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п р о  п р о в с д е і і і і я  р о б і  І $ еК’ СІїер ГІПІІ ІірОСЧчТУ

ДИ с-ЖИЛКОМД

м. Дніпро 21 /1ИС 2018 2018 |)ок'\

Дср'жаніїе ііідпртмстно «ЖМЛКОМ» в особі лирсктора Васп.іьменк'о Оденн 
Иолоднмнрітіи, яка л іс на підставі Статуту, далі ча текстом -  «Виконавець», і однієї сю роііи . іа

ДГЛІЛРТАМГ.Н Г Ж И ТД О ВО ГО 'ГО СП О Д Л РС  ГВА ДНІІІІЧ)ВС ЬКОЇ М ІСЬКО Ї РАДИ, в
особі Директор І р іш ай Владнедав В ік іо р о в іїч , який (а) діє на підставі Положення прії 
ііенартамеїіт. далі ва текстом -  «Замовник», в ін іїїо ї сторони, (иа.талі при епі.іьному віддуванні 
«(дороии», а кожна окремо -  «Сторона»), уклали цей Договір (иада.іі -  «Договір») про таке:

І. І1|)СДМЄІ договору
1.1. Відповідно до даного Договору. Виконавець, який г екснерінсио оргаиівацісю. в иорядк) та 

иа умовах, вивначеиих цим /іоювором. Порядком ваіверджеиня ироекіів будівниигва і проведення їх 
експертиви. ва твердженим постановою К М У  Л1> .ДіО від І 1.05.201 І. імніим ва комода вством України, 
проводить ва ва.мовленпям Замовника експертиву проекту Замовника щодо, м ін іїо с іі,  н а д ій ііо г іі та 
довговічності будників  і споруд, їх  екепдуатаційііо їбовіїсччії та ііі/кеїіепиого віїбсвіїечсчііія, у т о м у  
числі до до сгунно с іі осіб в оГ)мс/КСннмн (|)іЛІЧИIIЛІН мож.ІIIНОСІЯ>111 гя ін н іїїх  ма;і«>\іоГ)і.іьніі\ 
груп населення, сан ітарного і снідс.м іологічного б .іа іо ііо .іуччя  ііассдення, охопонії іірац і, 
СКО.ІОГІЇ, НОЖС/КНОЇ, ТСХІІОГСННОЇ бсЛІСкЧІ, СНСРГОвГ)СРЄ/КСННЯ і снсргосфск’ і ІІВНОСГІ , КОНІ горнсної
часгннн ііроск:і ної .юкумеїгіації (далі -  Роботи в ііроведеиия екеїісртиви), иавва проекіу Замовника: 
"К ііііііпа їїіііііи  ремонт і утеп:ичіші фасаду, що стаііо<шті> сісіадову частину .уи иниового будинку 
НІ адресою: ву:і. Книш Володимира Ве:іикого,24 м. Дніпро" та сіаііовить ск.ш.іов\ часиїиу шіальпої 
віїріості робіт в канїтальїіого ремонту (да.іі -  Проект), а Замовник вобов’явугтьея оилачуваїи надані 
Робот в нроведення експертиви у строки іа вгідио уліов даної о Догово|п.

1.2. Резу.іьіати Робіт в ііроведеиіія експертиви налаються Замовнику у виг.іяді письмового 
екснерімого ввіту щодо експертиви Проекту (далі -  Звіт), оформ.ІЄНОЮ вілиовідио до вимог чииіюго 
ваконодавства.

1.3. Виконавець проводить експертиву Проекту иротягоуі ЗО (тридцяти) ка;іеіідарии\ днів в дня 
отримання від Замовника необхідних докумен тів віднові.ню до положень цьої о Доі опору.

1.4. Замовник вобов'явугться ирийняти іа ондатити надані Роботи в ііроведения ексиертнви на 
умовах, вивначеиих даііиуі Договороуі.

1.5. При виявлені помилок і недотриуіані нормативних вимог ва ревудьгаїами ексиеріиви 
Виконавець мадас експертний ввїг ва формами, відіюві.чно до Д С Т У -11 Ь .А.2.2-І0:2012 «Пастаїюва 
в органівації ироведения експертиви проектної,юку.ментаиії на будівництво».

2. Вартість робіт та ііори.юк ріирачу іікіи
2.1. Сторони домовились, що вартість надаїїих Робіт в нрове.тетіия ексиеріиви скдадас 7 263.33 три.. 
ПДВ20% 1 452.67 гри. Всього в врахуватіиям 11ДВ 20% вартість робі т становить 8 716,00 і ри. ( вісіуі 
тисяч сімсот шістнадцять гри. 00 копійок). Ціна ,'юговору с .договірною га ввичайііою. увіо.чжеиа 
Сторона,ми.

2.2. Замовник вдійсиюс ровра.хуиок ва проведення Робіт в експертиви іііля.хом иерерахуваіііія 
грошових коштів на поточний ра.хутюк Виконавця, вавіїачений у ров.ділі 10 цього Договору.

2.3. Роботи вважаються оіиачеиііми в моменту иад.хо.іжеінія коїіттів па поточний рахунок 
Виконавця.

2.4. Виконавець протягом З днів після виконання експертиви Проекту та вніоіовленни 
иисьмового експертного ввіту. готує, нідписує та скріплює свої то печаїкоіо .Акт виконаних робіт (.іалі

.Акт) у двох примірниках та иаіірав.тяє (передає) його Замовнику (його уіювноважеиому 
ире.іставнику). Замовник, отримавши Акт, та в раві відсуттіості иретенвій і вауважеііь іио.до 
виконаних робіт, ні.ніиеус та скріїї.иоє його своєю печаїкою і не нівнініе ііасіуніюго .цін. в ,иія 
отримання .Акта, направляє (передає) о(|)ормлений ті свого боку ,Лкт Виконавцю.

2.5. В раві иснадаиия Замовником Виконавцю н ілнисаію іо .Акту або мотивованої ві.тмовн ві.т 
ні нтисання Акта в усгаїювдений у пункті 2.4. цього Договору строк. Роботи вважаюіься ііриііііятими 
Замовником, а Л кг вважаєт вся іюгоджеііим в боку Замовника.



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

експертизи Проекту будівництва (складається у довільній формі) та всі необхідні для виконання 
експертизи документи, а також Проект будівництва у кількості З (трьох) примірників у 
ііаііеровому вигляді та І (одного) примірника проекту будівництва в електронному виг ляді.

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

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

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

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

3.2. Замовник маг 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 свого пов)юважного представника.
3.2.4. Користуватись експертним Звітом на власний розсуд, в тому числі з правом подання його 

відповідним державним органам влади 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 на.іежним чино.м оформлений експертний Звіт відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 1 1.05.2011 р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження 
проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України».

3.3.3. Повідомляти 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, 
отри.ману для надання Послуг з проведення експертизи.

3.4. Виконавець маг 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. Па отримання оплати від Замовника на у мовах, передбачених розділом 2 цього Договору.
3.4.3. У  разі недотримання та/або порушення Замовником умов цього Договору, Виконавець мас 

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

4. Відповідальність Сторін
4.1. У випадку порушення зобов'язань, визначених даним Договором, Сторона несе відповідальність, 

визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням Договору є його 
невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених 
змістом цього Договору.

4.2. Відповідатьність перед трегіми особами при виконанні Сторонами своїх зобов’ язань несе винна 
Сторона.

4.3. За.мовник несе відповідальність за зміст, достовірність, повногу проектної документації, інших 
документів, які він надає Виконавцю для проведення Робіт з експергизи, а також за достовірність 
інформації г арантування Замовником достовірності якої зазначено у н. 3.1.2 Договору.

4.4. Виконавець несе відповідаїьнісгь за належну якість проведення Робіт з експертизи та не несе 
відповідапьності перед Замовником за висновки у експертному Звіті та негативні наслідки, які 
можуть виникнути в результаті користування цим Звітом, в разі, якщо цей Звіт підготовлений на 
основі недостовірної (в т.ч. помилкової), неповної інформації, розрахунків, вихідних даних, які 
містилися в проектній документації, інших документах, що надав Замовник для проведення Робіт 
з експертизи, а також інформації, зазначеної у п.3.1.2 Договору, достовірність якої гаранту вав

2.6. Оплати здійснюється на підставі рахунку та Акту виконаних робіт.



Замовник. В цьому разі вважаггься. що Виконавцем Вобоїм з цровслсіпія сксіїсрімзи ііа.іаііі 
добросовісно відповідно до укладеного Договору, та сп.пачені Замовником ко їти  за Робоїи з 
проведення експсргизи Замовнику не ііоверіаіоіься.

4.. .̂ За ііесвогчасие виконання Виконавцем і’обії з проведення експертизи за цим Договором
Виконавець еііііач\( Замовнику, ііеиіо > розмірі подвійної облікової сіавки ІІЬУ віл е\.ми 
Договору за кожен день прострочення виконання.

4.6. За недотримання строків оплати Робіт з проведення експертизи Замовник еіілачус Виконавцю 
пеню у розмірі подвійної облікової ставки ИЬУ віл с>ми заборговаиосіі. за кожний .їсиь 
прострочення.

4.7. Сплата пені чи/або іілрафии.х санкцій не нозбав.іяг віліювілну Сторону віл виконання своїх 
зобов'язань за даним Договором.

5. Форс-ма'/КО|ніі о б с іа ііи іііі
.'і. І. Сгорони не несуть відповілапьності за іюрутення свої.ч зобов'язань, якщо воно еіалоея не з їх 

вини. Сторона вважасться невинуватою, якщо вона дове.те. що вжлі.іа всіх заіежних віл неї 
заходів,для належною виконання своїх зобов'язань.

5.2. Сюрони звільняються від відновідальностї за невикоиаііня або неналежне виконання \\кчз цьою 
Договору лише у випадку виникнення форс-мажорніїх обсг:івин (дій непереборної сили, які не 
залежать від волі Сгорін).

5.. '. (І)орс-мажорними обставинами визнаються надзвичайні події', що включають військові дії.
б.токади. страйки, пожежі, повені, інші на;гзвичайні ііодн, які б>лугь визнані та оголошені 
обставинами непереборної сили у визначеному українським законодавством порядку.

5.1. Сторона. ;тля якої сітзорилася не.можливісті. виконання зобов'язань за Договором у з в 'язка  з 
насгання.м форс-мажорних обставин, зобов'язана негайно повідомити (телефоном, факсом) іипіх 
сі'орззну, а також протягом 15 днів з дня наеіання (|юрс-мажо|ліих обегавии вислати гювідомлеиня 
хстаиовлеиої ([юрми, видане представником відповідної Горгової (Торгово-промислової) пала ги і з 
зазначсння.м наявност і вищезазначених нолііі. лаїн їх настання і ірнва.тоеіі.

5.5. Неповідомлення або несвосчасне повідомлення іюзбавляг ві.тповілну Сторону права іюеи.татиея 
на вищезазначені обставини, як на підставу ,ч;ія звільнення віл ві.тновілальноет і. Наявність форс- 
мажорних обставин новинно бути підтверджена представником відіювідної І з>рі ово-нромнс.ювої 
І Іала гн.

5.6. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, строк виконання зобов'язань відсувагіься 
відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Якщо ці обставини іа їх нас.тілки 
будуть продовжуватися більше З (трьох) місяців, то кожна із еіорін б\де мати право відмовитися 
від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і в цьомх ізиналк) жо.тна зі сторін не 
буде мати права на відшкодування іішіою стороною можливих збитків.

5.7. Сторони звільняються від відповідальносії в разі набрання чинності в період виконання Робіт 
норма гивпими актами органів влади, місцевого самовря.чувамня. законами та інпнімн 
законодавчими актами, які змінюють або скасовують підстави, порядок та умови виконання 
С горонами зобов'язань за даним Договором, або унеможливлюють виконання Сторонами своїх 
зобов'язань з інших причин, незалежних від Сгорін Доі овору.

6. Зміїні та .иніовиеіііні до Договору
6.1. Зміни та доповнеппя до укладеного Договору можуть бути внесені за взае мною зю.ило Сторін 

шляхом ук.тадсння відповідної додаткової ут оди.
6.2. будь-які зміни та доповнення, що вносяться до цього Договору, дійсні лише за умови, коли вони 

вик.тадені в письмовій формі та нідіїисані уповноваженими па іе нре.'іетавниками Сторін і 
скріплені печатками. Такі зміни та доповнення г невід'ємними частинами Договору.

6. Т Після пілиисання иіюі о Договору всі нопередпі перег овори щодо ньоіо. .тиету ванпя, гюпере.тпі 
угоди і протоколи про наміри з питань, викладених у цьому ііоговорі ттРабо стосуюіьея йоіо 
предмету, втрачають юридичну чинність.

7, Ст рок д ії До і овору
7.1. Договір набирає чинності з моменту йоіо підписапня Сторонами та діє до 31.12.2018 р.
7.2. За іпісі>мовою зі'одою Сторін строки, зазначені у цьому розділі Договору, можуть бути змінені. 

Такі зміни оформлюю) ься до.іат ковою у годою до /Іоговору. яка ( його певід'смною част иною.



8. И іір іїїіс іііііі сііорік
8.1. Спори, що вимикають між Сторонами, іа роібіжнск'ті та цим Договором та \ тн'я?к\ в міі.м. 

булуті. вирішуватися Сторонами иі.ія.чом вваеммих коис\.іі>іацііі га переговорів.
8.2. Якщо спір Сторонами не може буїи вирішений шля.хом ввас мни.ч иереї оворів. він вирішугп.ся в 

судовому порядку ва встановленою підвідомчістю га нілс>лнісііо такого спору. вивначеном\ 
вілновідним чинним законодавством України.

9. ІІріїїч'іііцеві ііц.і()жеиііа
9.1. Иідноситі. що виникають при укладанні або в процесі викоііаніїя ці,оі о Договор). що < 

неврегульовани.ми цим Договором, регулююгься чинним ва комода не гвом України.
9.2. Виконавець налас ноелуги власними силами або ва.іуча( до виконання робії іиши.ч осіб 

(субпідрядників) ва своїм вибором, ва умови, що іакі субпідрядники макш. відповідну 
кваліфікацію і необхідні довві.іьні доку.меиги.

9..2. У  разі ровірваиня Договору ва ініціативою 'Замовника в нричин. не нов'яванич в виною 
Виконавця, сплачені 'Замовником коніїн не ііоверіаюіься.

9.3. У разі зміни сгаїусу однією із Сгорін. вона зобов'язана іювідоміии про це інніу сюроііу в 
пись.мовій формі в п'ятиденний строк.

9.5. Сторони несуть повну відповідальність ва гірави.іьність вавначсініч ними у цьому Договорі 
реквізитів га при зміні баиківськи.х реквізитів, адреси, назви Сгорін, Сторони зобов'язані не 
ііівійіне 15 календарних днів повідомити про таку нлановану зміну іінііій Стороні та не півнініе 
ніж за 5 робочих днів до початку виконатіия зобов'я зань під іювими рекві зитами надати завірені 
копії доку ментїв. що фіксують таку зміну.

9.6. Усі новідомлення. що направляються Сторонами о.іна одній вгі.ню в цим Доіово|юм мають бути 
здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими иалежннм чином, якщо вони надіс.тані 
листом на замовлення, або доставлені особисто за вавіїаченими адреса.ми Сторін.

9.7. Доіовір складений українською мовою у двох автентичних иримірника.ч. кожний з яких мас 
однакову юридичну силу, но одному для кожної і з Сторін.

10. .Л.ірсчті І а рекві зити скір іи

ВШчОП.ЛВПЦЬ ЗЛМОВПІІК

Де р'/ка в 11 е II і д 11 р и (м с г 130 «Яч И. ІК О М »
49000. м. Дііінро. 
ізул. .Архітектора Дольника. 8 
Код еДРПОУ .12.550021 
р./р; 26008060711710 
в І І.А Г К1) ■*! Іриїзатбанк" 
м. Дніпро. МФО 105299 
НІН 121500204622

Васильчеико

ДГЛІ.ЛР ГЛМКМ Г 'ЖИ Г. ІОІІОІ о  
І’ОСПОД.ЛІ‘СТВЛ ДIIІПР()В( ЬК()ї 
МІСЬКОЇ Р.ЛДІІ
49000, /Іній рої іе тровська, 
м. Дніпро, вул. Воскресенська, 16


