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ЗАМОВНИК: Управлiння капiтального
ради, в особi начuIьника управлiння Глазунова
пiдставi Положення, з однiеi сторони, та

ДОГОВIР XryfO
"уб 'U2ZЛ2 2019 покч

-

будiвництва ЖитомирськоТ MicbKoi
В'ячеслава Володимировича, що дiе на

пIдрядНИК: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Полiсся Мiськбул> в
особi директора Параlценка Володимира Миколайовича, що дiе на пiдставi Статугу, з iншоi
сторони, надалi ра:}ом iMeHoBaHi <Сторони>), а кожна окремо <Сторона>, керуючись чинним
законодавством УкраТци, укJIztли uей,Щоговiр про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПIДРЯДУ
1.1. За цим ,Щоговором Замовник дорr{ае, а Пiдрядник зобов'язуеться на свiй ризик виконати
будiвельнi роботИ вiдповiдно до р{ов Щоговору та проектно-кошторисноi докуплентацii i
здати Замовнику закiнченi роботи в установлений ,щоговором строк, а Замовник
зобов'язуеться прийняти та оплатити ik,
1.2. ПредМетом ,ЩогОвору пiдРяДу е виконаннЯ робiТ по обоекту: <<Капiтальний ремонт
прибулинкових територiй благоустрою за адресами: вул. Бориса Тена, g2r96,100_100Б,
102, 104; проiзД дкадемiКа ТутковСького, l2-14t52, 15; вул. IBaHa Сльоти, 60, 62, 64;
вул. BiTpYKa, 10, 12; вул. Шевченка, 107> (дк 02l:20l5 45453000-7 - Капiта.гlьний ремонт
i реставрацiя).
1.3. обсяги закупiвлi робiт можугь бути зменшенi залежно вiд реЕIльного фiнансування
видаткiв Замовника.

2.цIнА договору
2.1. Загшrьна сума договору становить .9l0ll2r40 грн (Щев'ятсот десять тисяч сто
дванадцять гривень 40 копiйок), в т.ч. пдв 20% _ 151б85,40 грн (сто п'ятдесят одна
тисяча BiciMcoT п'ятдесят чотири гривнi 40 копiйок). Щiна договору е твердою.
2.2. Змiни ,щоговiрноi цiни у випадку виникнення обставин передбачених законодавством
оформлюються додатковою угодою.
2.3. .Щоговiрна цiна може коригуватися тiльки за взаемною згодою CTopiH. .Щоговiрна цiна
робiт пiдлягас коригуванню у зв'язку iз (може змiнюватись, якщо):

а) змiнами у проектно-кошториснiй документацii;
б) ухва-гrеНням новиХ нормативНих i законОдавчиХ aKTiB, якi впливаrоть на BapTicTb робiт;
в) змiнИ цiни У зв'язкУ iз змiною ставок податкiв i зборiв, регульованих цiн (тарифiв) i

нормативiв, пропорцiйно до змiн таких ставок, цiн (тарифiв);
г) змiна цiни вiдбуваеться в бiк зменшення;
д) продовження строку дiт договору та виконання зобов'язань щодо передання товару,

виконання робiт, надання посл}т у разi виникнення доцА{ентаJIьно пiдтверджених
об'ективних обставиН, Що спричинили таке продовження, у тому числi непереборноi сили,
затримкИ фiнансраннЯ витраТ заN{овника, за )rмоВИ, ЩО TaKi змiнИ не призвеД}ТЬ д9
збiльшення суN{и, визначеноi в договорi;

е) в iнших випадках, передбачених ,Щоговором та дiючим законодавством Украiни за
згодою cTopiH.
2.4. .Щоговiрна цiна може бути зменшена за взасмною згодою CTopiH.
2.5. ЯКШО Пiд час бУлiвничтва виникне потреба у виконаннi додаткових робiт, не врахованих
проектною докр{ентацiею, Пiдрядник зобов'язаний повiдомити Замовника про обставини,
ЩО ПРИЗВеЛИ ДО ВиКоЕання таких робiт, та подати Замовнику пропозицiТ з вiдповiдними
РОЗРаХУНКаNIи. Замовник, розгJIядае зазначенi пропозицii, приймас рiшення по cyTi та
повiдомляе lrро нього Пiдрядника. Якщо Пiдрядник не повiдомив Замовника в
УСТаноВленому порядку про необхiднiсть виконання додаткових робiт, BiH не може вимагати
вiд Замовника оплати викоЕаних додаткових робiт i вiдшкодування завданих йому збиткiв,
яКЩо не Доведе, що проведення таких робiт було необхiдне в iHTepecax Замовника, зокрема, у
Зв'яЗкУ з тим, що зупинення робiт загрожувало знищенням або пошкодженням об'екта
булiвничтва.
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3. ЯКIСТЪ РОБIТ ТА ПОРЯДОК ЗДЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗД
ВIДПОВIДНIСТЮ РОБIТ ТА МАТЕРIАЛЬНИХ PECYPCIB ВСТДНОВЛЕНИМ

вимогАм, проЕктнIЙ докумЕнтдцli тА договору шдряду.
3.1. РоботИ та платерiаrrьнi ресурси, що використовуються для ix виконання, повиннi
вiдповiдатИ вимогаМ нормативНо-правових aKTiB i нормативних докучлентiв у га;lузi
будiвництва, проектнiй документацii та yMoBtlM Щоговору.
з.2. З метою контроJIю за вiдповiднiстю робiт та матерiальних pecypciB установленим
вимогаI\,I Заtr,rовник забезпечуе здiйснення технiчного нагляду за булiвництвом у порядку,
встановленому законодавством.
3.3. З метоЮ контроJIю за вiдповiднiстю булiвельно-монтажних робiт проектнiй докрлентацiТ
замовник (вiдповiднi посадовi особи Замовника) забезпечуе здiйсненr" uu.ор.uкого нагJIяду
протягом усього перiоду капiтального ремонту шляхом укJIадення договору з вiдповiда;lьним
розробником проектноi докуллентацii (генера_ltьним проектува_гlьником).
Авторський нагляД здiйснюеться в порядку, встановленому законодавством.
3.4. Замовник здiйснюе контроль за ходом, якiстю, вартiстю та обсягами виконання робiт
вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 849 I_\ивiльного кодексу Украiни та у пор"дпу,
передбаченому,Щоговором.
3.5. .Щля здiйснення авторського та технiчного нагляду i контролю за виконанням робiт
(будiвництвом об'екта) Пiдрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осiб, якi вiдповiдно
до договорiв здiйснюють авторський та технi.rrrий нагляд, надавати необхiднi iнформачiю 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
виконtlння робiт.
3.7. ПiдряДник, щО забезпечУе постачаНня матерiальниХ pecypciB для виконання робiт, у разi
виявлення невiдповiдностi таких pecypciB встановленим нормативним вимогчlJ\{ зобов'язаний
негайно провести ix замiну.
роботи, виконанi з використанням матерiальних pecypciB, Що не вiдповiдЕlють установленим
вимог€lпr, Замовником не оплачуються.
3.8. Bci зворотнi матерiали, якi виникtlють пiд час виконання
оформлюються вiдповiдним актом,

демонтажЕих робiт,

4. ФIнАнсучАння роБIт рЕконструкцfi оБ,€ктА тА порядок
ЗДIИСНЕННЯ ОПJIАТИ ЗА ВИКОНАНI РОБОТИ.

4.1. Фiнансування робiт.
4.1.1. ,Щжерело фiнасування - кошти мiсцевого бюджету. Фiнансування робiт залежить вiд
реаJIьного надходженЕя коштiв з бюджету. Сума зобов'язань за .Щоговором пiдлягае
КОРИГУВаННЮ У разi змiни бюджетних призначень на вiдповiдний piK i оформлюеться
додатковоЮ угодоЮ зi скJIаданняМ уточненогО графiку виконаних робiт та плану
фiнансування.
4.|.2. Оплата виконаних робiт буле злiйснюватись лише в межах бюджетних призначень
ПРИ НаЯВНОСтi на казначеЙському рахунку вiдповiдних коштiв та згiдно з планом
фiНаНСУвання робiт, який обов'язково узгоджуеться та пiдписуеться Сторонал,rи i тiльки за
uiсi умови е невiд'смною скJIадовою .Щоговору.

ЗамОвник зобов'язаний надати Пiдряднику план фiнансування робiт, а у разi його
КОРИГУВЕtНня - УточнениЙ план фiнансування робiт, пiсля чого Пiдрядник мае право
СКОРИГУВаТИ КаJIенДарниЙ графiк виконання робiт вiдповiдно до плану фiнансування.
4.1.3. Бюджетнi зобов'язання та iншi зобов'язання з€lN{овника по даному договору виникilють
У разi наявностi бюджетних призначень на вiдповiдний piK, а 

- 
бюджЙi фiнансовi

зобов'язання - в межах фактичних надходжень коштiв на реестрацiйний рахунок Замовника.
4.1,4. Оплата платiжних дор}чень Замовника здiйснюеться згiдно Порядку казначейського
обслуговування мiсцевих бюджетiв, затвердженого HaKirзoM MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
Ns 938 вiд 23.08.2012 та постанови Нацiонального банку Украiни вiд 21.01.2004 Nч22 <Про
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затвердження IнстрУкцii прО безготiвковi розрахунки в Украiнi в нацiона_пьнiй валютi>>, та
iнших нормативних документiв.

4.2. Порядок здiйснення оплати за виконанi роботи
4.2.1. Розрахунки за виконанi роботи проводяться на пiдставi,rnoJr* форм:

Ns КБ-2в кАкт приймання виконаних будiвельних робiт>;
}lb кБ-3 к!овiдка про BapTicTb виконаних будiвельних робiт та витратиD.

4.2.2. !окрlенти про виконанi роботи та ii "upii.ru скJIад€lються 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 Укра'iни J\Ъ ttZ uiд
2з.04,2014. РозмiР авансУ не може перевищуВати ЗОYо BapTocTi вiл рiчного обсягу робiт.
Попередня оплата (авансування) здiйснюеться За.ьцовником шJUгхом спрямування бюджЬтних
коштiв на небюджетний рахунок Пiдрядника, вiдкритий на його iм'я ворганах Казначейства
у встановленомУ законодаВством порядку, з подаJIьшим використанням зазначених коштiв
Пiдрядником виключно з таких paxyHKiB на цiлi' визначЪнi ,.Щоговором. Пiдрядник
зобов'язусться використати од"рrпа"ъй аванс протягом трьох мiсяцiв пiсля одержання авансу
та надати вiдповiднi акти виконаних робiт. По закiнченнi вказаного TepMiHy, Ъ"urпористанi
суми авансу, повертаються Замовнику.
4.2.4. Одержаний аванс Пiдрядник зобов'язуеться використати на придбання i постачання
необхiдних для виконання робiт матерiалiв, конструкцiй, виробiв.
4.2,5, У разi виявлення невiдповiдностi робiт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам,
завищення ix обсягiв або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цiн, розцiнок та
iншиХ помилок, що вIUIинУли на цiну викоНаних робiТ, Замовник ма€ право за участю iliopro""nu
скориryвати суму, що пiдлягае сплатi.
4.2-6. Замовник ма€ прЕlво вiдмовитись вiд прийнятгя робiт до оплати за умови, якщо вони не
вiдповiдаютЬ вимогаМ затвердженоi проектноi документацiI на будiвництво Об'скта,
ЩоговiрнОТ цiнИ та чинногО законодаВства (,ЩерЖавниХ булiвельнИх норм, правил, стандартiв
тощо).
4.2,7. Промiжнi платежi за виконанi роботи здiйснюються в межах не бiльш як 95о/о \х
загальноI BapTocTi за договiРною цiноЮ. Кiнцевi розрахунКи здiйснюються у двотижневий
TepMiH пiсля виконання i приймання Bcix передбачених ,щоговором робiт та отримання
декларацii про введенtUI в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'екry.

5. ВИКОНАННЯ РОБIТ: TEPMIH ТАПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ_ПЕРЕДДЧI
ЗАКIНЧЕНИХ РОБIТ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБIТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦI€Ю

ТА МАТЕРIАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБIТ
суБшдрядникIв тА роБочоi сили. вимоги до оргАнIздцIi викондння

РОБIТ. ГАРАНТIЙНr СТРОКИ ЯКОСТI ЗАКIНЧЕНИХ РОБIТ 1ВКСПЛVАТАЦIi
оБ,€ктА) тА поРядоК усунЕНIIя виявлЕних нЕдолкIв (дЕФЕктIв).

РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ,€КТА.

5.1. TepMiH виконання робiт
5.1.1. ПiдрядниК повинен ро3почати виконання робiт за.Щоговором протягом п'яти
к€rлендарних днiв з дня пiдписання ,.щоговору Сторонами за умови надання проектноi i
дозвiльноi документацiii та завершити протягом 80 календарних днiв . д"" початку
виконання робiт.
5.1.2. Якщо пiдрядник своечасно не розпочав роботу або виконус ir настiльки повiльно, що
закiнченнЯ if у строК стае явнО неможJIиВим, зtlмовIIик мае право вiдмовитися вiд договору
пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв (п. 2 ст. 849 I]ивiльного кодексу УкраiЪи).
5.1.3. Перегляд TepMiHiB виконання робiт може здiйснюватися за уrо", пiдписання
Сторонами вiдповiдноi додатковоi угоди до .Щоговору у разi виникнення докр{ентаJIьно
пiдтверджених об'ективних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числi форс-
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мажорниХ обставин, затримкИ фiнансрання витрат зilмовника за умови, що TaKi змiни не
tIризведуТь до збiльШення ср{и, визначеноi у договорi.
5.1.4. Обставинами, якi перешкоджають доrр"rur"о визначених Щоговором TepMiHiB
виконtшIня Робiт, прийняття в експлуатацiю Ъакiнченого будiвництвом Об'екта, якi не
зilIежать вiд Пiдрядника i дають останньому право вимагати вiд Замовника перегляду цих
TepMiHiB у разi, якщО ПiдрядниК без затриМки письмОво сповiстив Замовника про ix появу
можуть буги:

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

обlекта, порушення умов фiнансування об'екта, незабезпечення об'екта затвердженою
проектною чи дозвiльною докуN{ентацiею, затримка у виконаннi Замовником iнших взятих
ним на себе за ,щоговором зобов'язань, необхiднiсть виконання при спорудженнi об'екта
додаткових робiт тощо;

- внесення змiн до проектноi докуплентацiI;
- 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 реглаrчrентуютЬ прийняттЯ закiнчениХ об'ектiв в експлуатацiю.
5.2.2,. ЯкщО при злiйсНеннi робiт виникнугь зауваження до стану (якоотi) цього Об'екта,
СторонИ зобов'язаНi скластИ акт з перелiкоМ i кiлькiсним визначенням виявлених недолiкiв
(недоробок i порушень) та cTpoKiB iх усунення. Якщо Пiдрядник вiдмовиться взяти участь у
складаннi чи пiдписаннi вказаного акту, Заtrловник мае право скласти цей акт за )частю
незалежнИх компетентниХ експертiв. Визначенi у цьомУ aKTi зауваження щодо цедолiкiв,
недоробок або порушень (якщо TaKi будуть виявленi) та термiни ii усунення (виправлення)
булугь обов'язковими до виконання Пiдрядником, а також будуть пiдътаваrпrи для накладення
на Пiдрядника вiдповiдних штрафних санкцiй, виплати Пiдрядником Заловнику визначеноi
,Щоговором неустойки та вiдшкодування завданих Замовнику внаслiдок порушення rЩоговору
збиткiв.
5.2,з, Передача виконаних робiт Пiдрядником i приймання Тх Замовником оформлюеться до
25 числа поточного мiсяця актом про виконанi роботи ( форма NsКБ-2В, NчКБ-3) 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 буги ycyHyTi Пiдрядником протягом cTpoKiB,
визначенИх за домОвленiстЮ cTopiH. Якщо Пiдрядник не бажаi чи не може усунути TaKi
недолiки, Замовник може, попереднЬо повiдомивши Пiдрядника, усунути ix своiМи силЕlми
або iз за-гrуlенням TpeTix осiб. Витрати, пов'язанi з усуненням недолiкiв Замовником
компенсуються Пiдрядником.
5.2,5, Якщо виявленi недолiки не можуть бути ycyHeHi Пiдрядником, Зашtовником або
третьою особою, Замовник мае право вiдr,tовитися вiд прийнятгя робiт або вимагати
вiдповiдного зниження,,Щоговiрноi цiни чи компенсацii збижiв.

5.3. Забезпечення робiт проектною документацiею та матерiальними ресурсами
5.3.1. Забезпечення робiт проектною докуплентацiею, ii погодження у встановленому
законодавством порядку покJIадаеться на Замовника.
5.з.2, Заlловник зобов'язаний у п'ятиденний TepMiH пiсля пiдписання ,.Щоговору згiдно aKTiB
передатИ ПiдрядниКу проектнУ докр[ентацiю. ДодаТковi примiрники проектноi локрлентачii
можуть передаватися за домовленiстrо Сторiп.
5.3.3. ЗакупiвлЮ, одержаНня, скJIаДування, збереженНя необхiдних дJIя виконання робiт
матерiапiв, устаткування i iнших pecypciB здiйснюе Пiдрядник. BiH вiдповiдае за кiлькiсть,
якiсть i комплектнiсть постачання цих pecypciB, на ньому лежить ризик iх випадковоi втрати
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та пошкодження, i до моменту вiдшкодування ix BapTocTi Замовником вони зч}лишаються
власнiстю Пiдрядника.
5.3.4. Роботи та матерiальнi ресурси, що використовуються для ix виконання, повиннi
вlдповlдатИ вимогЕlм нормативно-правових aKTiB i нормативних докуплентiв у галузi
булiвничтва, проектнiй докрлентацii та .Щоговору.
5.3.5. Пiдрядник зобов'я3аний повiдомляти письмово Замовника про проведення поточних
перевiроК та випробовувzlнЬ коЕструкцiй, виробiв, устаткування тощо, 

"Ki "икорrстовуютьсяпри будiвництва до ix проведення, та надавати iнформацiю про результати, вжитi заходи з
усунення виявлеЕих недолiкiв протягом 2х днiв пiсля одержання вiд Замовника вiдповiдного
запиту.
5.3.6. Пiлрядник зобов'язаний усувати недолiки в роботах, матерiалах, ycTaTKyBaHHi, виявленi
Замовником, вiдповiднимИ державними органЕ}ми, архiтектурним нtглядом в строки,
визначенi актtlь.{и перевiрок, вказiвок та приписiв, та iнформ увати Замовника.

5.4. Залучення до виконання робiт Субпiдрядникiв
5 4 1. Пiдрядник за погодженням з Замовником може заJIrrати дЬ виконання робiт iнших осiб
(субпiдрядникiв).
5.4.2. Пiдрядник несе вiдповiдалънiсть перед Замовником за невиконання зобов'язань
субпiдрядникtlми.
5.4.3. Пiдрядник координуе виконання робiт субпiдрядникtlми на будiвельному майданчику,
створю€ умови та здiйсню€ контроль за виконtшням ними договiрних зобов'язань.
5.4.4. СубпiдрядЕики, що залучаються до виконання робiт, повиннi вiдповiдати
квалiфiкаЦiйндЦ та iншиМ вимога^{, передбачениМ ,,ЩоговороМ (матИ лiцензiю (лозвiл) на
виконання робiт, визначених догоtsором 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 зобовоязаний залrIати робочу силу в необхiднiй
кiлькостi та вiдповiдноТ квалiфiкацii.
5.5,2. Пiдрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема
створення здорових i безпечних р{ов црацi та вiдпочинку працiвникiв (додержання правил i
норм технiки безпеки, ви]эобничоi caHiTapii, гiгiени працi, протипожежноi охорони тощо), а
також проведення вiдповiдного iх iнструктажу.
5.5.з. Замовник може вимагати вiд Пiдрядника вiдсторонення прачiвникiв вiд виконання

-.poolT з оOгрунтувЕlнням Taкol вимоги.
5.б. Вимоги до органiзацii виконання робiт

5.6.1. Пiдрядник забезпечуе охорону (огородження, освiтлення тощо) будiвельного
МаЙДанчика, можливiсть доступу до нього Замовника, субпiдрядникiв, зЕuIучених до
виконання робiт згiдно з уN{овами,Щоговору.
5.6,2, Пiдрядник зобов'язаний у визначеному ,Щоговором порядку iнформувати Замовника
про:

а) ХiД ВИКОнаПня робiт, у тому числi про вiдхилення вiд графiка ix виконання (причини,
заходи щодо усунення вiдхилення, тощо);

б) забезпечення виконання робiт матерiа-гlьними ресурсzlп{и;
в) залрення до виконtш{ня робiт робочоi сили;
г) РезУльтати здiйснення контроJIю за якiстю виконуваних робiт, матерiа.пьних pecypciB.

5.6.3. Пiдрядник повинен зберiгати на будiвельному майданчику один комплект проектноi
ДОКУN{еНТаЦii фазом iз змiнами до Hei) та надавати if Замовнику на його вимогу для
КОРИСТУВЕlння. Пiдрядник у порядку, визначеному нормативними документами та договором
пiдряду, веде i передае Замовнику пiсля завершення робiт виконЕtвчу докуtиентацiю.
5.6.4. Пiлрядник зобов'язаний протягом 5 днiв пiсля завершення виконання робiт звiльнити
бУЛiВелЬний майданчик (очистити вiд смiтгя, непотрiбних матерiальних pecypciB,
ТИМЧаСОВИХ СпОрУД, примiщень тощо). Якщо Пiдрядник не виконае зазначенi зобов'язання,
Замовник пiсля письмового попередження Пiдрядника може звiльнити будiвельний
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майданчик своiми силrlп4и або iз залученням TpeTix осiб. Витрати Замовника, пов'язанi з
виконаннЯм зазначеНих робiт, компонсуються ГIiдрядником.
5.6.5. ЗаrrцовниК i ПiдряднИк за уN{овИ взаемноi згодИ мiж собою та нfuIвностi обцрунтувzlння,
яке повинно вiдповiдати вимогам i положенням чинного законодавства Украiни, мtlють
прilво змiнювати TepMiH виконання Робiт.
5.6.6. Пiдрядник забезпечус повне, якiсне i своечасне ведення виконавчоI докуrпrентацii
ПеРеДбаЧеНОi ДБН А.3.1-5-2016 кОрганiзацiя будiвельного виробництва> та iншими
нормативними докр{ентсliчlи.
5.6.7. Уся пото'дtа iнформацiя про хiд виконання робiт у визначених обсягах i порядку
фiксуеться Пiдрядником у журналi виконання робiт, який ведеться i подiеться
субпiдрядНикоМ Пiлрялнику, Пiдрядником Замовнику. Вiдповiдальнiсть за ведення
журналу покJIадаеться на особу, яка € уповноваженим представником Пiдрядника на
будiвельному майданчику.
5.6.8. Замовцик у буль-який час може ознайомитись з порядком ведення документацii.
Вимоги Замовника Щодо виявлених порушень зЕlносяться до журнаJIу облiку виконання
робiт.
5.6.9. ПiдрядниК несе повНу вiдповiДа.пьнiсть згiдно чинного законодавства за достовiрнiсть
наданоi ним вищевказаноi докуrиентацii.

5.7. Гарантiйнi строки якостi закiнчених робiт (експлуатацii та порядок усунення
виявлених недолiкiв (дефектiв)

5.|Ll. ПiдрядниК гарантуе якiстЬ закiнчениХ робiт i змонтованих конструкцiй, досягнення
показникiв, визначених у проектнiй докр{ентацii, та можливiсть ix експлуатачii протягом
гарантiйного строку.
5.7.2. ГаРантiйний строк експлуатацii Об'екта становить 10(десять) poKiB вiд дня його
введення в експлуатацiю за уп{ови дотримання ptoB його експлуатацii вiдповiдно до
технiчноi докр{ентацii. Початком гарантiйного строку вважа€ться день введення об'екта в
експлуатацiю.
5.7.з. ПiдрядниК протягоМ гарантiйнОго строку експлуатацii Об'екта вiдповiдае за дефекти,
що призвели' до руйнування, aBapii тощо на об'ектi, якщо Замовник об'ективно не мiг
виявити цi дефекти при прийманнi робiт.
5.7.4. Гарантiйний строк цродовжуеться на час, протягом якого об'ект не мiг
експлуатуватися внаслiдок недолiкiв, якi виникли за вини Пiдрядника.
5.7,5. У Разi Виявлення Заrrловником протягом гарантiйного строку недолiкiв (дефектiв) BiH
повинен протягом 5-ти днiв пiсля виlIвленнrI цих недолiкiв (дефектiв) повiдоrиЪ" про це
ПiдрядниКа i запросИти йогО для складення вiдпоВiдногО Ежта про порядок i строки у"у""r""
виявлених недолiкiв (лефектiв).

ЯКЩО Пiдрядник вiдмовиться взяти участь у складаннi акту, Замовник мае право скласти
такиЙ акт iз залученням TpeTix осiб i надiслати його Пiдряднику. Акт, складений без yracTi
Пiдрядника, надсила€ться йому дJIя виконання протягом 2 днiв пiсля скJIадання
5.7 ,6. Пiдрядник зобов'язаний за свiй рахунок усунути за-пежнi вiд нього недолiки (дефекти) в
СТрОки та В порядку, визначеному в aKTi про Тх усуноння. Якщо Пiдрядник не забезпечить
ВИКОНання цiеi вимоги чи буде порушувати строки ii виконання, Замовник може усунути
ВИЯвлеНi недолiки (лефекти) своiми силilп,lи або iз залr{енrulм TpeTix осiб, попередньо
ПОВiДОмИвши прО це Пiдрядника. У такому разi Пiдрядник зобов'язаний повнiстю
компенсувати Замовнику витрати, пов'язанi з усуненням зzвначених недолiкiв (дефектiв), та
завданi збитки.

5.8. Ризики випадкового знищення або пошкодження обrскта
5.8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'екта або його елементiв до його
пРиЙняття Заrrlовником несе Пiдрядник, KpiM випадкiв, коли це стilлося внаслiдок обставин,
що залежЕrли вiд Замовника.
5.8.2. Сторони зобов'язанi вживати необхiдних заходiв для недопущення випадкового
ЗНИЩенНя або пошкодження Об'екта або Його елементiв, а якщо таке пошкодження
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вiдбулося, приймати вiдповiднi рiшення та узгоджувати своi дiт щодо усунення негативних
наслlдкlв.
5.8.3. У разi випадкового знищення об'екта або його елементiв подагlьшi дii Пiдрядника
визначаються рiшенням Замовника щодо доцiльностi та ploB продовження робiт.
5.8.4. У разi випадкового пошкоДження об'екта або його елементiв Пiдрядник зобов'язаний
негайно повiдомити про це За.п,tовника. На вимогу Замовника Пiдрядник подае йому для
погодхення план заходiв щодо усунення наслiдкiв випадкового пошкодження об'екта або
його елементiв.за погодженням iз Замовником Пiдрядник може зarлучати до усунення
наслiдкiв випадкового знищення або пошкодження об'скта або його елементiв TpeTii осiб.

6. прАвА тА оБов,язки cToPIH

б.1. Замовник мас право:
а) вимагати вiД ПiдрядниКа своечасного та якiсного виконання робiт з Об'екта;
б) вимагати вiд Пiдрядника усунення за його ptlxyнol<, У визначенi чинним

ЗаКОНОДаВСТВОМ, Замовником чи уповноваженими Заlvовником особами строки Bcix
виявлених як при прийнятгi об'екта в експлуатацiю так i пiд час гарантiйного строку
експлуатаЦii цього об'скта недолiкiв (недоробок, порушень), якщо цi недолiки 1недороЪки,
порушення) виникли сЕtп{е з вини Пiдрядника, а також сплати Пiдрядником визначеноi
умовами ,,Щоговору пенi (неустойки) та, у випадку вимоги, повернення вiдповiдноi частки
сплачених Пiдряднику за .щоговором коштiв;

в) вип,rагати вiд Пiдрядника вiдшкодування завданих збиткiв, зрловлених порушенням
ним уN{ов.Щоговору;

г) за уI\{ови несво€часного виконання Пiдрядником взятих на себе зобов'язань вимагати
сплати визначеноi рловами .щоговору пенi (неустойки) та повернення вiдповiдноi частки
сплачених Пiдряднику за,,Щоговором коштiв;

д) вимагати вiд Пiдрядника нести пiд час виконання Робiт за ,щоговором вiдповiдальнiсть
за дотримання на об'ектi вимог чинного зЕlконодавства Украiни щодо охорони працi,
ПОЖеЖНОi безпеки, технiки безпеки, а також за збереження Об'екта протягом всього часу
виконання робiт до передачi його Замовнику;

е) За УIuови iстотного невиконtlння Пiдрядником взятих на себе за.Щоговором зобов'язань
Вiдмовитися зi свого боку вiд виконання уIиов .Щоговору та вимагати вiдшкодування
понесенrх при цьому збиткiв у повному обсязi понад сплати неустойки;

Ж) Не ВТрУчаючись у господарську дiяльнiсть Пiдрядника, здiйснювати контроль та
технiчний нtгляд за ходом, якiстю, вартiстю та обсягами виконання робiт;

З) У ВипаДку виявлення Замовником чи уповновuDкеними Замовником особами при
бУлiвництзi Об'скта недолiкiв (недоробок, порушень) забороняти Пiдряднику до усунення
Bcix цих недолiкiв (недоробок, порушень) пода_тlьше виконання Робiт на Об'ектi у повному
або вiдповiдному частковому обсязi;

i) за уlrлови несвосчасного усунення виявлених на Об'ектi недолiкiв (недоробок, порушень)
У ВИЗЕаченi Замовником чи уповноваженими Замовником особами строки дорушти усунення
цих неДолiкiв (недоробок, порушень) за рахунок Пiдрядника iншiй особi та вимагати вiд
Пiдрядника вiдшкодування вiдповiдних збиткiв;

й) за Умови неналежного виконання р{ов договору у буль-який час до закiнчення
виконання робiт вiдмовитися вiд ,Щоговору, виплативши при цьоIvrу Пiдряднику виконану
частину робiт та вiдшкодувати збитки, завданi такою вiдмовою.

к) вiдмовитися вiд ,Щоговору в буль-який час до закiнчення будiвництва об'екта,
повiдомивши про це його у l0-дений строк та оплативши Пiдряднику виконану частину

а) своечасно, вiдповiдно до умов .щоговору надати булiвельний майданчик пiд
СпОрУДження Об'екта, передати Пiдряднику проектну та дозвiльну локументачiю на
булiвничтво Об'екта;
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б) СВОеЧаСно, вiдповiдно до рfов.Щоговору здiйснювати фiнансування робiт;в) свосчасно попереджати Пiдрядника про Bci змiни у обсягах i склад виконtlння Робiт i
проектнiй документацii на булiвництво Об'екта;

г) виконувати належним чином iHTlli зобов'язання, передбаченi ,Щоговором, Ifивiльним i
ГосподарСькими кодексЕlми УкраiЪи, Зага_гlьними умовами укJrадення та виконання договорiв
пiдряду в капiтальному будiвництв, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкрЙи
Вiд 01.08.2005р. Ns 668 (зi змiнами) та iнттlими актЕlп{и законодitвства;

д) за р[ови вiдповiдностi Об'екта проектнiй документацii та упловам ,Щоговору своечасно i
згiдно з умовап{и.Щоговору прийняти виконанi роботи;

е) пiдтвердЖуватИ в установЛеномУ порядкУ обсяги виконtlних робiт шJUIхом перевiрки,
пiдписання aKTiB прийнятгя виконаних Пiдрядником робiт (форми М КБ-2в) та довiдок-про
BapTicTb виконаЕих робiт i витрат (форми м кБ-3) пiсrо оформлення виконавчоТ технiчноТ
локументацii;

ж) забезПечитИ здiйсненнЯ технiчногО наглядУ протягоМ усього перiолу виконання робiт в
порядку, встановленому зчlконодЕ}вством.

0.3. Пцрядник мас право:
а) вимагати вiд Замовника прийнят,гя виконаних робiт i здiйснення за встановленим

,Щоговором порядком сплати за булiвництво Об'скта;
б) за рlови порушення Замовником взятих за .щоговором на себе зобов'язань вимагати

сплати визначеноi рловами .Щоговору неустойки;
в) за уIйови неналежного виконання Зш,tовником взятих на себе за.Щоговором зобов'язань

вимагати розiрвання .щоговору Та вiдттiцбдування завданих з вини Заrrдовника збиткiв
вiдповiдно до зtlконодtlвства та умов .щоговору;

г) виконати Роботи на об'ектi самостiйно або з зi}лrrенням за вiдповiдним погодженням
iз Заtrцовником необхiдних субпiдрядникiв;

д) у випадку залrIення за погодженням iз Замовником вiдповiдних субпiдрядникiв
координуВати дiяльНiсть циХ субпiдряДникiВ при булiвництвi об'екта та вiдповiдати за iх
дiяльнiсть перед Замовником.

6.4. Пiдрядник зобов'язаний:
а) пристуцити: до виконання робiт, збудувати Об'ект у визначений у пунктi 5.1.1.

.ЩОгОвОрУ сц)ок, а також з обов'язковим дотриманням ycix викладених у,Щоговорi умов;
б) Своечасно, у строки, визначенi чинЕим законодавством, умовtlми ,Щоговору,

Заrrlовником чи iншими, )дIовноваженими Замовником особами, та за свiй рахунок усувати
Bci виявленi як при прийнятгi виконаних робiт так i пiд час гарантiйного строку експлуатацii
цього Об'екта, недолiки (недоробки, порушення);
В) вiдШКодувати вiдповiдно до зtконодавства та р(ов ,Щоговору завданi Замовнику

збитки;
Г) У Випадку порушення взятих на себе зобов'язань сплатити Замовнику визначену

УIuОВtlп{и Щоговору неустоЙку та, у випадку вимоги, повернути Зш,tовнику вiдповiдну частку
сплачених ним Пiдряднику за.Щоговором коштiв;

Д) пц час виконання робiт нести всю вiдповiда.пьнiсть за дотримання на Об'сктi вимог
чинного законодавства Украiни щодо охорони працi, технiки безпёки та пожежноi безпеки i
вiдповiдати за збереження Об'екта протягом всього часу виконання на Об'ектi робiт за
Щоговором;

е) забезпечити ведення та передачу Заловнику в установленому порядку документiв про
виконання .Щоговору;

х) забезпечувати будiвництво Об'екта необхiдними матерiаJIьно-технiчними (зокрема -
будiвельними матерiа-пами, устаткуванням, виробами i конструкцiями), енергетичними
ресурсtlми (вода, електроенергiя тощо);
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з) 
_. 

здiйснювати експертну перевiрку, випробування робiт, матерiалiв, конструкцiй,
виробiв, устаткуваНня тощо, якi використовуютiся длявиконання робiт, та повiдом-i, npo
це Замовника у визначенi .Щоговором пiдряду строки;

i) своечасно на вимогу Замовника подавати останньому для перевiрки виконанi обсяги
робiт на об'ектi, будiвельнi матерiали, вироби, конструкцii, обладнан"" i усrurкування, якi
використовуються при виконаннi робiт на об'ектi та всю необхiдну для цього локуrплентацiю;

к) iнформувати Замовника про хiд виконtlння зобов'язань за ,Щоговором, обставини, що
перешкоджають його виконанню, загрожують якостi або придатностi результату роботи, а
також про заходи, необхiднi для ix усунення;

л) виконувати належним чином iHmi зобов'язанняо передбаченi ,щоговором, Щивiльним i
Госполарським кодексаI\,lи УкраТни, Зага.гlьними умовами та iншими актчlп{и iu*оrодu"ar"а.

7. ВЦПовцАльнIсть cToPIH зА поруrrlЕння зоБов,язднь зд
ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРIВ

7.1. За порушення визначених.Щоговором зобов'язань, а також за змiну або розiрвання
.щоговору в односторонньому порядку без вiдповiдного обгрунтування Сторони несугь
вiдповiда-пьнiсть, встановлену чинним законодавством Украiни i,щоговором.
7,2. ПiдрядЕик за несвоечасне виконfflня взятих на себе за .Щоговором зобов'язань, зокрема
щодо cTpoKiB початку виконання робiт, порушення графiку ur*brru""" робiт i передачi
виконtlних робiт Замовнику; якостi робiт, що виконуються на об'ектi, вiдповiдностi ix
затвердженiй проектнiй документацii на будiвництво Об'екта i вимогам чинних нормативно-
правовиХ aKTiB УкРаiни (ЩерЖавниХ булiвельнИх норм, правил, стандартiв тощо) у галузi
будiвництва та iнших зобов'язань за.щоговором, сппачус Заlrловнику штраф згiдно положень
ст.2Зl Госполарського кодексу Украiни (iз врахуванням змiн розмiру облiковоi ставки за
даЕими Нацiона.пьного банку Украiъи У перiод, за який нараховуеться шпраф), та
вiдшкодовус завданi внаслiдок цього Зtrмовнику збитки понад сплати штрафу у повному
обсязi. У разi несво€часного повернення Пiдрядником отриманого uuu"ф, Пiдрядник
сплачуе ЗалловникУ. пеню у розмiрi 0,1% вiд срли заборгованостi по авансу, аJIе не бiльше
облiковоi ставки НБУ за кожний день затримки.
'l.З, СТОРОни Домовились, що погоджений розмiр збиткiв, який пiдлягае вiдшкодуванню
управлiнням капiта-пьного булiвниuтва Житомирськоi Micbkoi ради за несвоечаснiсть
розрахункiв, не може бути бiльшим за суму заборгованостi.
7.4. Сплата Сторонами визначеноТ рловами .Щоговору неустойки та вiдшкодування завданих
збиткiв не звiльняе Сторони вiд виконання зобов'язаньо якi вони взяли на себе за.Щоговором.
7.5. Сторони зобов'язанi докласти максимальних зусиль для вирiшення спорiв у лосуловому
ПОРЯДКУ, В тому числi шJIяхом проведення переговорiв, пошуку взаемоприйнятних рiшень,
ЗаJIуIIення професiйних експертiв, продовження cTpoKiB врегулювання розбiжностей,
ВНеСеННя Змiн в умови ,.Щоговору тощо. ,Щля захисту cBoix маЙнових прав та законних
iHTepeciB Сторони Mo>lýrтb звертатися з вiдповiдними позоваI\4и до суду.

8. оБстАвини нЕпЕрЕБорноi сили
8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне або часткове невиконання взятих на
себе за ,Щоговором обов'язкiв, якщо невиконання ix стtlло наслiдком дii обставин
непереборноi сили (форс-мажорних обставин), якi не iснува-тlи пiд час укладення договору та
ВИНИКJIи пОЗа Волею cTopiH. Обставинаtr,tи непереборноi сили визначаються техногеннi aBapii,
сТихiЙнi лиха i природнi явища, зага_гlьнi страйки, вiйни i вiйськовi дii, повiнь, терористичнi
акти тощо, якi визнанi компетентними органап,Iи офiuiйно.
8.2. Якщо TaKi обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами cBoix обов'язкiв,
строк дiТ.Щоговору за вза€мною згодою CTopiH переноситься на офiцiйно визнаний TepMiH дii
таких обставин.
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9. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ. ВНЕСЕННЯ ЗМIН У ДОГОВIР ТА ПОРЯДОК ЙОГО
РОЗIРВАНtIЯ

9.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ii
шляхом взаемних переговорiв та консультацiй.
9.2. Внесення змiн у,Щоговiр допускаеться тiльки за згодою CTopiH або за iнiцiативи однiсi
Сторони у визначеному у]!{овrlми,Щоговору порядку.
9.3. Внесення змiн у.Щоговiр оформrпоеться додатковою угодою, яка с невiд'емною частиною
,Щоговору.
9.4. Замовник мае право розiрвати.Щоговiр з тчких причин:

а) вiдсутнiсть коштiв дlя фiнансрання робiт;
б) виявлеНня недоцiльностi використання коштiв Для виконання робiт за,ЩоговоРом, у

тому rlислi за обставин непереборноi сили;
в) банкрутство Пiдрядника. Пiд банкрутством Пiдрядника слiд розумiти визнання його

банкругом господарським судом, або порушення господарським судом справи про
банкругство Пiдрядника;

г) затримка з вини Пiлрядника початку виконання робiт понад строки встановленi п. п.
5.1.1. !оговору;

Д) ВiдСтавання Пiдрядника вiд графiка виконання робiт бiльш нiж на 2 мiсяцi;
е) порушеНня ПiдряДЕикоМ булiвельнИх норМ i правил, вимоГ проектноi локументацiТ.
ж) виконав роботи з iстотними недолiкаrr,rи i не забезпечив iх усунення у визначений

Замовником строк;
9.5. Пiдрядник мае право iнiltiювати розiрвання,Щоговору у разi якщо Замовник:

не забезпечуе викоНання cBoix договiрнИх зобов'язань щодО cTpoKiB передачi булiвельного
майданчика, проектноi документацii та оплати виконаних робiт.
9.6. СторОна, яка прийняла рiшення про змiну або розiрвання .ЩогоВоРУ, повинна надiслати
вiдповiдне повiдомленuя лругiй CTopoHi.
9.7, У разi якщо рiшення про розiрвання .щоговору приймаеться вiдповiдно до умов пункту
9.4 або 9.5., ,.Щоговiр вважаеться розiрв.lним з дня одержання iншою Стороною повiдомленнJI
про таке рiшення.
Я.В. СторЪна, з iнiцiативи якоi розриваетЬся договiР, зобов'язана компенсувати iншiй CTopoHi
витратИ i збитки, зумовленi цимИ обставинаrrЦИ, За винятком випадкiв розiрвання ,.Щоговору з
вини iншот Сторони. .щокупленти для здiйснення кiнцевих розрахункiв гtри розiрваннi
.Щоговору пред'являються зацiкавленою Стороною протягом 20 днiв з моменту прийнятrя
РiШеННя про розiрвання.Щоговору. Протягом 10 днiв пiсля отриманнrI необхiдних докугплентiв
i РОзрахУнкiв iншою Стороною проводиться оплата витрат i збиткiв, зуIиовлених розiрванням
,Щоговору.

У той же строк Пiдрядник передае Замовнику булiвельний майданчик, а також з€tлишки
маТерiальних цiнностей, якi Пiлрялник придбав за власнi кошти i не може використати для
Виконtlння робiт по iнlших договорах, якщо Заrrцовник погоджуеться оплатити Пiдряднику
варпсть ззlлишкlв матерiаlrьних цiнностей.
9.9. Виникнення розбiжностей мiж Сторонами в питаннi кiнцевих розрахункiв при розiрваннi
ДОГОВорУ не може бути пiдставою для зволiкання передачi будiвельного майданчика i
загlишкiв матерiальних цiнностей.

l0. строк дIi договору
l0.1.,.Щоговiр набирае чинностi з моменту його пiдписання Сторонами та дiе до 31 .12.20it9
РОкУ, arre у бУдь якому разi до повного виконання сторонами cBotx зобовОязань.
l0.2. ,Щоговiр складаеться у 2 (двох) примiрникш, що мають однакову юридичну силу.

11. IшIII умови договору
11.1. Щоговiр Уклалено згiдно Щивiльного кодексу Украiни, Господарського кодексу Украiни,
Загаrrьних у,мов укJIадення та виконання договорiв пiдряду в капiтальному булiвництвi,
затверджених постЕlновою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 01.08.2005р. Jф668 (зi змiнами),
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порялку прийнятгя в експлуатацiю закiнчених булiвництвом обlектiв, затверджених
постановОю Кабiнету МiнiстрiвУкраihи вiд 13.04.2011p. м461 та iнших чинних нормативно-
правових aKTiB УкраiЪи (,,Щержавних будiвельних норм, прtlвил, стандартiв тощо). Якщо мiж
умовtlп{и ,Щоговору та положеннями вказаних нормативно-правових aKTiB виникнугь
розбiжностi або суперечностi, Сторони повиннi *ёру"urrсь вимогаN{и i положеннями
чинного законодiшства Украihи.
11.2. У разi передачi (на баланс, у користув€lння, оперативне управлiння, господарське
вlдання, власнiстЬ тощо) об'екта третiй особi, така особа набувае права Замовника,
передбаченi цим .Щоговороп,r. У такому випадку додаткова угода до .Щоговору не укJIадаеться,
проте ЗшtовниК повинен нzlпрчlвити Пiдряднику повiдомлення про передачу cBoix прав за
.Щоговором з зt}значенням пiдстав такоI передачi.
ll.З. БУДь-якi змiни або доповнення.Щоговору та iнших договiрних документiв вважаються
дiйсними, якщо вони оформленi в письмовiй формi та пiдписанi повноважними
представникtltvlи CTopiH.
1 1.4. У Разi реорганiзацiТ CTopiH (однiсi зi CTopiH) права та обов'язки, якi були покладенi на
них за.Щоговором, переходять до TxHix правонаступникiв.

12. додАтки до договору
12. l. Невiд смною частиною .Щоговору е:

1. ,Щоговiрна цiна (додаток 1);
2. Календарний графiк виконаннjI робiт (лолаток 2);
3. План фiнансування робiт (лолаток 3).

Додатки до !оговору набувають чинностi у якостi договiрних докуN{ентiв разом з
.ЩОГОвором тiпьки за уr{ови спiльного узгодження i пiдписання ix СЪоронtlми.

ЗАМоВНИК:
Управлiння капiтального булiвництва
ЖlлтомирськоТ MicbKoi ради
l0014 м. Житомир
майдан iM. С.П.Корольова,4/2
код

р/р
.Щерхазна iазначейська служба Украiни,
м.Киiв
мФо 820172,
тел.(0412) 44-57-1б

В.В. Глазунов

ПIДРЯДНИК:

ТОВ <Полiсся Мiськбуд>

10031, м. Житомир
вул. Крошенськц 26 KB.l 18
код еДРПОУ 41410981
IIIH 4l4109806251
п/р 260090558l l469
в ПАТ КБ кПриватбанк> Житомирське РУ
мФо з1l',744
тел.: 050-463-04-40

Щиреlсгор

В.М. Паращенко

Начальник упра
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Додаток 3

до Договору NеУ?вfu/6 Аf:Э2/9

План фiнансування робiт по об'скry:
<<капiтальний ремонт прибулинкових терлlторiй благоустрою за адресами:

ву,п. Бориса Тена, 92r96,100-100Б, 102, 104; проiЪд Академiка Тутковського, |2-14152,15;
вул. IBaHa Сльоти, 60162, б4; вул. Вiгрука,10, 12; вул. IIIевченка, 107>

]ф
з.п

TepMiH Одиниця вимiру Сума фiнансування
Бмр Примiтка

1 2 J 5 6

1 2019 piK тис. грн. 9|0,||24

зАмовник
Управлiння капiтального булiвництва
}ЦlитомирськоТ MicbKoi ради

пцрядник
<<Полiсся Мiськбул>

В.В. Глазунов Паращенко


