
м. Дніпро

ДОГОВІР № 9П-Е-18 
про проведення робіт і  експертизи проскт\'

«2 1 1ІИС 2018 2018 року

Державне нідприсмство «ЖИЛКОМ» в особі директора Васильченко Олени Володимирівни,
який діє на підставі Статуту, далі за текстом - «Виконавець», з однієї сторони, та

Департамент жит.іового господарства Дніпровської міської ради в особі директора Грицай 
В.іадислава Вікторовича, який діє иа підставі Положення про Департамент, далі за текстом - «Замовник», з 
іншої сторони, (надалі при спільному згадуванні - «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»), уклали цей 
Договір (надалі - «Договір») про таке:

1. Предмет договору
1.1. Відповідно до даного Договору, Виконавець, який є експертною організацією, в порядку та на 

умовах, визначених цим Договором, Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх  
експертизи, затвердженим постановою К М У  № 560 від 11.05.2011, іншим законодавством України, 
проводить за замовленням Замовника експертизу проекту Замовника щодо, міииостї, надійності та числі 
до лостунності осіб з обмеженими Фізичними можливостя.ми та інших ма.іомобільних ГРУП населення, 
санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони прані, екології, пожежної, 
техногенної безпеки, енергозбереження і енергоефективності, КОШТОРИСНОЇ частини проектної 
документації (далі - Роботи з проведення експертизи). Назва проекту Замовника; «Капітальний ремонт з 
утеплення фасаду, шо становить складову частину жит.іовоіо будинку за адресою: вул. Князя 
Володимира Великого, 20 м. Дніпро» та становить складову частину :іагальної вартості робіт з 
капітального ремонту (далі - Проект), а Замовник зобов'язується оплачуваги надані Роботи з проведення 
експертизи у строки та згідно умов даного Договору.

1.2. Консультування Замовника в усній або письмовій формі (на прохання Замовника) стосовно 
виявлених у Проекті помилок та відхилень від вимог до кошторисної частини;

1.3. Консультування Замовника в усній або письмовій формі щодо шляхів та способів усунення 
виявлених помилок і відхилень;

1.4. Консультування Замовника в усній або в письмовій формі (на прохання Замовника) щодо 
правового регулювання за українським законодавством окремих питань в сфері будівництва, діючих 
державних будівельних норм і правил, вимог чинного в Україні законодавства;

1.5. Результати Робіт з проведення експертизи надаються Замовнику у вигляді письмового 
експертного звіту щодо експертизи Проекту (далі - Звіт), оформленого відповідно до вимог чинного 
законодавства.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків
2.1. Сторони домовились, що вартість наданих Робіт з проведення експертизи складає 7 168,33 грн., ПДВ 
20% 1 433,67 грн. Всього з врахуванням ПДВ 20“/о вартість робіт становить 8 602,00 грн. (вісім тис. 
шістсот дві грн. 00 коп.). Ціна доі'овору є договірною та звичайною, узгоджена Сторонами в Протоколі 
погодження договірної ціни, який є невід’ємним Додатком № 1 до даного Договору,
2.2. Замовник здійснює розрахунок :за проведення Робіт з експертизи на підставі рахунку та актів 

викопаних робіт шляхом перерахування грошових коштів па поточний рахунок Виконавця, зазначений 
у розділі 10 цього Договору.

2.3. Роботи вважаються оплаченими з моменту надходження коштів на поточний рахунок Виконавця.
2.4. Виконавець готує, підписує та скріплює своєю печаткою Акт виконаних робіт (далі - Акт) у двох 

примірниках та направляє (передає) його Замовнику (його уповноваженому представнику). Замовник, 
отримавши Акт, та в разі відсутності претензій і зауважень щодо виконаних робіт, підписує та скріплює 
його своєю печаткою і не пізніше наступного дня, з дня отримання Акта, направляє (передає) 
оформлений зі свого боку Акт Виконавцю.

2.5. В разі ненадання Замовником Виконавцю підписаного Акту або мотивованої відмови від підписання 
Акта в установлений у пункті 2.4. цього Договору строк. Роботи вважаються прийнятими Замовником, 
а Акт вважається погодженим з боку Замовника.

2.6. В разі ненадання Замовником Виконавцю підписаного Акту або мотивованої відмови від підписання 
Акта в установлений у пункті 2.5. цього договору строк. Роботи вважаються прийнятими Замовником, а 
Акт вважається погодженим з боку Замовника.

3. Права та обов’язки Сторін
3.1 Замовник зобов’язаний:
3.1.1. До початку проведення Робіт з експертизи подати Виконавцю лист-замовлення про проведення 
експертизи Проекту будівництва (складається у довільній формі) та всі необхідні для виконання



експертизи документи, а також Проект будівниптіиі у кількості З (трьох) примірників \ 
паперовому вигляді та 1 (одного) примірника проекту бчдівниіпва в електрониомх вигляді.

3.1.2. Замовник гарантує, що проектна документація не місіигь ііі{|юрма(іії, що сіановить державнч 
гаємницю.

3.1.3. Письмово новідомиги РЗиконавця про всі види сксперіиз Проекту будівницгва. які б\ли 
проведені Замовником самостійно, га надані Виконавшо вілновілні документи.

3.1.4. Надати свого представника для організації співпраці за і(оговором, повноваження якою 
під гвсрджені довірсніспо.

3.1.5. І Ірийняти та оплатити Роботи з проведення експертизи у порядку іа в строки, передбачені цим 
Договором.

3.2. 3:ьм<шіііік маг право:
3.2.1. Надавати Виконавцю письмові та усні пояснення у зв'язку з проведенням Робії з скспергизи за 

Договором. Залучати для таки.х дій нредегавників нроекіних організацій, що безпосередньо 
розробляли проекі.

3.2.2. Усувати недоліки, невідповідності у проектній документації нроіягом періоду ііровс.чсння 
експертизи.

3.2.3. Здійсни ги заміну свого повноважного нрсдс іавника.
3.2.4. Користуватись експертним Звітом на в.'іасний розсуд, в тому числі з правом но.’іання йою 

відповідним державним органам влади та місцевого самовря.дування. кон тро.іюючим органам.
3.3. Иіік'оііапець зобоп’изаніїіі:
3.3.1. В обу мовлені цим Договором строки, якісно та в повному обсязі провес ти Роботи з скснсріизи,
3.3.2.1 Іадати Замовнику належним чином оформлений експеріний Звіт вілповілно до Постанови

Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. Д'в 560 «Про іатверлження Порялку затвер.зження 
проектів будівництва і проведення їх екснеріизи іа визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України».

3.3.3. Повідомляти Замовнику про готовність, даіу та час отримання письмового аналізу Проекту 
будівництва та експертного Звіту.

3.3.4. Поверну І и Замовнику після проведення експертизи Проект булівніштва та іншу докумен тацікі. 
отриману .для надання Послу г з проведення скспергизи.

3.4. і і і і к о і п п і є ц ь  м і к  ііраїш:
3.4.1. У разі необхідності на власний розсуд без згоди За.мовника залучати для провсмення Робіт з 

експеріизи інші юридичні або фізичні особи на підставі відповідних .договорів. В цьому разі 
відповідальним перед Замовником за евосчаене та якісне проведепіія Робіт за.іитагться 
Виконавець.

3.4.2. На отримання оплати від Замовника на у мовах, передбачених розділом 2 цьої о Договору.
.3.4.3. У разі недотримання та/або поруїііення Замовником умов цьоіо Доіовору, Виконавець маї

право в одностороипьому порядку розірвати цей Договір, иові.домивніи про це Замовника 
письмово за 10 (.десяі ь) ка.іеіідарни.\ днів до д а т  розірвання Доі опору.

4. В ід ііо в іл а .іь іп с і ь С тор ін
4.1. У випадку порущення зобов'язань, визначених даним Договором. Сторона несе відновідаїьнісіь. 

визначену цим Договором та чинним законо,.іавсівом України. 1 Іору ніенням /Іоіовору ( йоіо 
невиконання або нсшиїежне виконання, тобто виконання з иоруїіісиням умов, визначених змісіом 
цього Договору.

4.2. Відіювідальїіість перед гретіми особами при виконанні Сторонами своїх зобов'язань несе винна 
('іорона.

4.3. Замовник несе відновілаїьність за змісі. досіовірніеіь. иовноіу проектної .іоку метанії, інших 
.току мен тів, які він надає Виконавцю для проведення Робіт з екснері изи, а також за достовірійсть 
інформації гарантування Замовником .чосіовіріюсті якої зазначено у н. 3.1.2 Договору.

4.4. Виконавець несе відиовідальнісгь за на.іежну якісіь нровелення Робіт з екснеріизи іа не несе 
відновідальиості перед Замовником за висновки у екснертному Звіті та неїаіивій нае.іі.іки. які 
можуть виникну ти в результаті користу вання ним Звітом, в разі, якщо цей Звїі підготовлений на 
основі недостовірної (в т.ч. помилкової), неііовної інформації, розрахунків, вихідних даних, які 
місі илися в проектній доку ментації, інщих .документах, що на.дав 'Замовник для проведення Робіт 
з екснеріизи. а також інформації, зазначеної у н.3.1.2 ;(оговору. .юсіовірнісіь якої гараїтіхвав 
Замовник. В цьому разі вважається, що Виконавцем Робот і іірове.іення екснеріизи ііа.іаиі 
.добросовісно віднові.іно до укладеного Договору, та сплачені 'Замовником копни за Робот і 
нроведеніїя експертизи Замовнику не повертаються.



4.5. За несвоєчасне виконання Виконавцем ІЧібіт а проведення екснергичи за цим /Договором 
Виконавець спдачус Замовнику, пеню у розмірі подвійної облікової сіавки ІІЬУ від с\мн 
Договору за кожен день прострочення виконання.

4.6. За недотримання строків онлаги Робїі з проведення експертизи Замовник сплачує Викоііавціо 
неню у розмірі подвійної облікової ставки ИЬУ віл с\\ін забортонаності. за кожний .чень 
прострочення.

4.7. Сплата пені чи/або штрафни.ч санкцій не ііозбав.іяє вілновілііу Сторону від виконання своїх 
зобов'язань за даним Договором.

5. Форс-мажоріїі обставинII
5.1. Сторони не несуть відповідальності за пор\ііісііня своїх зобов'язань, якщо воно с'та:іося не з їх 

вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх за.чежних від неї 
заходів Д.ІЯ належного виконання своїх зобов'язань.

5.2. Сторони звільняються від відновіда-іьності за невиконання або неналежне виконання умов цього 
Договору .інше у випадку виникнсніїя форс-мажориих обсіавиїї (дій иеііереборної еи.іи. які не 
залежать від волі Сторін).

5.'і. єІЮрс-.мажорними обставинами визнаються надзвичайні но.іії. що включають військові дії. 
блокади, страйки, пожежі, повені, ініїїі надзвичайні іюдії. які булуїь визнані та оголоіііені 
обставинами непереборної сили у визначеному українсіжим законодавством ііорялк).

5.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором у зв'язку з 
настанням форс-мажорних обставин, зобов'язана негайно повідомити (телефоном, факсом) іііщ\ 
сторон). а іакож протягом 15 днів з дня насіання форс-мажоріїїі.х обсіавин вис.іати пові.юм.іення 
хс танов.іеної форми, видане предс іавником ві.іповідіїої Горі ової ( Горі ово-нромнелової) ікиїа і и і і 
зазначенням наявносі і вищезазначених подій, дати їх настання і іривалості.

5.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідом.іення нозбав.іяє ві.чіюві.іну Сторону права носи.іаіися 
на вищезазначені обставини, як на підставу для звільнення від відновідальноеті, Наявність (|)орс- 
мажорних обставин повинно бути підтверджена представником відіювідної І оргово-нромис.ювєл 
І Іалати.

5.6. У виїїалку виникнення форс-мажориих обставин, строк виконання зобов'язань відсуіккіься 
відповідно до часу, протягом якого буду І ь діяти іакі обсіавиии. Якщо ці обставини та 'їх наслі.іки 
буду ть продовжу ватися більше ."5 (трьох) місяців, то кожна із сторін буде мати право відмовитися 
від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і в цьому випадку жодна зі сторін не 
буде мати права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

5.7. Сторони звільняються від відповідальності в разі набрання чинності в період виконання Робіт 
нормативними актами органів влади, місцевого самовря.іу ваиня. законами та інніими 
законодавчими актами, які змінюють або скасовують иі.чстави. порядок та умови виконаиия 
(. торонами зобов'язань за даним Договором, або уиеможліів.іююіь виконання Сторонами своїх 
зобов'язань з інших причин, незалежних від (.'торін Договору.

6. Зміни та домовіїсчіііи до Договору
6.1. 'Зміни та доповнення до укладеного Договору можу ть бу ти внесені за взатліною зго.іоіо Сторін 

шляхом укладення відповідної дода ткової утоди.
6.2. Гіудь-які зміни та доповнення, що вносяться до цього Договору, дійсні лише за у мови, коли вони 

викладені в письмовій формі іа підписані уновіюважсними на те представниками Сторін і 
скріплені печатками. Такі зміни та доповнення с невід'ємними часі ннами Договору .

6.3. ІІіс.ія підписання цього Договору всі нонередні переговори щодо нього, листування, попередні 
угоди і протоколи про наміри з питань, викладених у цьому Договорі та.'або стосуіоться його 
предмету, втрачають юридичну чинність.

7. Строк д ії Договору
7.1. /Іоговір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та ліс до 31.12.2018 р.
7.2. 'За письмовою згодою Сторін строки, зазначені у цьому роз.чі.іі /Договору, можуть бути змінені. 

Такі зміни оформлюються додатковою угодою до Договору. яка є його невід'ємною частиною.

8. ІЗіїріїїіеіііів спорів
8.1. Спори, що виникають між Сдоронами. та розбіжності за цим /(оговором та у зв'язку і ним. 

будуть вирішуватися Ооронами шляхом взаємних консультацій та переговорів.



8.2. Якщо спір С'іорона.ми не може бути виріїїісмиіі іпля.чом ичасміїи.ч переговорів, він виріїпугться в 
судовому порядку за встановленою ііідвіломчістю іа ііідс\дпістіо іакого спору, визначеііомч 
відпові.'шим чинним законодавством України.

9. Гір ІІК ІІІІК Ч И  МО.ЗОЖС'МІІИ

9.1. Ііідносини. що виникають при ук.іаданні або в процесі виконання ці.ого Договор>. що і 
неврегульоваиими цим Договором, регулюються чинним законо.іавством України.

9.2. Виконавець надає послуги власними силами або зал\чаг до виконання робіт іииіич осіб 
(субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відиовіди\ 
кваліфікацію і необчідиі дозвільні докумеїгіи.

9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою '.Замовника з причин, не пов'язанич з виною 
Виконавця, сплачені Замовником коїм ги не новергаюі і.ся.

9.4. У разі зміни сгагусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомній про це іншу сіорон\ в 
письмовій формі в п'я І идеііііий строк.

9.5. Сторони несуть повну відповідальністі. за правильність зазначенич ними \ цьом_\ Доіоворі 
рсквізиіів та при зміні банківськич реквізиіів. адреси, назви Сторін. С торони зобов'язані не 
пізніше 15 календарнич днів іювідомиїи про таку нланованч зміну іниіій Сіороні та не пізніше 
ніж за 5 робочич днів до початку внконанпя зобов'язань під новими реквізитами надати завірені 
копії докумст ів, що фіксують іаку зміну.

9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторона.ми одна одній зі ідіїо з цим Договором мають б\ ти 
з.чійснені в письмовій формі і буду ть вважапісь иодаиими на.іежиим чином, якщо вони надіслані 
.'иісгом на замовлення, або дос іавлені особис то за зазначеними адресами С торін.

9.7. Договір складений українською мовою > двоч авгентичиич прнмірннкач. кожний з якич ма( 
однакову юридичну силу, но одному для кожної із Сторін.

10. А др еси  іа  реквізн  іті сторін

И И ІСО П АИ Г.Ц Ь ГАМОІШІІК

Д е раді в 11 е 11 ід II |) II єм С І во «/ІСІСІ К’ ( ) М »
49000. м. Дніпро, 
ву.і. Лрчітектора Дольника. 8 
К а д С Д Р П О У  32350021 
р./р: 26008060733710 
в 1 ІЛ'І КЬ ■ІІриваїбанк" 
м. Дніпро. М Ф О  305299 

323500204622
Г!>04038904

Иаси.іьчеііко

ДГ.І ІА Р 1 А МI IП ЖИТЛОВОГО 
ГОСПОДАІ‘С ТВА ДІІІПРОВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
49000. Днінроне гровська. 
м. Дніпро. в\;і. Воскресенська. 16 
р./р ^5 ^2 с7 / в  І У ДКСУ 
в /Іііінронетровськііі області 
МФО 805012

Гріїїіай В. В.


