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про Ііровелсіїїііі рооіг і СКСІІСрі ІІІИ ііроокгу ' ~

г
м. Дніпро 2«1 лис 2018 2018 рок>

Державне ниіірнемство «Ж ИЛКОМ» в особі ліірскгора Васнльченко Олени 
Володнмнрівнн, яка ліс на підставі Статлілч ;іалі «і текстом -  «Викоііавспі.». т однієї сюрони. га

Д ЕП А РТ А М ЕН Т  Ж И ТЛ О ВО ГО  ГО СП О ДАРСТВА  Д П ІП РО ВСЬКО Ї М ІСЬКО Ї РАДИ, в
особі Директор Грннан Владнелан В ікюрокіїч. якиіі (а) ліс на ніде гаві ІІоіоженмя про 
Департамент, далі за іскстом -  «Замовник», з ініної сторони. (нала;іі мри спільному згадуванні 
«Сторони», а кожна окремо -  «Сторона»), уклали цей Договір {нала.іі -  «Договір») про таке:

1. Пре.імеї .іоговору
1.1. Відповідно до даного Договору. Виконавець, який с екснергноіо оріанізаціпо. в ііорядкл іа 

на умовах, визначених ним Договором. Порядком затвердження нроекіів бчдівнингва і проведення їх 
екенергизи, затвердженим постановою К.Ч'ІУ 560 віл 11.05.2011. інішім законодавством України, 
ііроволть за замовленням Замовника експертизу проекту Замовника щодо, міцності, налійннсіі та 
лонтонічносгі будинків і сііопуд,їх ек'снлуагацінної безпеки іа інженеїжого забезнечення. у тому 
числі ,10 ДОСТУПНОСТІ осіб з обмеженими фіиічніїмн можливосіямн іа інніну ма.іомоГ>і.іі>ни\ 
И)мі населення, саніїаініото і с нілсм іо . і о т і ч н о іо б.іаі оно.іт ччя насе.іення, охоноїчі іц)ані. 
еічОЛОІ Ії. пожежної, технотенної безнекчі, енеріозбеїтеженни і СНСГ)ТОС(|)СК ТНВНОСТІ , К’ОНТТОННСНОЇ 
частніпі нпоекчноїдоїчумсн тан ії(далі -  Роботи з проведення екенертизн). назва ироекіл Замовника: 
"ІйііііпіальїшІї ремонт і  утеплеиші фасаду, що становить ск іадову частішу .житлового оудиниу 
іа адресою: вул. Юліуша Словащ>кого,ІО .м. Д н інро"т  становиіь складову часінну зага.іьної варіосіі 
рі)біі з каїїігальиоіо ремонту (далі -  Проект), а Замовник зобов’язується он.лачуваги надані Робот і 
іірове.чення експертизи у строки та зг ідно умов даного Договору.

1.2. Результати Робі т з нрове.іення екенерініи надаюіі.ея Замовнику у вигляді письмової о 
екеїіер тиоі о звіту иіо.до експер тизи Проекту (да.іі -  Звіт), оформленої о відиові.чно до ВІІМОІ чииноіо 
законо.чаветва.

І..). Виконавець проводить експертизу Проекту протягом .’»() (іридияги) ка.чеидарни\ днів з дня 
отримання від Замовника необхідних докумен тів відиовідін> ;н> но.іожеііь цього Договору.

1.4. Замовник зобов'язується прийняти ча оіі.іаіити надані Робот з нроведення екснеріизи на 
умовах, визначених даним Договором.

1.5.1 Іри виявлені но.милок і недотримані иормативиих вимої «і резу.чьіачами екеиеріизи 
Виконавець надає екенертний звіт за формами, відиовідно до ДС ГУ-11 Ь .Л.2.2-І();20І2 «Иаеіанова 
з організації проведення експертизи нроектноїдоку менчації на булівництво».

2. Вартість робіт та норндок розрахунків
2.1. Сторони домовились, що вартість иалаїїих Робіт з провеления експертизи складає 9 816.67 гріг.
ІІДВ 20% 1 963.3.5 гри. Всього з вра.чуваїїііям ПДВ 20% вартісгь робіт счаїїовить II 780.00 і рн. 
(о иіиадцяіь тисяча сімсот вісімдесят гри. 00 копійок). Ціна договору є доічтвіріїокі іа змичаГик'іо. 
у згоджена Стороиа.ми.

2.2. Замовник здійснює розрахунок за проведеиия ІЧхбіт з експертизи шляхом ііерера.ху ваіиія 
грошових коштів на иогочний ра.ху нок Виконавця, зазначений у розді.іі 10 цього ;(оговору.

2.3. ІЧзботті вважаються оплаченими з моменту на.ч.ходжепня коштів на поточний ра.хуікч< 
Викона вця.

2.4. Виконавець нроіягом З днів після виконання екеиеріизи Проекту та виготов.іепня 
письмового екеиертної о звіту, гєггує. підииеує та скріп.іює свої 10 іісчаї кою Лкі виконаних робіт (да.іі 
-  .Акт) у двох примірниках ча направляї (нере.чає) його Замтжнику (його уііовноваженом\ 
нредетавнику). За.мовник. отримавши .Акт. та в разі відсутіїосіі иреіеизій і зауважень іцо.чо 
виконаних робіт, ніднисує та скріплює його своєю печаткою і не нізніїне наступного дня. з дня 
отримання .Акта, направляє (передає) оформлений зі евото боку Акт Виконавцю.

2.5. В разі ненадаиня Замовником Виконавцю іііднисаного .Акту або .мотивованої вимови від 
ііічініеаііия .Акта в устаїювлений у пу нкті 2.1. цього Договору строк. Роботи вважаються нрийпяіимн 
Замовником, а .Акт вважається ного.чжеиим з бок\ За.мовініка.



3. Права та обов’язки Сторін
3.1 Замовник зобов’язаний:
3.1.1. До початку проведення Робіт з експертизи подати Виконавцю лист-за.мовлення про проведення 

експертизи Проекту будівництва (складається у довільній формі) та всі необхідні д.ія виконання 
експертизи документи, а також Проект будівництва у кількості З (трьох) примірників у 
паперовому виг.зяді та І (одног о) примірника проекту' будівництва в електронному вигляді.

3.1.2. Замовник гарантує, що проектна документація не містить інформації, що становить державну 
таємницю.

3.1.3. Письмово повідомити Виконавця про всі види експертиз Проекту будівництва, які були 
проведені Замовником самостійно, та надати Виконавцю відповідні документи.

3.1.4. Надати своіо представника для організації співпраці за Договором, повноваження якого 
підтверджені довіреністю.

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

3.2. Замовник має право:
3.2.1. Надавати Виконавцю письмові та усні пояснення у зв'язку з проведенням Робіт з експертизи за 

Договором. Залучати для таких дій представників проектних організацій, що безпосередньо 
розробляли проект.

3.2.2. Усувати недоліки, невідповідності у проектній документації протягом періоду проведення 
експертизи.

3.2.3. Здійснити заміну свої о повноважного представника.
3.2.4. Користуватись експертним Звітом на власний розсуд, в іому числі з правом подання його 

відповідним державним органам в;іади та місцевого самоврядування, контролюючим органам.
3.3. Виконавець зобов’язаний:
3.3.1. В обумовлені цим Договором строки, якісно та в повному обсязі провести Роботи з експертизи.
3.3.2. Надати Замовнику належним чином оформлений експертний Звіт відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження 
проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втрати;іи чинність, 
деяких постанов Кабінету' Міністрів України».

3.3.3. Повідо.мляги Замовнику про готовність, дату та час отримання письмового аналізу Проекту' 
будівництва та експертного Звіту’.

3.3.4. Повернути Замовнику після проведення експертизи Проект будівництва та іншу документацію, 
отриману для надання Послуг з проведення експертизи.

3.4. Виконавець має право:
3.4.1. У  разі необхідності на власний розсуд без згоди Замовника залучати для проведення Робіт з 

експертизи інші юридичні або фізичні особи на підставі відповідних договорів. В цьому разі 
відповідальним перед Замовником за своєчасне та якісне проведення Робіт залишається 
Виконавець.

3.4.2. 11а отримання оплати від Замовника на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору.
3.4.3. У разі недотримання таУабо порушення Замовником умов цього Договору, Виконавець має 

право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника 
письмово за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору.

4. Відповіда.тьність Сторін
4.1. У  випадку порушення зобов'язань, визначених дани.м Договором, Сторона несе відповідальність, 

визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням Договору є його 
невиконання або нена,зежне виконання, тобто виконання з порушенням у.мов, визначених 
змістом цього Договору.

4.2. Відповідазьність перед третіми особами при виконанні Сторонами своїх зобов’язань несе винна 
Сторона.

4.3. Замовник несе відповідальність іа зміст, достовірність, повноту проектної документації, інших 
документів, які він надає Виконавцю для проведення Робіт з експертизи, а також за достовірність 
інформації гарантування Замовником достовірності якої зазначено у п. 3.1.2 Договору.

4.4. Виконавець несе відповідальність за належну якість проведення Робіт з експертизи за не несе 
відповідальності перед Замовником за висновки у експертно.му Звіті та негативні наслідки, які 
можуть виникнути в результаті кориетування цим Звітом, в разі, якщо цей Звіт підготовлений на 
основі недостовірної (в т.ч. помилкової), неповної інфор.мації, розрахунків, вихідних дани.ч. які 
містилися в проектній документації, інших документа.х, що надав Замовник для проведення Робіт 
з експертизи, а також інформації, зазначеної у п.3.1.2 Договору, достовірність якої гарантував

2.6. Оплати злійснюється на підставі ра.чунку та Акту виконаних робіт.



Замовник. В цьому разі вважається, що Виконавцем І’обоїи з ііровсдсміїя сксіїсріизи иалаиі 
добросовісно відповідно до укладеного Договору, та сплачені Замовником ко їти  за Робоїи з 
проведення експертиз Замовнику не повергаються.

4.5. За несвоєчасне виконання Виконавцем Робіт з проведення ексіїергизи за цим Договором 
[Зикоиавець сн.іачус Замовнику, неню \ розмірі гюлвііііюї об.іікової сіавкн ІІЬУ віл суми 
Договору за кожен день прострочення виконання.

4.6. За недо'грнмання строків ошіаги Робіт з проведення ексіїеріизн Замовник сплачує І.іиконаітю 
пеню у розмірі подвійної об.іікової ставки ІІЬУ від с\ми забортованості. за кожний день 
прострочення.

4.7. Сплата нені чи/або штрафних санкцій не позбавляє вілновілну Сторону віл виконання своїх 
зобов'язань за даним Договором.

5. Форе-імажоріїі ибсіаиіііііі
5.1. Сторони не несу ть віліювідальносіі за норуиіення своїх зобов'язань, якщо воно сталося не і їх 

вини. Сторона вважлкться невинуватою, якщо вона доведе, що вжи.іа всіх за.ісжних ві.ч неї 
заходів для належного виконання своїх зобов'язань.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або нена.чежне виконання у мов цього 
Договору лише у випадку виникнення форс-мажорних обставин (.тій непереборної сили, які не 
залежать від волі Сторін).

5.3. <|)орс-мажорними обставинами визнаються надзвичайні події, що включають військові ,іії. 
б.іокали. страйки, пожежі, повені, інші на,чзвнчайні ікщії'. які будуть визнані іа ото.іошені 
обставинами непереборноїси.ти у визначеному українським законо,тавство.м порядку.

5.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання «юов'язань за Дтчовором у зв'язкх з 
настанням форс-мажорних обставин, зобов'язана нсіайно іювідомнін ( телефоном, факсом) інш\ 
сторону, а також нротяго.м 15 днів з дня настання форс-мажорнн.х обставин вис.іати нові.юм.тсння 
установленої (|юрми. видане представником вілновідної Гортвої (Торгово-промислової) палати із 
зазначенням наявності вищезазначених но;нй, дати їх иастанни і ірнва.іості.

5.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє ві.иіові.тну Сторону права носи.іаінся 
на вишезазначені обставини, як на підставу л.тя звільнення ві.ч ві.чнові.чшіьносчі. Наявність (|юрс- 
мажорних обставин повинно бути нідтверджена нредставннком ві.чіюві.чної Горі ово-нромислової 
І Іалати.

5.6. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, строк внкоііання зобов'язань відсуваїться 
віднові.'ию до часу, нрогягом якого бу.чу ть діяти такі обставини. Якщо ці обставини та їх нас іідкн 
бу ду ть продовжуватися більше З ( трьох) місяців, то кожна із січірін буде мати право ві.чмовичися 
ві.ч гю.чальшого викоііания зобов'язань за цим Договором і в цьому внна.чку жодна зі сторін не 
бу.че мати права на відшкоду вання іншою стороною можливих збитків.

5.7. Сторони зві.іьняються від відновіда.іьності в разі набрання чииносчі в нсріо.ч внконання І’обії 
но|)маіивними актами ортанів влади, місцевого самовря.чування. законами та інннтми 
іакоіюдавчими актами, які змінююіь або скасовуюіь ііідсіави. порядок та умови викоиаїшя 
Сторонами зобов'язань за даним Договором, або у нс.можлив.'ііоюіь виконання Сторонами своїх 
зобов’язань з інших причин, незалежних віл С торін Договору.

6. ім іїїи  та іюііовнеиіці до Договору
6.1. Зміїні та доповнення до укладеного Договору можучі, бути вііссеїіі та взасміюю згодою Сіорін 

ш.іяхо.м у кладеїшя відповідної додач кової у го.ш.
6.2. Ьудь-які з.мінн іа доііовнсшія. іцо вносяться до нього Договору, .чійсіїі .іиіііе за у мови, коли вони 

викладені в письмовій формі та ііідіїисаііі уновноважсиими на тс нрс.чсіавникамн Сіоріи і 
скріплені печатками. Такі зміни іа доновнення с нсві.ч’глніими частинами ІІоговору.

6.3. Після підписання цього Договору всі понередні переговори нюло нього, листування, ноперс.іні 
угоди і протоко.чн про наміри з питань, викла.чсііи.х у цьому Договорі та.шбо стосучоїься йоіо 
предмету , втрачають юридичну чинність.

7. С і рОк’ д ії ;ГоГОНОру
7.1. Договір набирає чинностї з моменту його нілііисаінія Сіоронами іа ,нг до 31.12.2018 р.
7.2. За письмовою згодою Сторін строки, зазначені у цьому розділі Договору, можу ть бути змінені. 

Такі зміни 0(|)ормлюючься додатковою угодою ;чо Дотовору. яка с Гюго невід'с мною частиною.



8. Н||[)і|IIСIтVI сііорії)
8.1. Спори, що ііиііикіїю'гь між Сіороііами. іа розбіжнсісті за цим /Іоіовором та V зв'язкч з ним. 

будуть вирішуватися Сторонами шляхо.м взасміїи.х коїісчльїацій та іісрсюворів.
8.2. Якщо спір Сторонами не може бути виріїїіеііиіі шляхом взаємних псрсюворів. вій вирішупься в 

судовому порядку за встановленою иідвіломчісгю та иідс\лиісііо такого спору, визиачеііо\і\ 
відповідним чинним законодавством України.

9. Пр іік'іиііеві ііо.іожетіи
9.1. Відносини, що виникають при укладаїїиі або в процесі виконання цього Договору, що г 

неврегульованими цим Договором, реіу.тіоються чиїїііи.м законодавством України.
9.2. Виконавець иадас іюслути в.ііасиими си.іами або кніучас .то виконання робіт ініїїих осіб 

(субпідрядників) за своїм вибором, іа умови, що іакі субнідрядникн мають відиові.тну 
кваліфікацію і необхідні дозві.тьні доку мети.

9.3. У разі розірвання Доіовору за ініціативою Замовника з причин, не пов'язаних з виною 
Виконавця, сплачені Замовником кошт и не иовертаюі ься.

9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в 
письмовій формі в п’ятиденний строк.

9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність кпначених ними у цьому ДогоЕторі 
реквізитів та при зміні банківських реквізиіів. адреси, назви Сіорін. Сторони зобов'язані не 
иізніиіс 15 калеиларних днів новіломити про таку плановану зміну іншій Стороні та не иізнініе 
ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов'язань ні.т новими реквізитами на,тати завірені 
копії доку мент ів, що фіксу ют ь таку зміну.

9.6. Усі повідо.млеиіія. що направляються Сторонами одна о.дііій зі ідно з цим Дог овором мають бути 
здійснені в письмовій формі і булуть вважатись поданими щціежним чином, якщо вони на.тіс.тані 
листом па замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін.

9.7. Договір складений українською мовою у .двох автетичиих примірниках, кожний з яких мас 
однакову юри.дичну силу, по одно.му для кожної із Сторін.

10. .Адреси та реквізити сторін

ППКЧ)П.\ВГ.ЦЬ ІАЛІОИІІІІК

Державне иіди|)ікліст во «ЖИЛКОМ»
49000. м. Дніпро, 
вул. .Архітектора Дольника. 8 
К\хт еДІЯ ЮУ .32.150021 
р/р: 26008060733710 
в ГІЛ 1 к'із "І Іривагбаик" 
м. Дніпро, МФО 305299 

323500204622 
гі:‘тїе̂ иУо04038904

Иаеильчеико

д  і: п а і» і а -м і : н і ж ш  а і о ііо го
ГОСІІОДАРС ГИА ДНІПРОВСЬКОЇ 
МІС ЬКОЇ РАДИ
49000, Ді І і нрої іет ровська. 
м. Дніпро, ву.І. Воскресенська. 16 
Р'Р у  г  З в І У ДК'( У
в Днінроііетровськін облає І і

І рипай В. В.


