
ДОГОВIР Xn_Z{t

м.Житомир ,Ц,фщ!_2019року
зАмовник: Управлiння lсапiтального булiвництва Житомлtрськот Micbkoi ради, в
особi нача-гrьника управлiння Глазунова В'ячеслава Вололимировича, що дiс на пiдставi
Положення, з однiеi сторони, та
шдряднИК: Фiзична особа-пИприепrець КозачевськиI-1 Михайло Павлович, Цо дiс на
пiдставi виписки з €диного державного ре€стру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiлприсмцiв
та громадських формувань, з iншоi сторони, ра:}ом надалi - Сторони. а окремо - Сторона.
керуючись вимогами чинного законодавства Украiни, уклапи цеЙ Договiр про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПЦРЯДУ
1.1. За цим,щоговором Замовник доручас, а Пiдрядник зобов'язусться на свiй ризик виконати
булiвельнi роботИ вiдповiдно до умов !оговору та проектно-кошторисноТ локументаuii i
здати Замовнику закiнченi роботи в установлений ffоговором строк. а Зап,tовник
зобов'язусться прийняти та оплатити iх,

1.2, Предметом .Щоговору пiлряду с виконання робiт по об'екту: <<Реконструкuiя TeplrTopiT
благоустрою з влаштуванням спортIrвl{ого,пrайtданчика на розi вулLIць Троянiвська та
Радl,rвiлiвська в м.Житопrирi> (flK 021:2015 45200000-9 - Роботи, пов'язанi з об'сктами
завершеного чи незавершеного булiвництва та об'сктiв цивiльного булiвничтва).
1,3, обсяги закупiвлi робiт можуть бути зменшенi залежно вiд реаIIьного фiнансування
видаткiв Замовника.

2.цIнА договору
2,1. Загальна сума договору становить _ 458004,72 грн (Чотирltста п'ятдесят Biciпr тIlсяч
чот}Iри грlrвнi 72 Koпil"rKll), без пдв. I_{iHa логовору € твердою.
2.2. Змiни !оговiрноi цiни у випадкУ виFIикнення обставин перелбачених законодавствоIчI
оформлюються додатковою угодою.
2.3. !оговiрна цiна може кориryватися тiльки за вза€мною згодою CTopiH. fiоговiрна чiна
робiт пiдлягае коригуванню у зв'язку iз (може змiнюватись, якщо):

а) змiнами у проектно-кошториснiй локументацiТ;
б) ухвалеНням новиХ нОрIr,IаТиВНлtх i законОдавчиХ aKTiB, якi впливають на BapTicTb робiт;
в) змiни Uiни у зв'язку iз змiною ставок податкiв i зборiв, регульованих цiн (тарифiв) i

нормативiВ, пропорuiйно до змiн таких ставок, uiH (тарифiв);
г) змiна цiни вiдбуваеться в бiк зменшення;
д) продовN(ення строку дii договору та виконання зобов'язанЬ щодо передання товару.

виконання робiт, надання послуг у разi виникнення документаJIьно пiдтверджених
об'сктивних обставиН, Що спричинили таке Продовження, у ToI\{y числi непереборноТ сили.
затри[{ки фiнансування витрат замовнлIка, за умови, що TaKi змiни не призведуть до
збiльшення суIчIи, визначеноТ в договорi;

е) в iнших випадках, передбачених Щоговором та дiючим законодавством УкраIни за
згодою cTopiH.
2,4. !оговiрна цiна мо}ке бути зменШена за взасмною згодою CTopiH.
2.5. Якщо пiд час будiвництва виникне потреба у виконаннi додаткових робiт, не врахованих
проектною документацiсю, Пiдрядник зобов'язаний повiдомити Замовника про обставини.
що призвели до виконання таких робiт, та подати Замовнику пропозичiт з вiдповiлниtчtи
розрахунками. Замовник, розглядас зазначенi пропозицiТ, приймас рiшення по cyTi та
повiдомляе про нього Пiдрядника. Япщо Пiдрядник не повiдомив Замовника в
установленому порядку про необхiднiсть виконання додаткових робiт, BiH не може ВиIчlаГаТи
вiд Запловника оплати виконаних додаткових робiт i вiдшкодування завданих йому збиткiв.
якщо не доведе, що проведе}Iня таких робiт було необхiдне в iHTepecax Замовника. зокрема, ),зв'язку з TI,IM, що зупинення робiт загрожувало знищенням або пошкодженням об'скта
булiвниuтва.
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3. ЯКIСТЬ РОБIТ ТА ПОРЯДОК ЗДЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА
ВIДПОВIДНIСТЮ РОБIТ ТА МАТЕРIАЛЬНИХ PECYPCIB ВСТАНОВЛЕНИМ

вимогАм, проЕктнIЙ докумЕнтАцIi тА договору шдряду.
3.1. Роботи та матерiальнi ресурси, що використовуються для ix виконання, повиннi
вiдповiдати вимогам нормативно-правових aKTiB i нормативних локументiв у галузi
булiвничтва, проектнiй документацii та умовам,.Щоговору.
З.2. З метою контролю за вiдповiднiстю робiт та матерiальних pecypciB установленим
вимопtм Замовник забезпечус здiйснення технiчного нагляду за булiвництвом у порядку,
встановленому законодавством.
3.3. З метою контролю за вiдповiднiстю булiвельно-монтажних робiт проектнiй документацii
Замовник (вiдповiднi посадовi особи Замовника) забезпечус здiйснення авторського нагляду
протягом усього перiоду капiтального ремонту шляхом укладення договору з вiдповiдальним
розробником проектноi документацii (генеральним проектувальником).
Авторський нагляд здiйснюсться в порядку, встановленому законодавством.
3.4. Замовник здiйснюе контроль за ходом, якiстю, вартiстю та обсягами виконання робiт
вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 849 Щивiльного кодексу УкраТни та у порядку,
передбаченому Щоговором.
3.5. !,ля здiйснення авторського та технiчного нагляду i контролю за виконанням робiт
(булiвничтвом об'екта) Пiдрядник зобов'язаний на вимоry Замовника чи осiб, якi вiдповiдно
до договорiв здiйснюють авторський та технiчний нагляд, надавати необхiднi iнформацiю та
документи, що передбаченi чинним законодавством.
3.6. У разi виявлення невiдповiдностi виконаних робiт установленим вимогам Замовник
приймае 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 ix замiну.
Роботи, виконанi з використанням матерiальних pecypciB, що не вiдповiдають установленим
вимогам, Замовником не оплачуються.
3.8. Bci зворотнi матерiали, якi виникають пiд час виконання демонтажних робiт,
оформлюються вiдповiдним актом.

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

4.1. Фiнансування робiт.
4.1.1. .Щжерело фiнасування - кошти мiсцевого бюджету. Фiнансування робiт залежить вiд
речшьного надходження коштiв з бюджету. Сума зобов'язань за Щоговором пiдлягае
коригуванню у разi змiни бюджетних призначень на вiдповiдний piK i оформлюеться
додатковою угодою зi складанням уточненого графiку виконаних робiт та плану
фiнансування.
4.|.2. Оплата виконаних робiт буле злiйснюватись лише в можах бюджетних призначень
при наявностi на казначейському рахунку вiдповiдних коштiв та згiдно з планом
фiнансування робiт, який обов'язково узгоджусться та пiдписуеться Сторонами i тiльки за
цiсi умови е невiд'емною складовою.Щоговору.

Замовник зобов'язаний надати Пiдряднику план фiнансування робiт, а у разi його
коригування - уточнений план фiнансування робiт, пiсля чого Пiдрядник мас право
скоригувати календарний графiк виконання робiт вiдповiдно до плану фiнансування.
4.\,З. Бюджетнi зобов'язання та iншi зобов'язання замовника по даному договору виникають
у разi наявностi бюджетних призначень на вiдповiдний piK, а бюджетнi фiнансовi
зобов'язання - в межах фактичних надходжень коштiв на реестрацiйний рахунок Замовника.
4.|.4. Оплата платiжних доручень Замовника здiйснюеться згiдно Порядку казначейського
обслуговування мiсцевих бюджетiв, затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
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Ns 938 вiд 23.08.2012 та постанови Нацiонального банку Украiни вiд2i^.01.2004 Nе22 <Про
затвердження IнструкцiТ про безготiвковi розрахунки в YKpaTHi в нацiона-гlьнiй валютi>>, та
iнших нормативних документiв.

4.2. Порядок здiйснення оплати за виконанi роботи
4.2.|, Розрахунки за виконанi роботи проводяться на пiдставi типових форм:

JФ КБ-2в кАкт приймання виконаних булiвельних робiт>;
}{Ъ КБ-3 <,Щовiдка про BapTicTb виконаних будiвельних робiт та витрати>.

4.2.2. ,Щокументи про виконанi роботи та iх BapTicTb складаються i пiдписуються
Пiдрядником та передаються Замовнику.
4.2.З. За наявностi вiдповiдного фiнансування Замовник може надавати Пiдряднику аванс
для виконання робiт вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни Nэ 117 вiд
2З.04.2014. Розмiр авансу не може перевищувжи 30О/о BapTocTi вiд рiчного обсягу робiт.
Попередня оплата (авансування) здiйснюсться Замовником шляхом спрямування бюджетних
коштiв на небюджетний рахунок Пiдрядника, вiдкритий на його iм'я в органах Казначейства
у встановленому законодавством порядку, з подаJIьшим використанням зазначених коштiв
Пiдрядником виключно з таких paxyHKiB на цiлi, визначенi Щоговором. Пiдрядник
зобов'язуеться використати одержаний аванс протягом трьох мiсяцiв пiсля одержання авансу
та надати вiдповiднi акти виконаних робiт. По закiнченнi вказаного TepMiHy, невикористанi
суми авансу, повертаються Замовнику.
4.2.4. Одержаний аванс Пiдрядник зобов'язусться використати на придбання i постачання
необхiдних для виконання робiт MaTepia,TiB, конструкцiй, виробiв.
4.2.5. У разi виявлення невiдповiдностi робiт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам,
завищення ik обсягiв або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цiн, розцiнок та
iнших помилок, що вплинули на цiну виконаних робiт, Замовник мас право за участю Пiдрядника
скориryвати суму, що пiдлягае сплатi.
4.2.6. Замовник мае право вiдмовитись вiд прийняття робiт до оплати за умови, якщо вони не
вiдповiдають вимогам затвердженоi проектноi документацiТ на булiвничтво Об'екта,
.Щоговiрноi цiни та чинного законодавства (ffержавних булiвельних норм, правил, стандартiв
тощо).
4.2.7. Промiжнi платежi за виконанi роботи здiйснюються в межах не бiльш як 95% ix
загальноi BapTocTi за договiрною цiною. Кiнцевi розрахунки здiйснюються у двотижневий
TepMiH пiсля виконання i приймання Bcix передбачених !оговором робiт та отримання
лекларачii про введення в експлуатачiю закiнченого булiвничтвом об'скту.

5. ВИКОНАНtIЯ РОБIТ: TEPMIH ТАПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧI
ЗАКIНЧЕНИХ РОБIТ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБIТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦI€Ю

ТА МАТЕРIАЛЪНИМИ РЕСУРСАМИ. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБIТ
суБшдрядникIв тА роБочоi сили. вимоги до оргАнIзАцIi виконАння

РОБIТ. ГАРАНТIЙНt СТРОКИ ЯКОСТI ЗАКIНЧЕНИХ РОБIТ (ЕКСПЛУАТАЦIi
оБ,€ктА) тА порядок усунЕнЕя виявлЕних нЕдолIкIв (дЕФЕктIв).

РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ,€КТА.

5.1. TepMiH виконання робiт
5.1.1. Пiдрядник повинен розпочати виконання робiт за [оговором протягом п'яти
календарних днiв з дня пiлписання Щоговору Сторонами за умови надання проектноi i
дозвiльноi документацiii та завершити протягом 80 календарних днiв з дня початку
виконання робiт.
5.1.2. Якщо пiдрядник свосчасно не розпочав роботу або виконуе iT настiльки повiльно, що
закiнчення if у строк стае явно неможливим, замовник мае право вiдмовитися вiд договору
пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв (п. 2 ст: 849 Щивiльного кодексу Украiни).
5.1.3. Перегляд TepMiHiB виконання робiт може здiйснюватися за умови пiдписання
Сторонами вiдповiдноi додатковоi уголи до ,Щоговору у разi виникнення документально
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пiдтверджених об'ективних обставин, що спричинили таке продов}кення, у тому числi форс-
мажорних обставин, затримки фiнансування витрат замовника за умови, що TaKi змiни не
призведуть до збiльшення суми, визначеЕоi у договорi.
5.1.4. Обставинами, якi перешкоджtlють дотриманню визначених ,Щоговором TepMiHiB
виконання Робiт, прийнятгя в експлуатацiю закiнченого будiвництвом Об'екта, 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 iх появу
можуть бути:

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

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

- внесення змiн до проектноТ документачii;
- виникнення iнших обставин, якi можуть вплинути на термiни виконання робiт.

5.2. Порядок приймання-передачi закiнчених робiт
5.2.1. Приймання-передача виконаних робiт проводиться вiдповiдно до чинних нормативних
aKTiB, якi реглаlrлентують прийняття 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 мае право скласти цей акт за участю
незалежних компетентних експертiв. Визначенi у цьому aKTi зауваження щодо недолiкiв,
недоробок або порушень (якщо TaKi булуть виявленi) та термiни ix усунення (виправлення)
булуть обов'язковими до виконання Пiдрядником, а також булуть пiдставами для накладення
на Пiдрядника вiдповiдних штрафних санкцiй, виплати Пiдрядником Замовнику визначеноi
,Щоговором неустойки та вiдшкодування завданих Замовнику внаслiдок порушення !оговору
збиткiв.
5.2.3, Передача виконаних робiт Пiдрядником i приймання ix Замовником оформлюсться до
25 числа поточного мiсяця актом про виконанi роботи (форма J\ЪКБ-2В, J\ЪКБ_З) 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 з вини Пiдрядника, повиннi бути ycyHyTi Пiдрядником протягом cTpoKiB,
визначених за домовленiстю cTopiH. Якuдо Пiдрядник не бажае чи не може усунути TaKi
недолiки, Замовник може, попередньо повiдомивши Пiдрядника, усунути ix своiми силами
або iз за_гlученням TpeTix осiб. Витрати, пов'язанi з усуненням недолiкiв Замовником,
компенсуються Пiдрядником.
5.2.5. Якщо виявленi недолiки не можуть бути ycyHeHi Пiдрядником, Замовником або
третьою особою, Замовник мас 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. Забезпечення робiт проектною документацiею, iT погодження у встановленому
законодавством порядку покладаеться на Замовника.
5.З.2. Замовник зобов'язаний у п'ятиденний TepMiH пiсля пiдписання Щоговору згiдно aKTiB
передати Пiдряднику проектну документацiю. ,Щодатковi примiрники проектноi локументацii
можуть передаватися за домовленiстю CTopiH.
5.3.3. Закупiвлю, одержання, складування, збереженЕя необхiдних для виконання робiт
матерiалiв, устаткування i iнших pecypciB здiйснюе Пiдрядник. BiH вiдповiдае за кiлькiсть,
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якiсть i комплектнiсть постачання цих pecypciB, на ньому лежить ризик iх випадковоi втрати
та пошкодження, i до моменту вiдшкодування ix BapTocTi Замовником вони зt}лишаються
власнiстю Пiдрядника.
5.3.4. Роботи та матерiальнi ресурси, що використовуються для ix виконання, повиннi
вiдповiдати вимогчtм нормативно-правових aKTiB i нормативних документiв у галузi
булiвничтва, проектнiй документацii та Договору.
5.3.5. Пiдрядник зобов'язаний повiдомляти письмово Замовника про проведення поточних
перевiрок та випробовувань конструкцiй, виробiв, устаткуваннr{ тощо, якi використовуються
при будiвництва до ix проведення, та надавати iнформацiю про результатио вжитi заходи з

усунення виявлених недолiкiв протягом 2х днiв пiсля одержання вiд Замовника вiдповiдного
запиту.
5,3.6, Пiдрядник зобов'язаний усувати недолiки в роботах, матерiалах, ycTaTKyBaHHi, виявленi
Замовником, вiдповiдними державними органами, архiтекryрним наглядом в строки,
визначенi актами перевiрок, вказiвок та приписiв, та iнформ увати Замовника.

5.4. Залучення до виконання робiт Субпiдрядникiв
5.4.1. 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
субпiдрядникаN,Iи.
5.4.З. Пiдрядник координуе виконання робiт субпiдрядниками на булiвельному майданчику,
створюс умови та здiйснюс контроль за виконанням ними договiрних зобов'язань.
5.4.4, Субпiдрядники, що зirлучаються до виконання робiт, повиннi вiдповiдати
квалiфiкацiйним та iншим вимогам, передбаченим Щоговором (мати лiцензiю (дозвiл) на
виконання 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 залучати робочу силу в необхiднiй
кiлькостi та вiдповiдноi квалiфiкацii.
5.5.2. Пiдрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема
стВорення здорових i безпечних умов працi та вiдпочинку працiвникiв (лолержання правил i
норм технiки безпеки, виробничоi caHiTapiT, гiгiени працi, протипожежноТ охорони тощо), а
також проведення вiдповiдного iх iнструктажу.
5.5.3. Замовник може вимагати вiд Пiдрядника вiдсторонення працiвникiв вiд виконання
робiт з обrрунтуванням такоТ вимоги.

5.б. Вимоги до органiзацii виконання робiт
5.6.1. Пiдрядник забезпечус охорону (огородження, освiтлення тощо) будiвельного
маЙданчика, можливiсть доступу до нього Замовника, субпiдрядникiв, зчrлучених до
виконання робiт згiдно з умовzlми.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 ресурсами;
в) залучення до виконання робiт робочоТ сили;
г) результати здiйснення контролю за якiстю виконуваних робiт, матерiальних pecypciB.

5.6.3. Пiдрядник повинен зберiгати на булiвельному майданчику один комплект проектноТ
документацii (разом iз змiнами ло неi) та надавати iT Замовнику на його вимоry для
користування. Пiдрядник у порядку, визначеному нормативними документами та договором
пiдряду, веде i передае За.ь,rовнику пiсля завершення робiт виконавчу документацiю.
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5,6.4. Пiдрядник зобов'язаний протягом 5 днiв пiсля завершення виконання робiт звiльнити
булiвельний майданчик (очистити вiд смiття, непотрiбних матерiальних pecypciB,
тимчасових споруд, примiщень тощо). Якщо Пiдрядник не виконас зi}значенi зобов'язання,
Замовник пiсля письмового попередження Пiдрядника може звiльнити булiвельний
майданчик своiми силами або iз залученням TpeTix осiб. Витрати Замовника, пов'язанi з
виконанням зазначених робiт, компенсуються Пiдрядником.
5.6.5. Замовник i Пiдрядник за умови взаемноi згоди мiж собою та H.uIBHocTi обгрунтування,
яке повинно вiдповiдати вимогам i положенням чинного законодавства УкраТни, мають
право змiнювати TepMiH виконання Робiт.
5.6.6. Пiдрядник забезrtсчус гlоl]нс, яttiсне i своечасне ведення виконавчоТ документацii
передбаченоi ДБН А.3.1-5-20lб кОргаlriзачiя булiвельного виробництвa> та iншими
нормативними документами.
5.6.7. Уся поточна iнформацiя про хiл виконання робiт у визначених обсягах i порядку
фiксуеться Пiдрядником у жypr{aJli виконання робiт, який ведеться i подасться
субпiдрядником Пiдрядlrику, ПИрядrrиком Замовнику. Вiдповiдальнiсть за ведення
журналу покладаеться на особу, яка € уповноваженим представником Пiдрядника на
булiвельному майданчику.
5.6.8. За:vовник у буль-яrсий час Mo)Iie ознайомитись з порядком ведення документацii.
Вимоги Замовника щоло вияliлеl]лIх Iropymeнb заносяться до журналу облiку виконання
робiт.
5,6,9. Пiдрядник несе пol]lIy вiдповiлальнiсть згiдно чинного законодавства за достовiрнiсть
наданоi ним вищевказаноТ локумеltтаttii'.

5.7. Гарантiйнi cтpoltш яtсосr,i зilKill.tcltиx робiт (експлуатацii та порядок усунення
Bitrl влсlt llx ttедолiкiв (дефектiв)

5.7.1. Пiлрядник гарантус якiсть закiltчених робiт i змонтованих конструкцiй, досягнення
показникiв, визначених )r IIpoelt,гrriii l[()куNIеIil,ацii, та можливiсть ix експлуатацii протягом
гарантiйного строку.
5.7.2, Гарантiйний cTpoк експлуатацii Об'екта становить 10(лесять) poKiB вiд дня його
введення в експлуатацittl за y,\I()ItIl j(о,lримання умов його експлуатацii вiдповiдно до
технiчноТ документацii. lIочаr,-коNt l,аili.tllтiйного строку вважаеться день введення Об'екта в
експлryатацiю.
5.7.З. Пiдрядник протrlго]\{ гapattl,t,il:itlt)lo сгроку експлуатацii Об'скта вiдповiдае за дефекти,
пIо призвели до руЙнування, aBapiT ltlщо tta Об'ектi, якщо Замовник об'сктивно не мiг
виявити цi дефекти гtри ltllийп,tаrrIli 1lобir,.
5,7.4. Гарантiйний с,tl)оi( пl)о/l0l]ж) {.-ться lta час, протягом якого Об'скт не мiг
експлуатувжися внаслiдок rtедо.llitсiв, якl вl{никли за вини Пiдрядника.
5.7.5. У разi виявлення Зirпtоl]ll1.1коNl lll)отr{гоN,l гарантiйного строку недолiкiв (дефектiв) BiH
повинен протягом 5-,гll ,:tlliB пiс-rtя irttltlJJIcllllrl цих недолiкiв (лефектiв) повiдомити про це
Пiдрядника i запросиr,и iitlго дjlrl ск.]li,i.,(сttltя вiлгtовiдного акта про порядок i строки усунення
виявлених недолiкiв (лефсrстiв).

Япщо Пiдрядник вiлмоtiитьсrl lj:jrlI,]t ),,lilcl,b },складаннi акту, Замовник мас право скласти
такиЙ акт iз зzlлучеIlнrlм r,perix осiб i ltltлiсла,rtl йrого Пiдряднику. Акт, складений без участi
Пiдрядника, надсиластьсlt йоп.t1],ilJlrl IJll],()I{ання протягом 2 днiв пiсля складання
5.7.6, Пiдрядник зобов'язltttий зlt ctзiii plr..,r,ttoir усунути залежнi вiд нього недолiки (дефекти) в
строки та в порядку, визlIачсIlоNl),ti ltltгi trpo ix усунення. Якщо Пiдрядник не забезпечить
виКОнання цiсi випrоги .tIt буl\е llоl)\,lij\/l}ii,ги строки iT виконання, Замовник може усунути
виявленi недолiки (лефсit,rи) ctltl[п;ll il{JIiii\,ltl або iз залученням TpeTix осiб, попередньо
повiдомивши про це l liдрялurrriа. }' ,гакому разi Пiдрядник зобов'язаний повнiстю
компенсувати ЗамовlI1.Iк\ i}lllpaTtI. 1tOlr'lt,заtti з усуIIенням зазначених недолiкiв (дефектiв), та
завданi збитки.
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5.8. Рlrзикtl вLIпадliовог() зllIIщеIIня або пошкодження об'екта
5.8.1. Ризик випадкового знишlсItня або пошкодження Об'скта або його елементiв до його
прийнятгя Замовником несе Пiдряднlrк, KpiM випадкiв, коли це стЕtлося внаслiдок обставин,
що залежirли вiд Замовника.
5.8.2. Сторони зобов'язанi влtивати rlеобхiдних заходiв для недопущення випадкового
знищення або пошкодrr(ення Об'скта або його елементiв, а якщо таке пошкодження
вiдбулося, приймати вiдrrовiднi рiшеrтlтя та узгоджувати своТ дii щодо усунення негативних
наслiдкiв.
5.8.3. У разi випадкового знищеItня Об'сttта або його елементiв подальшi дii Пiдрядника
визначаються рiшенrtям _JaMoBttitl(a lIl(),,L() ;iоцiльttосr,i та умов продовження робiт.
5.8.4. У разi випадкового ]lоu,tl(oд)ItсI1llrt Об'скl,а або його елементiв Пiдрядник зобов'язаний
негаЙно повiдомити про r\c ЗaitoBltrlr.lt. Ila вимогу Замовника Пiдрядник подае йому для
погодження план заходiв lt{одо усунсIII{я наслiдкiв випадкового пошкодження Об'екта або
його елементiв.За tlогол)I(енtlrlll iз З:l,rlоtзниttом Пiдрядник може залучати до усунення
наслiдкiв випадкоl]оl,о зIlII[\сlttIя або ll()lIliiоджсtttля Об'екта або його елементiв TpeTix осiб.

6. IIPABz\ 'гА оБоВ'яЗки CTOPIH

(1.1. " ltrltltllIlllt мас право:
а) вимагати вiд Г[iltря/(Iltlliil ci}()cllllc jii)I,() ,га rtкiсного виконання робiт з Об'екта;
б) вимагати Bi:t Г[iдрядtllrrtа ус\ tlеltltя за його рахунок, у визначенi чинним

законодавством, Зltлrовltиtiоlrl Iill \i]Jtri}lIoBo)IicIlиMи Замовником особами строки Bcix
виявлених як прl-{ ttрийttlt,ггi ()б'сitта lt сксII-rIуатацiю так i пiд час гарантiйного строку
експлуатацii цього Об'екt,it ttc,l{tl..rliKiti (riс,iцоробоt(, порушень), якщо цi недолiки (недоробки,
порушення) виникли caN{e з l]tll{и [Ji.rtрядника, а також сплати Пiдрядником визначеноi
умовilN,Iи,.Щоговору пенi (HevcTtliiKrr),Iil. \I виIl,чlку вимоги, повернення вiдповiдноi частки
сплачених Пiдрядlrlrlсу за .Г(огоr]()llоN{ lctг t l,t,i tз;

в) вимагати вiд ГIiдрядrllrltа liiдtttt,,l) \,lJltllllrl заI]/1аIIих збиткiв, зумовлених порушеЕням
ним умов,Щогово1l,t,:

г) за умови HecIioctlacIlt)I,o ]}iliioitliillllt Iliдрядrrиком взятих на себе зобов'язань вимагати
сплати визначеноТ 1,1toBltrttt /{tlltlBr:l1l, llcrri (rrс_r,сr,оi,iки) та повернення вiдповiдноi частки
СПЛаЧених Пiдряr;tlrl,rrt1, за .liilt-tlB()i ]()\l l,,;:r t itt;

д) вимагати вiд lliлря;trrrrкit IIcc,1,1l lL.L ll|lc B]ll(olIaltllя Робiт заЩоговором вiдповiдальнiсть
за дотримання на Об'сltгi I]иi\I()l,rlllillloI-o _]illiolloдaвcTBa Украiни щодо охорони працi,
пожежноi безпеttlt, T,exttiltll бс:зttсt{ti, l,i l,ai(o}K за збереження Об'скта протягом всього часу
виконання робiт ло IIcpe,rli.ltii iicll r., Зli:,tt,;,l l l tl,y;

е) за умови iс,tогt l()1,o tIcij1.1iir)Iii1,1tti,l ,],,;ljllI]Ili()\l l]]ятих на себе за,,Щоговором зобов'язань
вiдмовитися зi uI}оi,о боttу tli,,l вIIIii,,,illIIIя \,\loB l]оговору та вимагати вiдшкодування
ПОНеСеНИХ ПРИ ЦЬ()\lГlбttr,,itl \ i,rrIll!r, ,., ,,rlcll'ji !ltlII{l.,l. сплати неустоЙки;

ж)не BTpyчal()rlIlcl, у l,()cIt().:lllpci,j ), ,,iillльttiс,гь lIiдрядника, здiйснювати контроль та
технiчний нагJIя,I( зil ходu\l_ lrttic,:,l, llil, ,.,."l l!) та обсягами виконання робiт;

з) у випадку BtIrll]лei1ll)i Зrl],IOlJi{lll ,,\i LILI уllоl]tlоваженими Замовником особами при
будiвництвi Об'скта недоjliкil] (ileltt)])r ,,i,l;, пcl1-11,trtcttl,) забороняти Пiдряднику до усунення
Bcix цих недолirtiв (trелtlробок. ll()l]\,IIil.,;r;,) ltодiutьше виконання Робiт на Об!ектi у повному
або вiдповiднопrу tlilt, l l(ol1()\l), tl,,,_,,,,,1,

i) за умови HeclJo(],ii-lctl()i \) ),clilcllr,i , ,,i ;r.IcIlllx tra Об'сктi недолiкiв (недоробок, порушень)
у виЗначенi Замоrrrlilliом llll \1п(] j;iIol]:l, ,:t:,llt Зlilltll}lllIlioм особаN{и строки доручити усунення
цих недолiкiв (rlc;lL,llilбott. iloll\;]Iclii, : i i)ilxvIll,r' lIi;lрядника iншiй особi та вимагати вiд
Пiдрядника вiдUl1(()j(,\, Bal I I l rl lli.;(t i t l il i,:Li r i l, i, ;.i,t,tii Ii;

й) За умови ltelIitJlc)liIlt)1,o i,iiji()iiii i, i ,\,I\l()]j il()I,()Bopy у буль-який час до закiнчення
ВикОнання робiт lli/{,rtoBtttttcя r,i.\ /l,tl;,l,,,,)})y, BilIljliI,I,llBmи при цьому Пiдряднику виконану
частину робiт та lliдttltttliL_\ iJll г}l ,; )l1,1 1.it. ,..il. цаtli ,t,ilIi()i() riiдмовою.
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к) вiдмовитися вiд !оговору в буль-який час до закiнчення будiвництва об'екта,
повiдомивши про це його у 10-лений 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 дозвiльну документацiю на
булiвничтво Об'екта;

б) своечасно, вiдповiдно до умов Щоговору здiйснювати фiнансування робiт;
в) своечасно попереджати Пiдрядника про Bci змiни у обсягах i складi виконання Робiт i

проектнiй документацii на булiвничтво Об'скта;
г) виконувати належним чином iншi зобов'язання, передбаченi Щоговором, Щивiльним i

Господарськими кодексами Украiни, Загальними умовами укладення та виконання договорiв
пiдряду в капiтальному булiвничтв, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 01.08.2005р. }lЪ 668 (зi змiнами) та iншими актами законодавства;

д) за умови вiдповiдностi Об'скта проектнiй документацii та умовам .Щоговору своечасно i
згiдно з умовами.Щоговору прийняти виконанi роботи;

е) пiдтверджувати в установленому порядку обсяги виконаних робiт шляхом перевiрки,
пiдписання aKTiB прийняття виконаних Пiдрядником робiт (форми Nч КБ-2в) та довiдок про
BapTicTb виконаних робiт i витрат (форми N9 КБ-3) пiсля оформлення виконавчоТ технiчноТ
документацii;

ж) забезпечити здiйснення технiчного нагляду 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 булiвництво Об'екта;
б) за умови порушення Замовником взятих за .Щоговором на себе зобов'язань вимагати

сплати визначеноi умовами Щоговору неустойки;
в) за умови неналежного виконання Замовником взятих на себе за !оговором зобов'язань

вимагати розiрвання ,Щоговору ,га вiдшttодування завданих з вини Замовника збиткiв
вiдповiдно до законодавстI]а та умов fiоговору;

г) виконати Роботи на Об'сктi самостiйно або з залученням за вiдповiдним погодженням
iз Замовником необхiдних субпiдрядникiв;

д) у випадку залучення за погоджеIlням iз Замовником вiдповiдних субпiдрядникiв
координувати дiяльнiсть цих субrriдрялlrикiв при будiвництвi Об'екта та вiдповiдати за ix
дiяльнiсть перед Замовником.

6.4. Пiдрядник зобов'язаний:
а) приступити до виконання робiт, збулувати Об'скт у визначений у гryнктi 5.1.1.

.Щоговору строк, а також з обов'язковим до,гриманням ycix викладених у ,.Щоговорi умов;б) свосчасно, у строки, визrtаченi чинним законодавством, умовами !оговору,
Замовником чи iншими, уповноI]аженими Замовником особами, та за свiй рахунок усувати
Bci виявленi як при прийняттi викона}Iих робiт так i пiд час гарантiйного строку експлуатаuiТ
цього Об'екта, недолiки (недоробки, порушення);

в) вiдшколувати вiдповiдно до законодавства та умов Щоговору завданi Замовнику
збитки;

г) у випадку порушення взятих на ссбе зобов'язань сплатити Замовнику визначену
умовами.Щоговору неустойку та, у випадку вимоги, повернути Замовнику вiдповiдну частку
сплачених ним Пiдряднику за flоговором ttоштiв;

д) пiд час виконання робiт нести Bclo вiдповiцальнiсть за дотримання на Об'ектi вимог
чинноIо законодавства Украiни щOдо охорони працi, технiки безпеки та пожежноТ безпеки i
вiдповiдати за збереження Об'екта протягом всього часу виконання на Об'сктi робiт за
,Щоговором;
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е) забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документiв про
виконання ,Щоговору;

ж) забезпечувати булiвництво Об'скта необхiдними матерiально-технiчними (зокрема -
бУДiвельними матерiалами, уста,tкуванням, виробами i конструкцiями), енергетичними
ресурсtlми (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 {оговором пiдряду строки;

i) своечасно на вимогу Замовника подавати остчlнньому для перевiрки виконанi обсяги
робiт на Об'ектi, будiвельнi матерiали, вttроби, конструкцii, обладнання i устаткування, якi
використовуються шри виконаннi робiт на Об'ектi та всю необхiдну дJuI цього документацiю;

к) iнформувати Замовника про хiд виконання зобов'язань за ,Щоговором, обставини, що
перешкоджають Його виконанню, загрожуlоть якостi або придатностi результату роботи, а
також про заходи, необхiднi для iх усунення;

л) виконувати належним чином iншi зобов'язання, передбаченi .Щоговором, Щивiльrмм i
Господарським кодексами Украiни, Зага,rьними умовами та iншими актами законодавства.

7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ,ЯЗДНЬ ЗД
ДОГОВОРОМ Т/\ ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРIВ

7.1. За порушення визнаIIених /{оговоропл зобов'язань, а також за змiну або розiрвання
!оговору в односторонньому llорrtдк\/ без вiдповiдного обгрунтування Сторони несуть
вiдповiдальнiсть, встано]]JIену LlиllH1.1M заl(оIIодавством Украiни i.Щоговором.
7.2,Пiдрядник за несвосчасIIе BrIKoltaIIIlrl взятих на себе за Щоговором зобов'язань, зокрема
ЩоДо cTpoKiB початку вIiконаIIllя робi,г, IIорушення графiку виконання робiт i передачi
виконаних робiт Замовлtику; яttостi робi,г" що виконуються на Об'ектi, вiдповiдностi ik
затвердженiЙ проектнiЙ документацii на булiвництво Об'екта i вимогам чинних нормативно_
пРаВоВих aKTiB Украiни (.Щер>rtавIIих булiвельних норм, правил, стандартiв тощо) у галузi
будiвництва та iнших зобов'язань за flоговором, сплачус Замовнику штраф згiдно положень
Ст.2З1 Господарського кодексу YKpailrrr (iз врахуванням змiн розмiру облiковоi ставки за
ДаниМи Нацiона-пьного банку Украirrи у перiод, за який нараховуеться штраф), та
вiдшкодовуе завданi внас.:лiдок цього За,rtовнику збитки понад сплати штрафу у повному
ОбСяЗi. У разi несвоечасного поltерllеltl{я Пiдрядником отриманого авансу, Пiдрядник
СПЛаЧУе Замовнику. пеню у розмiрi 0,1% вiл суми заборгованостi по авансу, zulе не бiльше
облiковоi ставки НБУ за коrкний лень заlрi.Iмки.
1.з, Сторони домовились, що llогод)liеllIrir розмiр збиткiв, який пiдлягас вiдшкодуванню
Управлiнням капiтального будiвrrицтва Житомирськоi MicbKoi ради за несвоечаснiсть
розрахункiв, не може бути бiльшиN,I за сул,rу заборгованостi.
7.4. Сплжа Сторонами визначеltоi умоtзitмr.r flоговору неустойки та вiдшкодування завданих
збиткiв не звiльняе Сторони вiд виксllrаttttяl зобов'язань, якi вони взяли на себе за.Щоговором.
7.5. Сторони зобов'язанi лок.пасти максItNllulьних зусиль для вирiшення спорiв у досудовому
ПОРяДКУ, В Тому числi шJIяхом проlJелсIlIlя переговорiв, пошуку взасмоприЙнятних рiшень,
ЗаЛУчення професiЙних експер,гilз, гIроllовження cTpoKiB врегулювання розбiжностей,
ВНеСення змiн в умови Щоговору Tott(o. fJля захисry cBoix маЙнових прав та законних
iHTepeciB Сторони мо}куть звер,га,г!tсrI з tзi,цtlовiдними позовами до суду.

8. оI;с,гАвлI i I;,I IItrпЕрЕБорноi сили
8.1. Сторони звiльняютьсrl вiд BizttroBi/llt:tbIioc,гi за повне або часткове невиконання взятих на
себе за ,Щоговором обов'язкiв, ,Iкщ() ltевиконання ix стаJIо наслiдком дiТ обставин
непереборноi сили (форс-лrажорll1.1х обс ti.lt;ttlt), якi не iснували пiд час укладення договору та
виникли поза волею cTopirI. OбcTittзltttit.\]il tiеl]ереборноI сили визначаються техногеннi aBapii,
стихiйнi лиха i природнi явищtl, заl,tшьrli с,грайки, Ъiйни i вiйськовi дiТ, повiнь, терористичнi
акти тощо, якi визнанi компетеtl,гllt.lми оl]гаlIаN{и офiцiйно.
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8.2. Якщо TaKi обставини безпосерслньо вIlлинули на виконання Сторонами cBoix обов'язкiв,
строк дiI.Щоговору за взасмноIо згодою CTopirl переноситься на офiцiйно визнаний TepMiH дii
таких обставин.

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

9.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix
шляхом взасмних переговорiв та коllсультаlliй.
9.2. Внесення змiн у ,Щоговiр допускас,l,ьсяt тiльки за згодою CTopiH або за iнiцiативи однiсТ
Сторони у визначеному умоваtlrи f{оговtlру, ltорядку.
9.3. Внесення змiн у rЩоI,овiр оt}орлt.ltttlс,гьсrl додатковою угодою, яка е невiд'€мною частиною
ffоговору.
9.4. Замовник мае право розiрвати !оговiр з таких причин:

а) вiдсутнiсть коштiв л.чя фirrаrrсуванliя 1lобiт;
б) виявлення недоцiльностi викорис,гilttttя tсоштiв для виконання робiт за !оговором, у

тому числi за обставин неltереборttоi си-rllt;
в) банкрутство Пiдрялника. Гliл баrrliрутOтвом Пiдрядника слiд розумiти визнання його

банкрутом господарськl.iN,I cyJloNl, або l]орушення господарським судом справи про
банкрутство Пiдрядника:

г) затримка з вини ГIiлрялtrr,rriа llolttlгliy виконання робiт понад строки встановленi п. п.
5.i.1. .Щоговору;

д) вiдставання Пiдрядrtика lli,ц гlrlrt|lir,tt l,ttlltolIaHHя робiт бiльш нiж на 2 мiсяцi;
е) порушення ПiдрялIll.lком булiвс.ltьliilх IlopM i правил, вимог проектноТ документацiТ.
ж) виконав роботи з iстотlrипtи ttело.,til;ами i не забезпечив ix усунення у визначений

Заirцовником строк;
9.5. Пiдрядник мае право iHiltitoBa,гlt розi1ll;аrtlrя !оговору у разi якщо Замовник:

не забезпечуе виконаrtttя cBoj'x ,,1tlгоtli1lltllх зобов'язань щодо cTpoKiB передачi будiвельного
майданчика, проектноi ло KyMerrTaI tii та ()I IJIll,ги виконаних робiт.
9.6, Сторона, яка прийня.па рiшеtttiя про зпritrу або розiрвання .Щоговору, повинна надiслати
вiдповiдне повiдомлення другiri CTopoTti.
9.7.У разi якщо рiшенltя про 1lозiрrlаrrrlя /|tll,oBopy приймаеться вiдповiдно до умов пункту
9.4 або 9.5., Щоговiр вва>касться рuзiрtзtliIlI\I з дня одержання iншою Стороною повiдомлення
про таке рiшення.
9.8. Сторона, з iнiцiативи якоТ розрIJвае,гl,ся договiр, зобов'язана компенсувати iншiй CTopoHi
витрати i збитки, зумовлеtti цt.lN.Il] обс,гlitзlttlll]\,11.I, за винятком випадкiв розiрвання .Щоговору з
вини iншоi Сторони. f(сlкупrсttгli дJlri зliiйсttення кiнцевих розрахункiв при розiрваннi
Щоговору пред'являються заrlit<аl]JIсII()Iо Сгtlроtлою протягом 20 днiв з моменту прийняття
рiшення про розiрвання f{оговtlру, tlpol,rlI,oi\I 10 днiв пiсля отримання необхiдних документiв
i розрахункiв iншою CTol]t)}{oIo пр()it(),цlII,Lся оплата витрат i збиткiв, зумовлених розiрванням
!оговору.

У той же строк Пiдря;lник llсllслi.tt. 'Jltililtзtttlкy булiвельний майданчик, а також залишIки
матерiальних цiнностей, якi Пiлрядrrик ttllttдбав за власнi кошти i не може використати для
виконання робiт по iнших /io1-olJol)ox. ,Ilili(o Замовник погоджуеться оплатити Пiдряднику
BapTicTb залишкiв MaTepilr. lьIIи\ цitlttt_lс,t cii.
9.9. Виникнення розбiжrrостей l,ti;lt C,t,clllt,lttar.trl в питаннi кiнцевих розрахункiв при розiрваннi
договору не може бутtl ltiлc,t,litlilitl il.tlt зllсl;liкання передачi будiвельного маЙданчика i
зшlишкiв матерiальних цittнос,t ct:l.

l0. C,I,POIt дIi договору
10.1.,.Щоговiр набирае tlllltllocTi з rturlci1,1i iioгo пiдписання Сторонами та дiе до Зl.|2.2019
року, але у буль якому разiдо lIol]lIo1,o вtii(()Ilаllня сторонами cBoix зобов'язань.
10.2. .Щоговiр складаетьсrl у 2 (дrзt;х) ttplt1.1illitltttax, що мають однакову юридичну силу.
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l1. IIIшII }/мови договору
1 1.1. Щоговiр укладено згiдно l{ивiiIt,ttого Iiодексу УкраiЪи, Госполарського кодексу Украiни,
Загальних умов укладеIIIIя та BIlI(oIIaIlIIrr логоворiв пiдряду в капiта-пьному булiвництвi,
затверджених постановоIо Kaбiricly Мilliс,грiв Украiни вiд 01.08.2005р. Jфбб8 (зi змiнами),
Порядку прийняття в експлуатацilо зitttiнчених будiвництвом об'ектiв, затверджених
постановою Кабiнеry MiHicTpiB YKpaiIrlr вiд l3.04.201lp. Jф46l та iнших чинних нормативно-
правових aKTiB Украiни (f{ержавrlих булiвельtIих норм, правил, стандартiв тощо). Якщо мiж
умовalI\.Iи ,Щоговору та поло)IiенI{ями вказаних нормативно-правових aKTiB виникнуть
розбiжностi або суперечностi, Стороltи повиннi керуватись вимогами i положеннями
чинного законодавства УкраТни.
11.2. У разi передачi (rra баrtаitс, ) корllстування, оперативне управлiння, господарське
вiдання, власнiсть тощо) об'сt(гlt ,r,periii особi, така особа набувас права Замовника,
передбаченi цим,Щоговором. У ,гаtttlму l]и]lадку додаткова угода до ,Щоговору не укладасться,
проте Замовник повине}l Haпpaвll1,1I lliдрялlrику повiдомлення про передачу своiх прав за
.Щоговором з зазначенняпл ttiлcraB L,aKoT lrеl;сдачi.
11.3. Будь-якi змiни або jlогlовtlсIllIя /[oгoBopy та iнших договiрних документiв вважаються
дiйсними, якщо вони офор,r,t:rсrri в ttlrcbMoBiй формi та пiдписанi повноважними
представникаN{и CTopiH.
11.4. У разi реорганiзацiТ CTopiIl (o;trIici зi CTopiH) права та обов'язки, якi були покладенi на
них за rЩоговором, перехоllяr,ь ,i(о Txttix Ilрiiitонtlотупникiв.

I2. i (одл,;,Itи до договору
12. 1. Невiд'смною частIIIIоIо f{сlгсliltlllу с:

1.,Щоговiрна цiна (ло:rагок i);
2. Календарний графiк lJllKoIliiIIiLI робiг (:lolraToK 2);
3. План фiнансуванIlяl робi,г (,,it ;11,,ок З).

Додатки до ,Щоговору набувttlо,гt) (ItIIIIIocTi у якостi договiрних документiв разом з

.Щоговором тiльки за yN.lol}1.I cttiJ; t,ltill,tl yзго.I()l(е]IIIя i пiдписання ix Сторонами.

ЗАМоВНИК:
Управлiння капiталыttll,сl бy]iil}lI Il ii,l,Ba
Житомирськоi MicbKoT рltдrl
10014 м. Житомир
майдан iM. С.П.Корольова, 4/2
код СДРПоУ з6072499
р/р ,/,jT{ 3а rа ааrftО
,Щержавна казначейська с: l улсб а У к 

1 
li_tTt t и,

м.КиiЪ
мФо 820|72,
тел.(0412) 44-57-1б

llIЩРЯЩНИК:

tI)iзична особа-пiдприсмець
Iiозачевський Михайло Павлович
10020, м. Житомир,
вул. Клосовського,4 кв. б
I.rtентифiкацiйний номер 2|7 490З7 54

р/р 26003055822З02
в }Китомирському РУ
АТ Т(Б (ПРИВАТБАНк)

lпiдприемець

N4Фо з|1,I44
r,сл. 097-620-

Начальник у

М.П. КозачевськийлllзуIl0l}
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Додаток 3

до.Щоговору ХЩ"rд )j Ое ИВ

Il"ц :t tl rll i lla llc1,1lallllя робiт по об'екry:
<<Реконструкцiя TepllTopiT блаl-сlус,гр()lо з влltшIтуванням спортивного майданчика на

розi вулlrць Tpoяlllillcbкa l,a Радивiлiвська в м. Житомирi>>

зАмовник
Управлiння капiталь ll tl 1-o буlti в I t l t 111,1}а

Житомирськоi MicbKoT радl r

Г,,lаз),llов

Illдрядник
Фl iз lrчна особа-пiдприсмець

М.П. Козачевський

N9

з.п
TepMiH Одlrнl.tr(я вимillу Сума фiнансування

Бмр Примiтка

1 2 аJ 5 6

1 2019 piK тис. грII. 458,004,72

Начальник управлiн
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