
договtр лъ ?а
м. Oхз,ирка uй, 0g 2021р.

()х,гиJlська ЗOIil I-III с,гупеlliв Л} 1 Охтирськоi MicbKtlT радtл С'умсъкоТ об.llасr,i, IlIo
iмеrтусr,ься r] пol{аulыIroMy l}амовник, в особi директора Шу.ltьженко IlIcccll Ана"го;iiiвitи, яltий
дiе на lliлcт,aBi cTaTy,ly. з оJIного боку та'fОl] <'feKтocepBic>>n шlо iMe:t,lyc,I,I)crl t] гlollaJlbli{ol,,I},
Iliдрядlrик. в особi директора Коваленка 0.1rега Мико.пайовича , яrкий :lic tra tti,l{c,гaBi

свirtац,гва IIр0 l{ержа]]ну ре€страцirо з iншоr,о боку, уклzulи цей /{oi,oBip rra IrOcjIyI,и II0

фарбчваrrню cтiH в примiпцеllнi бу;дiв.пi 0хтирська ЗОШ I-III cTytleltiB Л'g tr Охr,ирсьlсоi
MicbKoi ради Сумськоi об.ll.

1.визнАчЕння
T'epMiHlT, що вживаються в цьому договорi, визначають }IастуIIrIс:СJ,ltlроtlи - -iar,toBtilrK i

Пi:tряitrrик.
(affiЫi,'' охп"рсъка ЗOtШ I-III cTyrreHiB ЛЪ 1 OMi' CyMcbtcoТ об;l, '|" ' :'

кIIiдря:tник> -'I'0ts <<'Гектосервiс>>
i<<flогОВiрil'- 

;iotc}Tvieirr,. лi/Iписатtий сторонами, вкJтючаIочи лодtrгки i.llotttrBllcttltя .,l0 tt1,ot,o: LI{o

мiотить уз,iоля<енi зобов',язаНня i умошл обох oTopiH., 2.прЕдмвт доI,овору
2. t.illiдрядник, Ь межах договiрноi цiни, виконуе Bci передбаченi кошlторис}Itt}с) докумеir,гаliiс:rо
ilослугИ по фарбуванню cTiH в примiщеннi булiв"шi Охтирська ЗOIП I-III ст,упеtIiв J\Ъ l
Oхтирськоi"'мlсЬкоi ради Сумськоi обл. ,здае в обумовленi строки об'скт 1]аtrлоl]ник"\,;1.чсуваr:

недЬробки i,iдефектй,.що виникли по його провинi, виявленi в хЬдi приliмаitilя ttослуl, i в
гаранr,iйltlrй TepMiH ексллуатаI]ii об'сктi,. ,

-r---

3.1,Всьго'договiрriа tliHa складае 306З2155 грн.. (тридцять тисяч rшiс,гсоr,:гриДltя.tь';{rli, ll]

гривнi 55 коп.) .

З.2.!оговiрна цiна етвердою
З.3.Перегляд,гвердоi rtiни обгрунтову€ться розрахункаiчrи i оформляс,гься c1,0p0llh\tll ш.;rяkом

!II|1шалrня ДоДаТкоВих УГС)л' lЦо е не вiл'ел,tноlо ЧасТи}IоК) /IOPOl}opy. -::' 
::ii '

З.4.Розрахуttок доfовiрнсlТ цiни *тlеться як лодаток до договору, : 'i '' 
,.' ,

4, 1 .'Зайовник зобов'язус]ться;
4,1 :l. Своечасrrо проl}одити опJIату в строки та розмiрах, визначених цLIм /{огсlвором.
4,1 .2.lliдгlис:ати наданий Пiдрядником акт приймання-передачi виконаних rtослyг або
наДавати N,IотивOвану вiдмову вiд пiдпрrсання протягсiм 5 (п'яти) робочих дtiiв з мt,lмеtrгy йOt,о
(),I,римаIIня.

4.2'| Здiйснtовати в буль-який час, не втручаючись у господарську дiяльrIiсгь lliцря,l1[lI,1ка,
tiехr,Тiчттий наfляд i контlэо,пь за ходом, якiстю, вартiстю та обсягами вI{l(оIlаIIIIя Iloc.llyl,.
4.2.2,.'Вимагаги безоп;tаr,ного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдсtк дOв;;Щсгlи;ч'
l1iдрядникоlц пOрушеttь. У такому разi збитки, завданi Замовнику, вiдlпкrrlIсlц),Io,гы)rI
ПiлрялникоL{, у,гом)4 члlслi за paxyнolc вiдrtовiдного з\lеtttllен}tя ло1,0вiрttоТ ,1irrlt.

4.2.З. Вiдпдовитися вiд цього /]оговору та вимагати вiдшкодуваIIня збиr,кilз" яNlriс} lli:tря;tllиlс
с-воечасно i{e почав IIосJIуги або виконуе ix настilтьки повiльно, що закiнчеttttя Тх у,с,грок.
IJизначsний договором пiдряду (додатковою уголою), стас неможливим.
4.2,4.I].i:iплови,гися Bilt 7]?нOго l{оговсlру,га вимагати вiдшкодуванIrя зби,r Kili. якiili) 1зi,l19,гуtrи }
падаtrнi rIос.тIуг Bi.u умов /lоговору пiлряду або iншi недо;tiки 1, надаtlнi tloc.llyi t, il:,гrr,гiiими r,al
,Iаких,Iи. щ0 и yoyHeHi. або не були ycyHeHi [Iiдрядником у вс,I,аlloвjIелl,ий
Замовrrи
4.2,5. i гlрава, передбаченi чинним законо/{аLrстЪол,l У rtpaitl и.
4.з. пi '.

високоя к icHe та безпечне виконаlIня IIoc"ItyI,.4.з.l, з



4.З,2. Нада.ги свосчасно Замовнику акти приймання-передачl виконаних послуг та рахунки-

фак,гури, шдо пiдлягають оплатi.
4.з.з. FI".,r" rIoBHy матерiальну вiдповiдальнiсть у випадку втрати або rIошкОд}кення майна

За}лqвника, яка е прямим результатом дiй Пiдрядrrика або його робiтникiв rrри проведеннi

IlocJIyI].

4,З 4: Забсзuс,rи,грI за I}JIаоIrий рахунок та власними силами органiзацiю безпечноI,о виконання

послуг,га ilрiiержа}Iня i риконання робiтниками Пiдрядника Bcix чинних норм, правиJI та вимог

з охороIIи llрацi, пожеrкноi безпеки та промисловоi санlтар11.

+.з.5. Вi.цшподуuur, Замовнику завданi неналех(ним виконанням умов договору збитки.

4.з.6. Свосчасtrо повiдомляти Замовника про виконання посJIуг та попередити про

немOжлIdвiсть вчасного виконання послуг.
4.3.1. Виконуваr]и Еалежним чином iнrпi зобов'язання, передбаченi цим Щоговором та чинним

закоIdодавством Украiни.
4.4. Пiдрядttlик мас право:
4.4.1. IHirtiIoBa.ги вFIесення змiн до даного Щоговору, вимагати його розiрвання та

вiдшкодувапня Эбиткiв за наявностi iстотних поруцтень. Замовником умов цього .Щоговору,

ц..ц.z. оiдьржати оплату за виконан1 послуги у розмiрах i у строки, передбаченi даним

доI,оворо.м.
4,4L3, Пiдр"д""п тако}к мае iншi права, передбаченi чинним законодавством Укр.аiни

S.TEPMII"I викоI,IАння послуг

ij,liil'j#"Ч'il"hiiйШ"u';Ё;';о.-r. закiнчення | 0! 0усO/йц! 2021року,

5.З. 11ри виIIикIIенFIi оббтавигr, шIо не залежать вiд Пiдрядника i перешкоджають виконанню

послуГ у встаFIовЛеннi термiни, BiH може поставити перед Замовником питання про ix
перегляд, Рiшення про перегляд TepMiHiB оформлю€ться додатковою двосторонньою угодою з

обгругттуванням обс,гави н.

5.4. йставинами, що переLпкод}кають виконанню послуг у встановленi термiни, якi не

з&леil(?1т, вtд lIrдрялника, 1даIоть иому право на перегляд цихтермiнiв, е обставини:
,l..

-i- l]eJIeP€OOPIIOl сИJIИ;

. заякi вiдповiдас Замовник (вiдсутнiсть коштiв на фiryансування, появу додаткових послуг);

5.5. При ви}IикIIеннi обставин непереборноi сили, iнших непередбачених обставин, якi

пqрgшкоrtжаIотъ,виконаFIнIо послуг, ГIiдрядник повиIlен прийняти Bci необхiднi заходи,по ix
ycyцeHIIIo 1,, ЯК'ГIJII)Ки вони зникнуть, приступити до виконання cBoix зобов'язань,

повiломивIци про це Замовника.
6. розрлхунки I IIлА,гЕжI

6.1. Кiнцрlзi розрахунки за виконанi послуги з Пiдрядником здiйснtоються протяГом !0
рр,бочgх.:дltitl lliс.ця пillписання акту виконаних послуг. ].

;i, 7.змIнА оБ€мIв послуг в ходI ix виконАння
7.1. Замовник мас право вносити в ходi виконання послуг змiни i доцgвнення,в об:,еми пocjiyl,.

I,!iдряднцк зобов'язаrlий враховуваfи цi змiни. якп]о вони офiцiйно перqцанi це,меНШе ЧИМ За

l0 лчiр до Iзиконання вiдповiдних послуг, за винятком тих випадкiв, коли BiH прqфрсiйно не в

?пtозi викоlIати лодатковi послуги.
7"2. Рiпrенlля Замовника про змiну i доповнення послуг ухвалIоIоться Пiдрядником до

l}иконанIIя, якII(о це тlотрiблIо, при переглядi TepMiHiB викоFIання послуг i договiрноТ riiни до

поча1ку виконанFIя lIодагкових послуг, сторони складають lIротокол гlро iх виконання, /le

визначыо,гь .гермiни пiдписання угоди i шраво Пiлрялника на змiну TepMiHiB виконанFIя lIосJтуг

l договlрноl lilни.
Замовником, не обумовJIIоIо,гь шерегляJI,гермiнiв або

виконаII}Iя на пiдставi писl,мовоТ вказiлlки
7,3.У. ви[]а/lку, якlцо змlни, шIо вносяться

ilaM
7 "4.
пи
I]и

об

ов[Iика. Якщо Пiдрядник поруIпив вимогу, склада€ться акт,, l 1IосJIуI,.

приводяться ним у вiдповiдностi з irроек,гом за свiй рахунок i в

,ових tIосJIуг за iнiцiативоIо IIiдрядника можJIиI]о тiльки за умови



_ 7.4. Виконання додаткових послуг за iнiцiативою Пiдрядника можливо тiльки за уI\{овиписьмового дозволу Замовника.Якщо Пiдрядник порушив вимогу, складаетьс" un", i гtослуг,
виконанi з порушенЕям, приводяться ним у вiдповiдностi з проектом за свiй рахунок i вобумовленi термiни,
7.5. Виконанi за iнiцiативою Пiдрядника додатковi поtrгуг можуть бути визнанi i сплаченi
замовником, якщо вони необхiднi i узгодясенi письмово iз Замьвником.

8.БУДIВЕЛЬНИЙ МДЙДДНЧИК
8.1. Замовник передае Пiдрядниковi на перiод виконання послуг па об'ектi i до закiнчешня
майданчик разом iз BciMa необхiдними длrI користуваIIня ним документап,{и. Передача
ЗДiйснюеться в триденний TepMiH пiсля пiдписшrн" цrо.о договору.
ПiслЯ закiнченнЯ послуг на об'ектi Пiдрядник протягом 5 днiв 

"lд 
*оr."ту здачi об'екту в

ексIтлуатацiю звiльняе майданчик вiд технiки, Еевикористаних матерiалiв, смiття, a"о""""
тимчасовi споруди.

9.МАТЕРIАЛЬНО_ТЕХНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
9.1. ЗамоВленЕя, постачанНя, прийманпя, розванта)кення, ск]Iадування i подача на майданчик
матерiалiв, конструкuiй, виробiв здiйснюсться силами pecypciB Пiдрядника, uа йому лежить
ризик пошкоджеЕЕя домоменту здачi оý'екту.

10.виftонАння послуг
10,1 . Пiдрядник виконуе послуг вiдповiдно до кошторисноi докр{ентацii, норм i правил,
графiкiв виконаЕня послуг.
10.2. За:r,lоВник здiйсНюе контрОль за вiдпОвiднiстю якостi, об'ему i цiни виконання цих
посJгуг.
при виявленi вiдхилень Замовник видае Пiдрядниковi розпорядження про ix усуненця, а при
9ерiозних порушеIIнях ухвшtюс рiшення про црипинення послуг.
10,3. Пiдрядник за l0 днiв iнформуе Замовцика про мох(ливе уповiльнення або пригtинення
виконаннЯ послуГ з незалежНих вiД ньогО приtIин. Замовник зобов'язаний прийняти необхiднi
заходи по ik усунеЕню.
10-4,пiдрядник забезпечуе Заrrtовниковi шrохtливiсть вiльного доступу в робочий час на об'ект i
здiйснення KotITpoJпo за ходом викоЕilннrl посJIуг.

q

1 1.контролъ зА якIстю послуг, мАтЕрIАлIв,устдткувдннII.
11,1.Пiдрядник може здiйснювати перiодичпi перевiрки i випробуваншI якостi послуг,
уатерiалiв про що iнформуе Замовника за 3 днi ло rrпроводеЕня.
1 1,2, ЗамоВник мае право вимагати проведення додаткових випробувань, i перевiрок
матерiа-пiв i прихованих послуг.
1f ,3, Виявленi в процесi перевiрок i випробувань неякiснi послуг, пiдлягаrоть виправлеЕню,
Комшенсацiя витрат здiйснюеться зарахунок Пiдрядникц зокрема шJUIхом утриманняЗа^ьловникОм вiдповiднш,сум цри розрrжуIrках за викоIIЕtЕi послуги.

. 12.3дАIIА I IIриЙмАння послуг
12,1,Здача приймання посJryг пiсля закiнчення об'екту здiйсцюеться вiдповiдно до порядку,
що дiе' i оформляетьоя актом приймання виконаних посJryг. Перелiк документiв, ЩооформляЮться прИ здачi-приЙманнi об'екту, вiдповiдае перелбаче"r, 

""ъпr"м 
нормаlrл i

правилам.
t22,при виявлецнi в процесi здачi - тtриймання послуг irедоробок, акт приймання виконаних
послуг не пiдписуеться до ix усунення. Роботи,rад,rЬдоробками ло ix усунення не
оплач/ються Замовником.
12,3,Якщо при здачi - прийманнi послуr'булу,гь виявrrеннi icToTHi недоробки, що виникJIи п0
винi Пiдрядцика, Замовник не пiдписуе акт приймання викоЕаних послуг i затримуе оплату
послуг.

13.
13.грАнтIЙш тЕрмIни ЕкспJIуАтАцII оБ€кту.

туе можливiсть безперервноi i Irормальноi експлуатацii об'екту протягом
пiдписаIrНя €IKTy rrриr"лмалrня викопаних послуг. На нЪдоробки, вйявленнil



t

l

оформляетъся iз залуrрнЕям фахiвцiв АрхбудконтроJuI. Пiлрялник вiдповiдае за недоробки, що
виникли в результатi його дiяльностi.
13.2.Недоробки, обумовленнi дiяльнiстю Пiдрядника, усуваються ним за свiй рахунок i в
передбаченi дефектним актом термiни.

14.мАтЕрIАльнА вцповIдАльшстъ I звIльнЕння вц HEi.
14.1. Пiдрядник Еесо матерiальну вiдповiдальнiсть за якiсть виконаних послуг, наслiдки iх
пошкодження або знищенЕя. Пiсля пiдписання акту приймання виконаних послуг
вiдповiда;rьнiсть за його збереження приймае на себе За:rдовник.
14.2.Якщо Пiдрядник при виконаннi послуг виrIвJuIе прорахунки i упущення у вказiвках
За:rловника, що може Еегативно вплинуги на хiд , якiсть i термiни надання посJrуг на об'ектi,
BiH iнформуе про це Замовника. Якщо пiсля цього За"тrловник у письмовiй формi дае вказiвку
продовжити виконання послуг, Пiдрядник не Еесе вiдповiдальностi за можливi наслiдки того,
про що BiH попереджав.
Якщо Пiдрядник fiе попередив Замовника про наявнiсть прорахункiв i недолiкiв, якi BiH
повинен бр виявити через своi професiйнi обов'язки, BiH rrece вiдповiдальнiсть за iх наслiдки.
14.3.При затримцi з вини Пiдрядника TepMiHiB виконаЕня послуг i здачi об'екту в експлуатацiю
Заlrловнику, BiH оплачус За:uовнкковi пеню у розмiрi подвiйноi облiковоi ставки НБУ за кожен

день прострочення вiд суми договору.
14.4.При затримцi з вини Заrrловника TepMiHiB оплати, передбачених роздiлом 5 цього
договору, Замовник оплачуе Пiдрядниковi пеrпо у розмiрi подвiйноi облiковоi ставки НБУ вiд
несвосчасво перерахованоi суми за кожеЕ день прострочення...
14.5.Виплата пенi, не звiльняе сторони вiд виконання зобов'язilIь за договором.
14.6,Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне IIевиконання зобов'язань
за даною угодою, якщо це невиконання з'явилося наслiдком обставиЕ непереборноi сили,
виниклi пiсля пiдписання договору, якi сторопи не могли Hi передбачити, Hi запобiгти

розумними заходаI\dи. .Що обставин непереборноi сили вiдносяться подii, на якi сторони }Ie

можуть зробити вплив i за виконанЕя яких не несуtь вiдповiдальностi - землетруси, повенi,
пожежi, страйки, урядовi ухв€tли i рiшепня державних органiв, вiйськовоТ дii, що
перешкоджають виконанню дtшlого rЩоговору. i
Настання форс-маlкорних обставин пiдтверджуються Торгiвельно-промисловою палатою
Украrни або iншим компетентним оргil{ом.
|4,'l " Спори, пов'язанi з виконанням, змiною, розiрваЙням,Щоговору i не вiдрегульованi
переговорами мiж сторонами, вирiшуються в Господарському сулi.

15.припинЕння послуг I розIрвАння договору.
15.1. Зшловник може припинити послуги за обставинЕlIии
-вiдсутнiсть коштiв для фiнансуваншI об'екту;
- виявлення недоцiльностi iнвестування засобiв в об'ект , зокрема за обставинами непереборноi
сили, банкрутство Пiдрядника;
- Ееодноразове порушенrrя Пiдрядником чинЕих HopNI i правил, вимог кошторисноi
локументацii.
|5.2. Сторона, що ухвалила рiшення про припинення послуг або розiрваншI ,Щоговору,
повiдомляе шро це не менше нiж за 10 днiв до виконання такого рiшення.

16.тЕрмIни дi договору.
16.1. TepMiH дii Щоговору з момеЕту пiдписалrня,Щоговору до З|.I2,2|р,

17.IншI умови
|7.1.Щанпй договiр укладено у двох оригiнальних примiрниках, по одному дляkожноТ iз cTopiH

|7.2.У випадках, не перелбачеЕих .Щаним ,Щоговором, сторони керуIоться чинtiим цивiльним
законодавством Украiни.
17.3.Пiсля пiдпr.rсання.Щаного ,Щоговору попередпi переговори за ним, листування, rrопереднi

угоди та протоколи про намiри з питаЕь, п{о TaK.lpt iнакше стосуються.Щаного Щоговору,
втрачають юридичну силу.
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17.4.Yci виправленнязатекстом,Щаного,Щоговору мtlють юридичну силу лише при взаемному
iх посвiдченнi предстtlвникаI\,tи cTopiH у кохсному окремому випадку.

17. рЕквIзити cToPIH

rliдрядппк:
ТОВ <ДeKTocepBic>>
ерпоу з4362746
р/р UAl 4З 3 7546000002600 1 0б0 925 663
мФо зз7546
ПАТ КБ <<ПриватБанк>
42250, Суruська обл., Лебединський р-он, с.
Рябушки, вул..Миру,63

Коваленко о.М.

Охтирська ЗОШ I-III ступенiв ЛЬ 1 ОМР
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