiв або про зупинення
виконання робiт.

3.7. Пiдрядник, що забезпечуе постачання матерiальних pecypciB для виконання робiт, у
разi виявлення невiдповiдностi таких pecypciB встановленим нормативним вимогам
зобов'язаний негайно провести iх замiну.

Роботи, виконаtri з використанням матерiальних pecypciB, що не вiдповiдають
установленим вимогаI\,I, За-пловником не оплачуються.

3.8. Bci зворотнi матерiа-пи, якi виникчIютЬ пiД чаС виконання демонтажних робiт,
оформлюються вiдповiдним актом.

4. ФIнАнсувАння роБIт рЕконструкцfi оБ,€ктА тА порядок
ЗДIЙСНЕНIIЯ ОПЛАТИ ЗА ВИКОНАНI РОБОТИ.

4.1. Фiнансування робiт.
4.1.1. Фiнансування робiт залежить вiд реального надходження коштiв з бюджету. Сума

зобов'язань за .щоговором пiдлягае коригуванню у разi змiни бюджетних призначень на
вiдповiднИй piK i оформлlоетьсЯ додатковОю угодоЮ зi складанням уточнепо.о графiку
виконаних робiт та плану фiнансування.

4.|.2. оплата виконаних робiт буде здiйснюватись лише в межах бюджетних призначень
при наявностi на казначейському рахунку вiдповiдних коштiв та згiдно з планом
фiнансування робiт, який обов'язково узгоджуеться та пiдписуеться Сторонами i тiльки за
цiеТ уиови е невiд'еплною складовою Щоговору.

замовник зобов'язаний надати Пiдряднику план фiнансування робiт, а у разi його
коригування - уточнений IIлан фiнансування робiт, пiсля чого Пiдрядник мас право
скоригувати календарний графiк виконання робiт вiдповiдно до пл€lну фiнансування.

4.|.з, Бюджетнi зобов'язання та iншi зобов'язання зЕlп4овника по даному договору
виникаютЬ у разi наявностi бюджетних призначень Еа вiдповiдний piK, а бюджетнi фiнансовi
зобов'язання - в межах фактичних надходжень коштiв на ре€страцiйний рахунок Замовника.
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4.1.4. оплата платiжних доручень За,мов,ника здiйснюсться згiднtэ ГIорялку казначейського
ОбСлУговування мiсlцевих бюджетiв, зчtтверllженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
ЛЪ 9З8 вiд 23,08.2012 та пOстанови Нацiонаrьного банку УкраТни вiд 21.01.2004 J'ft22 <Про
ЗаТВеРДЖення Iнстрlукцii п]эо безготiвковi розрахунки в )/краiнi в нацiона,тьнiй ва,тютi>. та
iнших нормативних. докумен,гiв.

4.2. Порядок здiйснення оплати за BlrKoHarri роботи
4,2.I. Розрахунки за виконанi роботи про[}сlдяться на пiд,этавi тип<rвих форм:
ЛЬ КБ-2в <Акт прийманнJ{ виконаних булiвельних робiт>l;
Jф кБ-3 к!овiдка про BapTicTb виконitних. будiвельних рсlбiт та витрати).
4.2.2, loKyMeHTlI про виконанi роботrл та iх BztpTicTb складаються i пiдписlтоться

Пiдрядrrиком та перrед4lglrк:я Замовнику"
4.2.З. За наявностi вi,цповiдного фiнаrlсування Замсlвник може надавати Пiдряднику

аВаНС Для виконання робiт вiдповiдно до ]п,останови Кабi:нету MiHicTpiB Украiни Jф 1 17 вiд
2З.04.20|4. Розмiр авансу не мох(е пеrревишtувати ЗOYо BapTocTi lзiд рiчного обсягу робiт.
Попередня оплата (авансування) здiйснюет,ьс:.я Замовникоп,{ шляхом спрямування бюджетних
КОШтiв на небюджеrниЙ ра]к),нок Пiдряднил:а. вiдкритий Hia його iм'я в органах Казначейства
у встановЛеномУ заLконодаI]ствоМ порядку., :] подаJIьшим використанням зазначених коштiв
Пiдрядником виключно з таких paxyHKliB на цiлi' визначенi !оговором. Пiдрядник
ЗОбОв'язУеться використати одерхсаний a,I}aнc протягом одного мiсяця пiсля одержання
аВаНСУ Та наДаТи вiдповi,цrri акти вIакона]Ilих робiт. ГIо закiнченнi вказаного TepMiHy,
невикористанi суми авансу, повертаються Замовнику.

4.2.4. Одерхtаний аванс [Iiдрядник з<lбов''язусться вико[)истати на придбання i постачання
необхiдних для виконання робiт MaTepituliB,, кOнструкцiй, виробiв.

4.2.5. У разi виrtвлення rrевiдповiдltост,i робiт, пред'явлених llo оплати, встановленим
ВИМОГаМ, ЗаВИЩенIlя iх <rбсягiв або неправильного застосyва}Iня кошторисних норм,
ПОТОчних цiн, розцiнок та iнших помиJIок, що впJIинуJIи на цiну вl,tконаних робiт, Замовник
мас право за участю Пiдрялника скориr,ува:ги суму, що пiд.пягас сплirтi.

4.2,6. Замовник мае правtl вiдмовитись вi;ц прийняття робiт до оп.пати за умови, якщо вони
не вiдповiдають вI{могам затвердженоТ проектноi дсlкулдентацii на булiвництво Об'екта.
!ОгОвiрноi цiни та чинного законодавства ril{ержавних бу,чiвельних норм. правил, стандартiв
тоrло).

4.2,7, Промiжнi платежi за виконанi ро(5оти здiйснtою:гься в межах не бiльш як 95% Тх
зага,тьноi BapTocTi за договliрною цiноtо. F[iнцевi розрахунки здiйсlнюються у двотижневий
TepMiH пiсля вико}Iання i приймання Bcix: передбачених Щоговором робiт та отримання
леклараuiТ про введення в е]кспJIуатацiю закiн.rеного бу.Iliвrrицтвом об'екту,

5. ВИКОНА]ЕIНЯ POliIT: TEPN{IH т,Апорядок приЙмАн[lя-пЕрЕдАчI
ЗАКIНЧЕНИХ РtОБIТ. ЗАБЕЗПЕЧIIНFIЯ РОБIТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦI€Ю

ТА МАТЕРIА"IЪНИNIЛI PECYPC]AMI{. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБIТ
СУБШДРяДник:Iв тА l]оБочоi сил[I. вимоги llo оргАнIзАцIi викондння

РоБIт. гАрАнтIЙнl ,строки яко(]:1,I зАкIнчЕних роБIт (ЕксплуАтАцIi
оБ'€ктА) тА поряд(ок усунЕнtiя виявлЕних нЕдолкIв цЕФЕктIв).

ризики випАдкоl}ого знI{щЕrIня АБо пOшкоджЕння оБ,€ктА.

5.1. TepMill виконання робiт
5.1.1. Пiдрядник повинен розпочати виконання робiт за !оговором протягом п'яти

КаЛеНДаРних Днiв :} дня пiдписання l_[оговсlру Сторонами за умови надання проектноТ i
ДОЗвi.lтьноi документацiТi та завершити пцэотягом 105 I(алендарних днiв з дня початку
виконання робiт.

5.1.2. Якщо пiдря,цник сво€часно не розпочав роботу або виконуе iT настiльки повiльно, що
ЗаКiнчення iT у cTpol< ста€ явно неможлI{ви]\{, замовник мас право вiдмовитися вiд договору
пiдряду та вимагати вiдшко,цування зби,гкiв (п. 2 ст. 849 Щивiльного кодексу Украiни).
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5.1.3. Перегляд TepMiHiB виконання робiт може здiйснюватися за умови пiдписання
сторонами вiдповiдноi додатковоi угоди до Договору у разi виникнення документально
пiдтверлжених об'ективних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числi форс-
мажорних обставин' затримки фiнансування витрат замовника за умови, що Taki змiни не
призведуть до збiльшення суми, визначеноi у договорi.

5.1.4. ОбСтавинами, якi перешкоджають дотриманню визначених Щоговором TepMiHiB
ВИКОНаННЯ Робiт, приЙнятгя в експлуатацiю закiнченого будiвництвом Об'скта, якi не
залежать вiд Пiдрядника i дають останньому право вимагати вiд Замовника перегляду цих
TepMiHiB у разi, якщо Пiдрядник без затримки письмово сповiстив Замовника про ix появу
можуть буги:

- обставини непереборноТ сили (форс-мажорнi обставини);
- обставини, за якi вiдповiдае Замовник, зокрема: вiдсутнiсть коштiв на фiнансування

об'екта, порушенЕя умов фiнансування об'екта, незабезпечення об'екта затвердженою
проектною чи дозвiльною документацiсю, затримка у виконаннi Замовником iнших взятих
ним на себе за Щоговором зобов'язань, необхiднiсть виконання при спорудженнi об'екта
додаткових робiт тощо;

- внесення змiн до проектноi локуrчrентацiТ;
- виникнеНня iншиХ обставин, якi можуТь вплинути на термiни викончlння робiт.

5.2. Порядок приймання-передачi закiнчених робiт
5.2.|. Приймання-передача виконаних робiт проводиться вiдповiдно до чинних

НОРМаТИВНИХ aKTiB, якi регламентують приЙнятгя закiнчених об'ектiв в експлуатацiю.
5.2.2. ЯКщо при здiйсненнi робiт виникнуть зауваження до стану (якостi) цього Об'екта,

СТОРОни зобов'язанi скласти акт з перелiком i кiлькiсним визначенням виявлених недолiкiв
(НедОрОбок i порушень) та cTpoKiB ix усунення. Якщо Пiдрядник вiдмовиться взяти участь у
СКЛаДаННi чи пiдписаннi вказаного акту, Замовник мас право скJIасти цей акт за r{астю
незалежнИх компетентниХ експертiв. Визначенi у цьомУ aKTi зауваження щодо недолiкiв,
НеДОРОбОК або порушень (якщо TaKi будуть виявленi) та термiни ik усунення (виправлення)
бУДУгь обов'язковими до виконання Пiдрядником, а також булуть пiдставами для накладення
на Пiдрядника вiдповiдних штрафних санкцiй, виплати Пiдрядником Замовнику визначеноi
!ОГОвОром неустойки та вiдшкодування завданих Залловнику внаслiдок порушення Щоговору
збиткiв.

5.2.з. Передача виконаних робiт Пiдрядником i приймання ix Замовником оформлюеться
До 25 числа поточного мiсяця актом про виконанi роботи ( форма J\ЪКБ-2В, )ФКБ-3) з
обов'язковим попереднiм оформленням виконавчоi технiчноi документацii, akTiB на
прихованi роботи, виконавчих схем, тощо.

5.2.4. Недолiки у виконаних роботах, виявленi в процесi приймання-передачi закiнчених
робiт, якi виникЛи :] винИ ПiдрядниКа, повиннi буги ycyHyTi Пiдрядником протягом cTpoKiB,
визначенИх за домОвленiстю cTopiH. Якщо Пiдрядник не бажае чи не може усунути TaKi
недолiки, Заlловник може, попередЕьо повiдомивши Пiдрядника, усунути ix своiми силаN4и
абО iЗ залУченням TpeTix осiб. Витрати, пов'язанi з усуненням недолiкiв Замовником
компенсуються Пiдрядником.

5.2.5. Якщо виявленi недолiки не можуть бути ycyHeHi Пiдрядником, За:r,tовником або
третьою особою, Замовник ма€ право вiдмовитися вiд прийнятгя робiт або вимагати
вiдповiдного зниження Щоговiрноi цiни чи компенсацii збиткiв.

5.3. Забезпечення робiт проектною документацiсю та матерiальними ресурсами
5.3.1. ЗабезпечеIIнЯ робiт проектною докр{ентацiею, Гi погодження у встановленому

законодавством порядку поклада€ться на Замовника.
5.з.2. Замовник зобов'язаний у п'ятиденний TepMiH пiсля пiдписання Щоговору згiдно aKTiB

передати Пiдряднику проектну документацiю. .Щодатковi примiрники проектноi документачii
можуть передаватися за домовленiстю CTopiH.
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5.3.з. ЗакупiвлЮ, одержаНня, скJIадУвання, збереженНя необхiДних длЯ виконання робiт
МаТеРiаЛiВ, УСтаткування i iнших pecypciB здiйснюе Пiдрядник. BiH вiдповiдае за кiлькiсть,
якiсть i комплектнiсть постачання цих pecypciB, на ньому лежить ризик ix випадковоТ втрати
та пошкоДження, i до моменту вiдшкодування ix BapTocTi За,tовником вони залишаються
власнiстю Пiдрядника.

5.3.4. РобОти та матерiальнi ресурси, що використовуються для ix виконання, повиннi
вiдповiдатИ вимогаМ нормативНо-правовиХ aKTiB i нормативних докlментiв у галузi
булiвничтва, проектнiй документацif та Щоговору.

5.3.5. Пiдрядник зобов'язаний повiдомляти письмово Замовника про проведення поточних
перевiрок та випробовувань конструкцiй, виробiв, устаткування тощо, якi використовуються
при будiвництва До iх проведення, та нацавати iнформацiю про результати, вжитi заходи з
усунення виявлених недолiкiв протягом 2-х днiв пiсля одержання вiд Замовника вiдповiдного
зalпиту.

5.3.6. ПiдрядниК зобов'язаНий усуваТи недолiки в роботах, матерiа-пах, ycTaTKyBaHHi,
виявленi Замовником, вiдповiдними державними органами, архiтектурним нагJUIдом в
строки, визначенi актами перевiрок, вказiвок та приписiв, та iнформ увати Замовника.

5.4. Залучення до виконання робiт Субпiдрядникiв
S.4.1. ПiДРЯДНиК За погодженням з Замовником може залучати до виконання робiт iнших

осiб (субпiдрядникiв).
5.4.2. Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть перед Замовником за невиконання зобов'язань

субпiдрядникilN,Iи.
5,4.з, ПiдрядниК координуе виконаннЯ робiТ субпiдряДниками на булiвельному

майданчику' створюе умовИ та здiйснюе контролЬ за виконанняМ ними логовiрних
зобов'язань.

5.4.4. СубпiдряДники, щО ЗirЛ}л{аються до виконання робiт, повиннi вiдповiдати
квалiфiкаЦiйниМ та iншиМ вимогаrvl, передбаченим ,Щоговором (мати лiцензiю (дозвiл) на
виконztння робiт, визначених договором субпiдРяДУ, досвiд виконання аналогiчних робiт та
ресурси, достатнi для ix виконання, тощо).

5.5. Залучення до виконання робiт робочоi сили
5.5.1.,,ЩЛя виконання робiт Пiдрядник зобов'язаний залуrати робочу силу в необхiднiй

кiлькостi та вiдповiдноТ квалiфiкацii.
5.5.2, Пiдрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема

створеннЯ здоровиХ i безпечних умоВ працi та вiдпочинку прачiвникiв (додержання правил i
норм технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiсни працi, протипожежноi охорони тощо), а
також проведення вiдповiдного ix iнструктажу.

5.5.3. Заrr,rовник може вимагати вiд Пiдрядника вiдсторонення працiвникiв вiд виконання
робiт з обгрунтуванням такоТ вимоги.

5.6. Вимоги до органiзацiI виконання робiт
5.б.1. ПiдрядниК забезпечуС охоронУ (огородження, освiтлення тощо) булiвельного

майданчика, можливiсть доступу до нього Замовника, субпiдрядникiв, зirлучених до
виконання робiт згiдно з р{овами.Щоговору.

5.6.2. Пiдрядник зобов'язаний у визначеному Щоговором порядку iнформувати Замовника
про:

а) хiд виконання робiт, у тому числi про вiдхилення вiд графiка ix виконання (причини,
заходи щодо усунення вiдхилення, тощо);

б) забезпечення виконання робiт матерiальними ресурсtlми;
в) залуrення до виконання робiт робочоТ сили;
г) результати здiйснення контроJIю за якiстю виконуваних робiт, матерiальних pecypciB,
5.б.3. ПiдрядниК повинеН зберiгати на будiвельному майданчику один комплект проектноТ

докр{ентацii (разом iз змiнами ло Hei) та надавати 'fi Замовнику на його вимогу для
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користування. Пiдрядник у порядку, визначеному нормативними документами та договором
пiдряду, веде i переда€ Замовнику пiсля завершення робiт виконавчу документацiю.

5.6.4. Пiдрядник зобов'язаний протягом 5 днiв пiсля завершення виконання робiт звiльнити
булiвельниЙ майдан.п,tК (очиститИ вiД смiття, непотрiбних матерiа.ltьних pecypciB,
тимчасових споруД, примiщень тощо). Якщо Пiдрядник не виконае зазначенi зобов'язання,
ЗамовниК пiслЯ гtисьмовогО rrопередженнЯ ПiдрядниКа може звiльнити булiвельний
майданчик своiми силtlми або iз заJIr{енням TpeTix осiб. Витрати Замовника, пов'язанi з
виконанням зчц}начених робiт, компенсуються Пiдрядником.

5.6.5. Замовник i Пiдрядник за у]!(ови взаемноi згоди мiж собою та наявностi
обrрунтування, яке повинно вiдповiдати вимогаN{ i положенням чинного законодавства
Украihи, мчlють право змiнювати TepMiH виконання Робiт.

5.б.6. ПiдРядниК забезпечуе повне, якiсне i свосчасне ведення виконавчоi документацii
ПеРеДбаЧеНОТ ДБН А.3.1-5-2016 <Органiзацiя будiвельного виробництва> та iншими
нормативними докуIиентами.

5,6.7. Уся потоЧна iнформацiя про хiд виконання робiт у визначених обсягах i порядку
фiксуетьсЯ ПiдрядникоМ У журналi виконання робiт, який ведеться i подjсться
субпiдрядНикоМ Пiдряднику, Пiдрядником Замовнику. Вiдповiдальнiсть за ведення
ЖУРНаЛУ ПОКЛаДаеТьСя на особу, яка е уповновzDкеним представником Пiдрядника на
булiвельному майданчику.

5.6.8. Замовник у буль-який час може ознайомитись з порядком ведення документацii.
вимоги Замовника щодо виявлених порушень заносяться до журнi}лу облiку виконання
робiт.

5.6.9. Пiдрядник несе повнУ вiдповiда.пьнiсть згiдно чинного законодавства за
достовiрнiсть наданоi ним вищевказаноТ докулrентацii.

5.7. ГаРантiйнi строки якостi закiнчених робiт (експлуатацiТ та порядок усуцення
виявлених недолiкiв (дефектiв)

5.7.1. ПiдРяДник гарантуе якiсть закiнчених робiт i змонтованих конструкцiй, досягнення
показникiв, визначеЕих у проектнiй докуN{ентацii, та можливiсть iх експлуатацii протягом
гарантiйного строку.

5,7.2. Гарантiйний строк експлуатацii Об'екта становить 10(десять) poKiB вiд дня його
ВВеДеННЯ В експлуатацiю за уI!{ови дотримчtння умов Його експлуатацiТ вiдповiдно до
ТеХНiЧНОi Докр{ентацii. Початком гарантiйного строку вважаеться день введення Об'екта в
експлуатацiю.

5.7 .З. Пiдрядник протягом гарантiйного строку експлуатацii Об'екта вiдповiдае за дефекти,
ЩО ПРИЗВели До руЙнування, aBapii тощо на Об'ектi, якщо Замовник об'ективно не мiг
виявити цi дефекти при прийманнi робiт.

5,7.4. ГаРантiйний строк продовжуеться на час, протягом якого Об'ект не мiг
експлуатуватися внаслiдок недолiкiв, якi виникли за вини Пiдрядника.

5.7.5.У разi вияв:lення Заtrцовником протягом гарантiйного строку недолiкiв (дефектiв) BiH
повинен протягом 5-ти днiв пiсля виявлення цих недолiкiв (дефектiв) повiдомити про це
ПiдРядника i запросити його дJuI скJIадення вiдповiдного акта про rторядок i строки усунення
виявлених недолiкiв (лефектiв).

Якщо Пiдрядник вiдмовиться взяти yTIacTb у скJIаданнi акту, Замовник ма€ право скJIасти
такий акт iз залrIенням TpeTix осiб i надiслати його Пiдряднику. Акт, складений без ylacTi
ПiдРядника, надсилаеться йому для виконання протягом 2 днiв пiсля скJIадання

5.7.6. ПiДРядник зобов'язаний за свiй рахунок усунути залежнi вiд нього недолiки
(лефекти) в строки та в порядку, визначеному в aKTi про ix усунення. Якщо Пiдрядник не
забезпечить виконання цiсi вимоги чи буле порушувати строки if виконання, Замовник може
усунути виявленi недолiки (дефекти) своiми силами або iз зЕrлученням TpeTix осiб,
ПОПеРеДНЬО ПОвiдОмивши про це Пiдрядника. У такому разi Пiдрядник зобов'язаний
ПОВНiСтЮ коМпенсувати Замовнику витрати, пов'язанi з усуненням зазначених недолiкiв
(дефектiв), та завданi збитки.



5.8. Ризики випадкового знищення або пошкодження обrекта
5.8.1. РизиК вигIадкового знищення або пошкодження об'екта або його елементiв до його

прийнятгЯ ЗамовникОм несе ПiдрядниК, KpiM випадкiв, коли це сталося внаслiдок обставин,
що заJIежttли вiд Замовника.

5.8.2. Сторони зобов'язанi вживати необхiдних заходiв для
знищення або пошкодження об'екта або його елементiв, а
вiдбулося, прийматИ вiдповiднi рiшення та узгоджувати своi дii
наслiдкiв.

недопущення випадкового
якщо таке пошкодження

щодо усунення негативних

5.8.3. У разi випадковОго знищення об'екта або його елементiв подальшi дii Пiдрядника
визначаюТься рiшенням Замовника щодо доцiльностi та умов продовження робiт.

5.8.4.У разi випадкового пошкодження об'екта або його елементiв Пiдрядник зобов'язаний
негайнО повiдомити про це Замовника. На вимогу Замовника Пiдрядник подае йому для
погодження план заходiв щодо усунення наслiдкiв випадкового пошкодження об'екта або
його елеМентiв.За погодженням iз Замовником Пiдрядник може заJIучати до усунення
наслiдкiв випадкового знищення або пошкодження об'екта або його елементiв TpeTix оЪiб.

б. прАвА тА оБов,язки cToPIH

б.1. Замовник мас право:
а) вимагати вiД [IiдрядниКа своечасНого та якiсного виконання робiт з Об'екта;
б) вимагати вiд Пiдрядника усунення за його pzlxyнoк, у визначенi чинним

законодавством, Замовником чи уповноваженими Замовником особами строки Bcix
виявлених як при прийняттi об'екта в експлуатацiю так i пiд час гарантiйного строку
експлуатацii цього об'екта недолiкiв (недоробок, порушень), якщо цi недолiки (нелоробки,
порушення) виникли саме з вини Пiдрядника, а також сплати Пiдрядником визначеноi
}мовами !оговору пенi (неустойки) та, у випадку вимоги, повернення вiдповiдноi частки
сплачених Пiдряднику за .щоговором коштiв;

в) вимагати вiд Пiдрядника вiдшкодрання завданих збиткiв, зу1!(овлених порушенням
ним р{ов.Щоговору;

г) за умоъи несвоечасного виконання Пiдрядником взятих на себе зобов'язань вимагати
сплати визначеноi умовами !оговору пенi (неустойки) та повернення вiдповiдноi частки
сплачених Пiдряднику за .Щоговором коштiв;

Д) вимагати вiд Пiдрядника нести пiд час виконання Робiт за.Щоговором вiдповiдальнiсть
за дотримання на об'сктi вимог чинного законодавства УкраiЪи щодо охорони працi,
пожежноi безпеки, технiки безпекио а також за збереження об'екта протягом всього часу
виконання робiт до передачi його Замовнику;

е) за умори iстотного невиконання Пiдрядником взятих на себе за.щоговором зобов'язань
вiдмовитИся зi свого бокУ вiд виконання ploB .Щоговору та вимагати вiдшкодування
понесениХ при цьомУ збиткiв у повному обсязi понад сплати неустойки;

ж) не втручаючись У господарську дiяльнiсть Пiдрядника, здiйснювати контроль та
технiчний нагляд за ходом, якiстю, вартiстю та обсягами виконання робiт;

з) У випадку виявлення Замовником чи уповноваженими Замовником особами при
будiвництвi об'екта недолiкiв (недоробок, порушень) забороняти Пiдряднику до усунення
Bcix циХ недолiкiВ (недоробОк, порушень) пода_пЬше виконання Робiт на об'сктi y-no""ory
або вiдповiдному частковому обсязi;

i) за 1мови несвоечасного усунення виявлених на об'ектi недолiкiв (недоробок, порушень)
у визначеНi ЗамовниКом чИ уповноваЖенимИ ЗаtvtовникОм особамИ строки дор)пIити усунення
цих недоЛiкiв (недОробок, порушень) за рахунОк ПiдрядНика iншiЙ особi 

-ru 

"r*u.urи 
вiд

Пiдрядника вiдшкодування вiдповiдних збиткiв;
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й) за умови ненаJIежного виконання умов договору у будь-який час до закiнчення
виконання робiт вiдмовитися вiд ,.щоговору, виплативши при цьому Пiдряднику виконану
частинУ робiт та вiдшкодувати збитки, завданi такою вiдмовою.

к) вiдмовитисЯ вiД ЩоговорУ в будь-якиЙ чаС дО закiнчення булiвництва об'скта,
повiдомивши про це його у 10-дений строк та оплативши Пiдряднику виконану частину
робiт.

б.2. Замовник зобов'язаний:
а) СВОеЧаСно, вiдповiдно до умов Щоговору надати булiвельний майданчик пiд

спорудження Об'скта, передати Пiдряднику проектну та лозвiльну локументашiю на
булiвничтво Об'екта;

б) сво€часно, вiдповiдно до умов.щоговору здiйснювати фiнансування робiт;в) своечасно попереджати Пiдрядника про Bci змiни у обсягах i складi виконання Робiт i
проектнiй докуIиентацii на будiвництво Об'екта;

г) виконувати нtlлежним чином iншi зобов'язання, передбаченi Щоговором, L{ивiльним i
Господарськими кодексirми Украiни, Загальними умовами укJIадення та виконання договорiв
пiдрядУ в капiта_пЬному будiвництв, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраЪи
вiд 01.08.2005p. Ns 668 (зi змiнами) та iншими актi}ми законодавства;

д) за умови вiдповiдностi об'екта проектнiй документацii та ploBaM Щоговору свосчасно i
згiдно з р{ова]\,Iи,Щоговору прийняти виконанi роботи;

е) пiдтвердЖуватИ в установЛеномУ порядку обсяги виконаних робiт шляхом перевiрки,
пiдписання aKTiB прийняття виконаних Пiдрядником робiт (форми JФ КБ-2в) та довiдок-про
BapTicTb виконаних робiт i витрат (форми }lb кБ-3) пiсля оформлення виконавчоi технiчноi
документацii;

ж) забезПечитИ здiйсненНя технiчнОго нагJUIдУ протягоМ усьогО перiоду виконання робiт в
порядку, встановленому законодавством.

б.3. Пiдрядник мае право:
а) вимагати вiд Замовника прийняття виконаних робiт i здiйснення за встановленим

,Щоговором порядком сплати за будiвництво Об'екта;
б) за умови порушення Замовником взятих за ,щоговором на себе зобов'язань вимагати

сплати визначеноi умовами,Щоговору неустойки;
в) за умови ненЕlлежного виконання Замовником взятих на себе за.Щоговором зобов'язань

вимагати розiрвання .щоговору та вiдшкодування завданих з вини Замовника збиткiв
вiдповiдно до законодЕlвства та умов .Щоговору;

г) виконати Роботи на об'ектi самостiйно або з залrIенням за вiдповiдним погодженням
iз Замовником необхiдних субпiдрядникiв;

д) у випадку заJIучення за погодженням iз За.тrловником вiдповiдних субпiдрядникiв
координуВати дiяльНiсть цих субпiдрядникiв при булiвництвi об'екта та вiдповiдати за iх
дiяльнiсть перед Замовником.

6.4. Пiдрядник зобовlязаний:
а) приступити до виконання робiт, збулувати об'ект у визначений у пунктi 5.1.1.

,Щоговору строк, а також з обов'язковим дотриманням ycix викладених у !оговорi умов;б) сво€часно, У строки, визначенi чинним законодавством, умовами !оговору,
ЗамовникОм чи iншИми, уповНовarкеними Замовником особами, та за свiй рахунок усувати
Bci виявленi як прИ прийнятгi виконаниХ робiт так i пiд час гарантiйного строку експлуатацii
цього Об'скта, недолiки (недоробки, порушення);
в) вiдшкодувати вiдповiдно до законодавства та умов .Щоговору завданi Замовнику

збитки;
г) у випадку порушення взятих на себе зобов'язань сплатити Замовнику визначену

УМОВаI\,Iи .Щоговору неустойку та, у випадку вимоги, повернути Заrrловнику вiдповiдну частку
сплачених ним Пiдряднику за,,Щоговором коштiв;
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Д) ПiД чаС Виконання робiт нести всю вiдповiда_пьнiсть за дотримання на Об'сктi вимог
чинного законодавства Укратни щодо охорони працi, технiки безпеки та пожежноi безпеки i
вiдповiдати за збереження об'скта протягом всього часу виконання на об'сктi робiт за
Щоговором;

е) забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документiв про
виконання ,Щоговору;

Ж) ЗабеЗпечУвати будiвництво Об'екта необхiдними матерiально-технiчними (зокрема -
будiвельними матерiалами, устаткуванням, виробами i конструкцiями), енергетичними
ресурсами (вода, електроенергiя тощо);

З) ЗДiЙСНЮвати експертну перевiрку, випробування робiт, матерiалiв, конструкцiй,
ВИРОбiВ, УСТаТкування тощо, якi використовуються для виконання робiт, та повiдомляти про
це Замовника у визначенi,Щоговором пiдряду строки;

i) Свосчасно на вимогу Замовника подавати останньому для перевiрки виконанi обсяги
РОбiТ На Об'сктi, будiвельнi матерiали, вироби, конструкцii, обладнання i устаткування, якi
використовуються при виконаннi робiт на об'ектi та всю необхiдну для цього документацiю;

к) iнфорМуватИ Замовника про хiД виконанIUI зобов'язань за Щоговором, обставини, rцо
перешкоджають його виконанню, загрож},ють якостi або придатностi результату роботи, а
також про заходи, необхiднi для ix усунення;

Л) ВиКонУвати належним чином iншi зобов'язання, передбаченi .Щоговором, I_{ивiльним i
ГОСПОдарсЬким кодексами Украiни, Зага_llьними умовами та iншими актами законодавства.

7. ВIДПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ,ЯЗАНЬ ЗА
ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРIВ

7.1. За Порушення визначених Щоговором зобов'язаньо а також за змiну або розiрвання
!ОгОвОрУ В односторонньому порядку без вiдповiдного обrрунтування Сторони несуть
вiдповiдальнiсть, встановлену чинним законодавством Украiни i .Щоговором.

7.2. ПiдряДник за несво€часне виконання взятих на себе за .Щоговором зобов'язань,
ЗОКРеМа ЩОДо cTpoKiB початку виконання робiт, порушення графiку виконання робiт i
передачi виконаних робiт Замовнику; якостi робiт, що виконуються на Об'сктi, вiдповiдностi
iх затвердженiй проектнiй документацiТ на булiвництво Об'екта i вимогам чинних
НОРМаТИВНО-ПраВоВих aKTiB Украiни (.Щержавних булiвельних норм, правил, стандартiв тощо)
У ГаЛУЗi бУлiвничтва та iнших зобов'язань за .Щоговором, сплачуе Замовнику штраф згiдно
положень ст, 2з1 Господарського кодексу Украiъи (iз врахуванням змiн розмiру облiковоi
ставки за даними Нацiонального банку Укратни у перiод' за який нараховусться штраф), ,а
вiДшкоДовус завданi внаслiдок цього Замовнику збитки понад сплати штрафу у повному
ОбСязi. У разi несвоечасного повернення Пiдрядником отриманого авансу, Пiдрядник
СплачУе Замовнику пеню у розмiрi 0,1Оlо вiд суми заборгованостi по авансу, iulе не бiльше
облiковоi ставки НБУ за кожний день затримки.

7.З. Сторони домовились, що погоджений розмiр збиткiв, який пiдлягае вiдшкодуванню
Управлiнням капiтального булiвництва Житомирськоi MicbKoT ради за несвоечаснiсть
розрахункiв, не може бути бiльшим за суму заборгованостi.

7.4. Сплата Сторонами визначеноi умовами .Щоговору неустойки та вiдшкодування
ЗаВДаних збиткiв не звiльняе Сторони вiд виконання зобов'язань, якi вони взяли на себе за
,Щоговором.

7.5. Сторони зобов'язанi докласти максимальних зусиль для вирiшення спорiв у
ДОСУДоВоМу порялку, в тому числi шляхом проведення переговорiв, пошуку
ВЗа€МОПриЙнятних рiшень, залrlення професiйних експертiв, продовження cTpoKiB
ВРеГУЛЮВаННя розбiжностеЙо внесення змiн в умови .Щоговору тощо. !ля захисту своiх
маЙнових прав та законних iHTepeciB Сторони можуть звертатися з вiдповiдними позовами до
суду.

8. оБстАвини нЕпЕрЕБорноi сили
8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiда:lьностi за повне або часткове невиконання взятих

на себе за ,Щоговором обов'язкiв, якщо невиконання ix стЕ}ло наслiдком дiТ обставин
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непереборноi сили (форс-мажорних обставин), якi не iснува.пи пiд час укладення договору та
виникли поза волею cTopiH. обставинами непереборноi сили визначаються техногеннi аварii,
стихiйнi лиха i природнi явищq загальнi страйки, вiйни i вiйськовi дii, повiнь, терористичнi
акти тощо, якi визнанi компетентними органаN,Iи офiцiйно.

8,2. ЯпщО TaKi обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своiх
обов'язкiв, строК дiТ .ЩогоВору за взаемною згодою CTopiH переноситься на офiцiйно
визнаний TepMiH дii таких обставин.

9. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ. ВНЕСЕННЯ ЗМIН У ДОГОВIР ТА ПОРЯДОК ЙОГО
РОЗIРВАННЯ

9.1, У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати Тх
шляхом взаемних переговорiв та консультацiй.

9.2. Внесення змiн у.Щоговiр допускаеться тiльки за згодою CTopiH або за iнiцiативи однiсi
Сторони у визначеному р{овами .Щоговору порядку.

9.З. Внесення змiн у Щоговiр оформлюсться додатковою угодою, яка е невiд'смною
частиною ,Щоговору.

9.4. Замовник мас право розiрвати,Щоговiр з таких причин:
а) вiдсутнiсть коштiв для фiнансувilння робiт;
б) виявлеНня нелоцiльностi використання коштiв для виконання робiт за ,Щоговором, у

тому числi за обставин непереборноi сили;
в) банкрутство I1iдрядника. Пiд банкрутством Пiдрядника слiд розумiти визнання його

банкрутом господарським судом, або порушення господарським судом справи про
банкругство Пiдрядника;

Г) ЗаТРимка З вини Пiдрядника початку виконання робiт понад строки встановленi п. п.
5.1.1. ,Щоговору;

Д) вiдСтавання Пiдрядника вiд графiка виконання робiт бiльш нiж на 2 мiсяцi;
е) ПОРУшення Пiдрядником будiвельних норм i правил, вимог проектноi докрлентацii.
Ж) ВИКОнав роботи з iстотними недолiками i не забезпечив ix усунення у визначений

Замовником строк;
9.5. Пiдрядник мае право iнiцiювати розiрвання.Щоговору у разi якщо Замовник:
не забезпечус виконання cBoix договiрних зобов'язань щодо cTpoKiB передачi булiвельного

майданчика, проектноi документацiТ та оплати виконаних робiт.
9.6. Сторона, яка прийняла рiшення про змiну або розiрвання ,ЩогоВоРУ, повинна

надiслати вiдповiдне повiдомлення другiй CTopoHi.
9.7.У разi якщо рiшення про розiрвання Щоговору приймаеться вiдповiдно до умов пункту

9.4 абО 9.5., .Щоговiр вважасться розiрваним з дня одержання iншою Стороною повiдомлення
про таке рiшення.

9.8. СтОрона, з iнiцiативи якоi розриваеться договiр, зобов'язана компенсувати iншiй
CTopoHi витрати i збитки, зумовленi цими обставинаtrли, за винятком випадкiв розiрвання
,Щоговору з вини iншоi Сторони. ,Щокрrенти для здiйснення кiнцевих розрахункiв при
розiрваннi ,Щоговору пред'являються зацiкавленою Стороною протягом 20 днiв з моменту
приЙнятгя рiшення про розiрвання .Щоговору. Протягом l0 днiв пiсля отримання необхiдних
докУментiв i розрахункiв iншою Стороною проводиться оплата витрат i збиткiв, зр{овлених
розiрванням,Щоговору.

У той же строк Пiдрядник передае Замовнику булiвельний майданчик, а також зtlлишки
матерiальних цiнностей, якi Пiдрядник придбав за власнi кошти i не може використати для
Виконання робiт по iнших договорах, якщо Замовник погоджусться оплатити Пiдряднику
BapTicTb залишкiв матерiа;lьних цiнностей.

9.9. Виникнення розбiжностей мiж Сторончlми в питаннi кiнцевих розрахункiв при
розiрваннi Договору не може бути пiдставою для зволiкання передачi булiвельного
майданчика i залишкiв матерiальних цiнностей.
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10. строк дIi договору
l0.1. .Щоговiр набирае чинностi з моменry його пiдписання Сторонами та дiе до

зl.|2,20]'9 РокУ, аJIе у будь якому разi до повного виконання сторонами своiх зобов'язань.
10.2. !огОвiр складаетьсЯ у 2 (двох) примiрниКЖ, ЩО маютЬ однакову юридичну силу.

11. IHшI умови договору
11.1. Щоговiр укладено згiдно I_{ивiльного кодексу Украiни, Господарського кодексу

УкраiЪи, ЗагальниХ умоВ укJIаденнЯ та виконаннЯ договорiВ пiдряду в капiтальному
будiвництвi, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 0l,08.2005р. }Фбб8 (зi
змiнами), ПорядкУ прийнятгЯ в експлУатацiЮ закiнчених будiвничтвом об'ектiв,
затверджёних постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 13.04.20l lp. Nч4б1 та iнших
чинних нормативно-правових aKTiB УкраТни (,Щержавних будiвельних норм, правил,
стандартiв тощо). Якщо мiж умовами !оговору та положеннями вказаних нормативно-
правовиХ aKTiB виникнутЬ розбiжностi або суперечностi, Сторони повиннi керуватись
вимогами i положеннями чинного законодавства Украiни.

11.2. У разi передачi (на баланс, у користування, оперативне управлiння, господарське
вiдання, власнiстЬ тощо) об'екта третiй особi, така особа набувае права Замовника,
передбаченi цим !оговором. У такому випадку додаткова угода до ,Щоговору не укJIадаеться,
проте За:r,rовник повинен направити Пiдряднику повiдомлення про передачу своiх прав за
.Щоговором з зазначенням пiдстав TaKoi передачi.

11.3. Буль-якi змiни або доповнення Щоговору та iнших договiрних документiв вважаються
дiйсними, якщо вони оформленi в письмовiй формi та пiдписанi повноважними
представниками CTopiH.

11.4. У разi реорГанiзацii CTopiH (однiеi зi CTopiH) права та обов'язки, якi були покладенi на
них за.Щоговором, переходять до ixHix правонаступникiв.

12. додАтки до договору
12. 1. Невiд'емною частиною,Щоговору е:
1. !оговiрна цiна (додаток l);
2. Ка_lrендарний графiк виконання робiт (додаток 2);
3. План фiнансування робiт (додаток 3).
!одатки До .Щоговору набувають чинностi у якостi договiрних документiв разом з

,Щоговором тiльки за умови спiльного узгодження i пiдписання ix Сторонами,

ЗАМоВНИК:
Управлiння капiтального булiвництва
ЖитомирськоТ MicbKoi ради
10014 м. Житомир
майдан iM. С.П.Корольовц4/2
код еДРПОУ З6072499
plp .fJ7Zа7/с22щбщ

ПIЩРЯЩНИК:

ПП <Прогрес-Буд>
10031, м. Житомир,
вул. Крошенськц4, кв. 41
код СДРПОУ 32805423
р/р З712701 1706960 !ержавна казначейська
служба м.КиiЪ, МФО 820l'72
р/р 26000000038488
в ф-i АТ <Укрексiмбанк>
мФо з22з|з
тел.: 093-772-71-75

fл""i".6,
,::7у

В.В. I'лазуrlов Д.Д.ПарфенIOк



о)
о
N
Ф
I

=о
I
Ф
|,-о
х
Ф-,=
х
S
Iто
|--ос
с0

Ф

т
о.ц
оSF

-о
|-о
tr
о.
Ф
со

-
о
Sт

о
F

:ьio.lFxS,-Ф
(o I ll||||l llll

х
Sд
J}-ЕбUл
.с0 Б
trt

ю

Ф
ьNг\' 'ýФ
tгj
tf)

ý ýS.;Е,+ Фýсоо,

()
L-
()
_оо
m

ý ý ýý.;Е, ,ý.ь.
ý ФýФФ 3-

F.-
Ф
о-FS
Ф

ц
I
I
Ф
m

I
Ф
)S
Ф-

са

,;Е
Б _ц.ФSв
я;Фбёэ
ý вБ8 Ё,а
б)SФ9 й,:
= 

g=
FБЕ

Е Ё ,БЕБо ; о,Б ов S хg1cL .Ф : 5,s 5
Е Е ; ЁЕЁвg цЁ ЁiЁЕq ý Ё ЕЕЕ:Ердтд.= Ф Е оБо>ý i Е ý*БнЦ *Е S ЕqЕЕ

*Е;Е нýЕSн чя а о_б о-о
;б'Ё5 F t }- trri+;Б ЕаЕБ=

л н Е + Ё iё 
= 

ý Ё Ё
Е,=ЁаэЕg ;ýlЕэý
ЁgЕЕЕЁý_ВЁЕЕаЁ 

ё

=аЁЁЁЁЕt; 
Е Ё Е,59;ё

со' ý д д ý й Б ; 9 в 9 -8.-Е ý с'
(х-I
Ф
Ф
l--т
о-ц
toо

N

гNсеýlо (о Г,* со о)zzzzz z z z z
:z:z:Z:Z:aYyyyооооо о о о о
IтттIттI=
ххххх х х х хФФФФФ Ф Ф Ф Фо-о-о-о-о- о- о_ а о-
ФФс)(f)(r(f)Ф(f)Фооооо о о о оо-о-о-о-о- о- о- L L

ol t:
1l- г с{со S Ф (o г,-

оf
аs
=о
Sу
j
Ф
о
оY
ло
S
J
о
tr

боs
cLо
to
(E

,=

оо
о
о
Ф
Ч,=чл

S i-oд {_
т sO<1:t Фщg ъБm оло оБ
l_ боо Eiц ;_,9+:=ьчьФо

о
о
Фlo
Ф

(,
о
о
F
дб
Еоасо
9БPi\FlJrs:дФг'а fri trt

а Ер; gЁ
pF(J
5-trt
S=G) д
dl:rY*,оFюаб
ý,69до:

LJ)отft!ý
ЕIЁ
SSсо с0

\

-ý$

ýN
сtф

С{

ý

ý

d;

d

+

Sldбlol,-lolyl
l)l()l,=l

.=l'ol
Yl
-ololol
SI
>lolFlSl
xl
ol
c0lFlJl
SlTl

.c0l
d
юl.ol л

Y ol :f :f? rl Ф Фы !l .ý2 .аз El ý gý
ю El сrшl а-

ф gl в Нв\ +l Ф xl (f,Ё Ёlý=lgЕ Фl =l5 oJ 1-1

,: яl El
SI-sZ
(ýiTЁ фFo.Yo-:Ё.sФЕ



соr)

N

ý

(o

N
Lo
N
со_

NФ

ý O.Jо о о)о)Ф|J) t l () l SNгъ(f)_ cf)_ со_ со_ (о_

О О Огггг

Lo l

г.- г.- г.-о) о) о,"ry' ry'Сr|_ФФ(o
ююtо

ý Е,,Е, Е*ý ццýЁýо Е Е:ь ккЬ,ЁЕ

cf)

,=

ýох
Ф
о-

,SФ'+sФ
Ф===
Еý= ЕýЕабх-JmФ

чсФl-Э=ts Е
ц,ý9:
*,-<бt

;Е: $ ý9а5Е-;Е== Е Ёп х i а= Б

Ё ý я- ýЕ цн -} 9а+ б бц 'э ц

Е Е i8 в> F

Ё E Ец "Ё Е аF Е 
=l 

д Ё з +НаЕ ёэ Е 8 Е е
Еэý-ЕЁ_F= i=F=9ццц йя>>а 9>,>Эо 

=

ЕЕЕlЁýЕ*Е *FЁЕЁ эФФФЕj_s=9=Ё =9=Ёй 3**i;=Ё;р9 *;рее в

::5ЕВgЕ*З ЁЕЁЗ3 i
===цЕ бцЕФ Фо-ЕФm Ф

)S
S

(\

ý
z
Y,о
I
х
Ф
о-
(f)

о
о*

ОrN ct)

zzz z
YуYYооо о
IIII
ххххбФФ Ф
о_ о- о- о-
ФФ(r(f,ооо о
о- о- о_ о-

<tс.)N--Р

iэliчПИUrОj'о
iý'_'А- l

;=:,
Ф
,Фт
Ф
L
о.,о

у
9
I
Фао
ФЕ

Ф
m
Fо
Е
Q)
S
о-Е
.s
:Z
S-
.Ф
о-
Ф
\Z



?
Фа
о.

--,ц
-jl-].

о
f

aо
Ф
ц

;ц
;щ

ol
ф
tr

о

ф
о
Е{

Ф

Фа
Ф

F.

о
Lq
о
о

ý
аFо

Ф

t
9
ф
о

z

л

9о
Ф

о

х
х:_ э

5 чк Ё
to:Ed.iо9:Еý

фю

ý
Nюч
\о

сa

aa

ь
N

ф.о

,
ts9
=ъ29

F

сa

ý

ý
N

ь
a.)ь

-оао
oF
lL)
оtsva

Ф

N

сa
Ё

c,l\о

\о

aо

о\
cr)

сa

ьal
о\

ф
?.J

F.
\ооо.
ф
E{

ф
ýz

Фо.
Ф

F F-

@оо
л
Б
0)
Ф
E{

\о
о
л
бL
(d
(n

(ý

Е{
G

Irо

Ir
о

х
0)F

(n
F-

tr{

.i

с")

L.
с)

с)
J.
,|
Ф)
F.

9ц

,о
л

?1

-йi rA

уё
=dа L, Ц.=.+ s+1
d-o E{!r-ý V ц fr=а * э ь-tr.= .Эýli

x--g-
a.-l<Ц. li

"\ 
\

dt\ý
*
2
9
F
t

LJк
2
ф
9lr
9у
9;
Е
l
l
9
t-*

1-1
F)

F(J ýrл- оУц
6ltl L\л

lЕ*,rF

iд 3=
л9ч*<rоEi 0JýчфЁ
Ел
lчл;н*ч4э\й
tiф
г

(,!
оJlt{ а.

liб
ll

*
1
l-{ t-ал
l _.(r*r lJ
ф!-
liо

a!

чЁ
Ф!r

l*l
()
9F
9

l

ь*
F*

Er

д
Fх-
м

ч
ц

Nr\
\
\

-\
ч

N
\

I



f[;Iан фiнансуr}ання робiт по обОск:ту:
<<<<БУДiВНrrцтвlо фонт:lну <<Лотос Небс:сrlоi CoтHi>> на розi вулIиць НебесноТ CoTHi та

Бориса JIятошинського в м. }tитомирi>>

Ns
з.п

TepMiH Одиниця вимiр1,
Сума фiнансування

Бмр Примiтка

1 2 1J 5 6
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