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ЗАМОВНИК: Управлiння капiтального булiвництва ЖитомирськоТ MicbKoi ради. в

особi начальника управлiння Глазунова В'ячеслава Володимирович&, що дiе на пiдставi
Пололtення, з однiсi сторони, та
ПIДРЯДНИК: Фiзична особа-пiдприсмець Козачевський Михайло Павлович, шо дiе на
пiдставi виписки з €диного державного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв
та громадських формувань, з iншоi сторони, разом надалi - Сторони, а окремо - Сторона,
керуючись вимогами чинного законодавства Украiни, уклали чей .Щоговiр про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ШДРЯДУ
1.1. За цим Щоговором Замовник доруча€, а Пiдрядник зобов'язусться на свiй ризик виконати
будiвельнi роботи вiдповiдно до умов ,.Щоговору та проектно-кошторисноi докумrентацiТ i
здати Замовнику закiнченi роботи в установлений ,Щоговором строк, а Замовник
зобов'язусться прийн я,tи,tа оплатити ik.

1.2. Предметом Щоговору пiдряду с виконання робiт по об'екту <<Реконструкцiя територiТ
благоустрою з влаштуванням дитячого майданчика на розi вулиць Троянiвська та
Радивiлiвська в м. ЖитомирЬ (ЩК 021.20115 45200000-9 - Роботи, пов'язанi з об'сктами
завершеного чи незавершеного булiвництва та об'сктiв цивiльного булiвниrrтва).
i.3. Обсяги закупiвлi робiт можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансуваrrня
видаткiв Замовника.

2.цIнА договору
2.1. Загальна сума договору становить - 43088бо94 грн (Чотириста тридцять тисяч
BiciMcoT вiсiмдесят шiсть iривень 94 копiйки), без ПДВ. I-{iHa договору е твердою.
2.2. Змiни !оговiрноi цiни у випадку виникнення обставин передбачених законодавством
оформлюються додатковою угодою.
2.3, Щоговiрна цiна можQ коригуватися тiльки за вза€мною згодою CTopiH. .Щоговiрна шiна

робiт пiдлягае коригуванню у зв'язку iз (може змiнюватись, якщо):
а) змiнами у проектно-кошториснiй документацiТ;
б) ухваленням нових нормативних i законодавчих aKTiB, якi впливають 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 дii договору та виконання зобов'язань щодо передання товару.

виконання робiт, надання послуг у разi виникнення документаJIьно пiдтвердltсених
об'ективних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числi непереборноТ сили.
затримки фiнансування витрат замовника, за умови, що TaKi змiни не призведуть ло
збiльшення суми, визначеноi в договорi;

е) в iнших випадках, передбачених .Щоговором та дiючим законодавством Украiни за
згодою cTopiH.
2.4. !оговiрна uiHa може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.
2.5. Якщо пiд час булiвничтва виникне потреба у виконаннi додаткових робiт, не врахованих
l1роектною документацiею, Пiдрядник зобов'язаний повiдомити Замовника про обставини,
що призвели до виконання таких робiт, та подати Замовнику пропозицii з вiдповiдними
розрахунками. Замовник, розглядас зазначенi пропозицii, приймас рiшення по cyTi та
повiдомля€ про нього Пiдрядника. Яп.цо Пiдрядник не повiдомив Замовника в

установленому порядку про необхiднiсть виконання додаткових робiт, BiH не моя(е вимагати
вiд Замовника оплати виконаних 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 загрожуваJIо знищенням або пошкодженням об'екта
булiвничтва.
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з. якIсть роБIт тА порядок злйсншння зАмовником контролю зА
ВIДПОВIДНIСТЮ РОБIТ ТА МАТЕРIАЛЬНИХ PECYPCIB ВСТАНОВЛЕНИМ

вимогАм, проЕктнIй докумЕнтдцli тА договору шдряду.
3.1, Роботи та матерiальнi ресурси, що використовуються для ix виконання, повиннi
вiдповiдати вимогам нормативно-правових aKTiB i нормативних документiв у галузi
булiвничтва, проектнiй документацii та умовам 'ЩЬговору.З.2. З метою контролю за вiдповiднiстю робiт та матерiальних pecypciB установленим
вимогам Замовник забезпечуе здiйснення технiчного нагляду за булiвництвом у порядку"
встановленому законодавством.
З,3. З метою контролю за вiдповiднiстю булiвельно-монтажних робiт проектнiй локументаuii
Замовник (вiдповiднi посадовi особи Замовника) забезпечус здiйснення авторського нагляду
протягом усього перiолу капiтального ремонту шляхом укладення договору з вiдповiда,тьним

розробником проектноi локументацiТ (генера-пьним проектувальником).
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 порядку,
передбаченому,Щоговором.
3.5. .Щля здiйснення авторського та технiчного нагляду i контролю за виконанням робiт
(булiвничтвом об'екта) Пiдрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осiб, якi вiдповiдно
до договорiв здiйснюють авторський та технiчний нагляд, надавати необхiднi iнформацiю та
документи, що передбаченi чинним законодавством.
3,6. У разi виявлення невiдповiдностi виконаних робiт установленим вимогам Замовник
приймас рiшення про усунення Пiдрядником допущених недолiкiв або про зупинення
виконання робiт.
3,7. Пiдрядник, що забезпечус постачання матерiальних pecypciB для виконання робiт, у разi
виявлення невiдповiдностi таких pecypciB встановленим нормативним вимогам зобов'язаний
негайно провести Тх замiну,
Роботи, виконанi з використанням матерiальних pecypciB, що не вiдповiдають установленим
вимогам, Замовником не оплачуються.
3.8. Bci зворотнi матерiали, якi виникають пiд час виконання демонтажних робiт,
оформлюються вiдповiдним актом,

4. ФIнАнсувАння роБIт рЕконструкцIi оБ,€ктА тА порядок
ЗДIЙСНЕНIIЯ ОПЛАТИ ЗА ВИКОНАНI РОБОТИ.

4.1. Фiнансування робiт.
4.1.1. !жерело фiнасування - кошти мiсцевого бюджету. Фiнансування робiт залежить вiд

реаJIьного надходження коштiв з бюлжету. Сума зобов'язань за .Щоговором пiдлягас
коригуванню у разi змiни бюджетних призначень на вiдповiдний piK i оформлюсться
додатковою угодою зi складанням уточненого графiку виконаних робiт та плану

фiнансування.
4,1.2, 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 узгоджу€ться та пiдписусться Сторонами i тiльки за

цiеi умови е невiд'смною складовою.Щоговору.
Замовник зобов'язаний надати Пiдряднику план фiнансування робiт, о у разi його

коригування - уточнений план фiнансування робiт, пiсля чого Пiдрядник ма€ право
скоригувати календарний графiк виконання робiт вiдповiдно до плану фiнансування.
4,|.З. Бюджетнi зобов'язання та iншi зобов'язання заN{овника по даному договору виникають

у разi наявностi бюджетних призначень на цiдповiдний piK, а бюджетнi фiнансовi
зобовОязання - в межах фактичних надходжень коштiв на реестрацiйний рахунок Замовника.
4.|.4. Оплата платiжних дорr{ень Замовника здiйснюсться згiдно Порядку казначейського
обслуговування мiсцевих бюджетiв, затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
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Jt 938 вiд 23.08.2012 та постанови Нацiонального банку Украiни вiд 21.01.2004 Nэ22 <Про
затвердження IнструкцiТ про безготiвковi розрахунки в YKpaTHi в нацiональнiй валютi>, та
iнших нормативних документiв.

4.2. Порядок здiйснення оплати за виконанi роботи
4,2,|. Розрахунки за виконанi роботи проводяться на пiдставi типових форм:

J\b КБ-2в <Акт приймання виконаних будiвельних робiт>;
Ns КБ-3 <.Щовiдка про BapTicTb виконаних булiвельних робiт та витрати)).

4,2.2. .Щокументи про виконанi роботи та iх BapTicTb складаються 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 УкраТни Nч 1l7 вiд
2З.04.20114. Розмiр авансу не може перевищувати ЗOО/о BapTocTi вiл рiчного обсягу робiт.
Поперелня оплата (авансування) злiйснюсться Замовником шляхом спрямування бюджетних
коштiв на небюджетний рахунок Пiдрядника, вiдкритий на його iм'я в органах Казначейства

у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштiв
Пiдрядником виключно з таких paxyHKiB на цiлi, визначенi ,Щоговором. Пiдрядник
зобов'язусться використати одержаний аванс протягом трьох мiсяцiв пiсля одержання авансу
та надати вiдповiднi акти виконаних робiт. По закiнченнi вказаного TepMiHy, невикористанi
суми авансу, повертаються Замовнику.
4.2.4. Одержаний аванс Пiдрядник зобов'язусться 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 вплинули на цiну виконаних робiт, Замовник мас право за участю Пiдрядника
скоригувати суму, що пiдлягае сплатi.
4.2.6. Замовник мае право вiдмовитись вiд прийнятгя робiт до оплати за умови, якщо вони не
вiдповiдають вимогам затвердженоТ проектноi локументачii на булiвниuтво Об'скта,
flоговiрноi цiни та чинного законодавства (Щержавних булiвельних норм, правил, стандартiв
тощо).
4.2.7. Промiжнi платежi за виконанi роботи здiйснюються в межах не бiльш як 95Yо \х
загальноi BapTocTi за договiрною цiною. Кiнцевi розрахунки здiйснюються у двотижневий
TepMiH пiсля виконання i приймання Bcix передбачених .Щоговором робiт та отримання
лекларачii про введення в експлуатачiю закiнченого будiвництвом об'екту.

5. ВИКОНАННЯ РОБIТ: TEPMIH ТАПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧI
ЗАКIНЧЕНИХ РОБIТ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБIТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦI€Ю

ТА МАТЕРIАЛЪНИМИ РЕСУРСАМИ. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБIТ
суБпIдрядникIв тА роБочоi сили. вимоги до оргАнIзАцIi виконАння

РОБIТ. ГАРАНТIЙНt СТРОКИ ЯКОСТI ЗАКIНЧЕНИХ РОБIТ (ЕКСПЛУАТАЦIi
оБ,€ктА) тА порядок усунЕння виявлЕних нЕдолIкIв (дЕФЕктIв).

РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ,€КТА.

5.1. TepMiH виконання робiт
5.1 .1 . Пiдрядник повинен розпочати виконання робiт за .Щоговором протягом п'яти
календарних днiв з дня пiдписання flоговору Сторонами за умови надання проектноТ i

дозвiльноТ документацiii та завершити протягом 80 календарних днiв з дня початку
виконання робiт.
5,|.2. Якщо пiдрядник своечасно не розпочав роботу або виконус iT настiльки повiльно. що
закiнчення if у строк стас явно неможливим, замовник ма€ право вiдмовитися вiд договору
пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв (п. 2 ст.'849 I_{ивiльного кодексу УкраТни).
5.1.З. Перегляд TepMiHiB виконання робiт може здiйснюватися за умови пiдписання
Сторонами вiдповiдноi додатковоi угоди до .Щоговору у разi виникнення документаJIьно
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пiдтверлжених об'ективних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числi форс-
мажорних обставин, затримки фiнансування витрат замовника за умови, що TaKi змiни не
призведуть до збiльшення суми, визначеноi у логоворi,
5.1.4. Обставинами, якi перешкоджають дотриманню визначених !оговором TepMiHiB
виконання Робiт, прийняття в експлуатацiю закiнченого булiвничтвом Об'скта, якi не

залежать вiд Пiдрядника i дають останньому право вимагати вiд Замовника перегляду цих
TepMiHiB у разi, якщо Пiдрядник без затримки письмово сповiстив Замовника про iх появу
можуть бути:

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

Об'скта, порушення умов фiнансування Об'екта, незабезпечення Об'скта затвердженою
проектною чи дозвiльною документацiсю, 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 локументачii;
- виникнення iнших обставин, якi можуть вплинути на термiни виконання робiт.

5.2. Порядок приймання-передачi закiнчених робiт
5.2.|. Приймання-передача виконаних робiт проводиться вiдповiдно до чинних нормативних
aKTiB, якi регламентують прийняття закiнчених об'ектiв в експлуатацiю.
5.2.2. Я*що при злiйсненнi робiт виникнуть зауваження до стану (якостi) цього Об'екта,
Сторони зобов'язанi скласти акт з перелiком i кiлькiсним визначенням виявлених недолiкiв
(недоробок i порушень) Ta,cTpoKiB ix усунення. Якщо Пiдрядник вiдмовиться взяти участь у
складаннi чи пiдписаннi вказаного акту, Замовник мае право скласти цей акт за участю
незаJIежних компетентних експертiв. Визначенi у цьому aKTi зауваження щодо недолiкiв,
недоробок або порушень (якщо TaKi булуть виявленi) та термiни ix усунення (виправлення)
булlть обов'язковими до виконання Пiдрядником, а також булуть пiдставами для накладення
на Пiдрядника вiдповiдних штрафних санкцiй, виrrлати Пiдрядником Замовнику визначеноi
Щоговором неустойки та вiдшкодування завданих Замовнику внаслiдок порушення .Щоговору
збиткiв.
5,2.з. Передача виконаних робiт Пiдрядником i приймання ix Замовником оформлюсться до
25 числа поточного мiсяця актом про виконанi роботи (форма NЪКБ-2В, N9КБ-3) з

обов'язковим попереднiм оформленням виконавчоi технiчноТ документацii, aKTiB на
прихованi роботи, виконавчих схем, тощо.
5.2.4, Недолiки у виконаних роботах, виявленi в проuесi приймання-перелачi закiнчених

робiт, якi виникли з вини Пiдрядника, повиннi бути ycyHyTi Пiдрядником протягом cTpoKiB,
визначених за домовленiстю cTopiH. Якщо Пiдрядник не бажас чи не може усунути TaKi
недолiки, Замовник може, попередньо повiдомивши Пiдрядника, усунути Iх своIми силами
або iз залученням TpeTix осiб, Витрати, пов'язанi з усуненням недолiкiв Замовником,
компенсуються Пiдрядником.
5.2.5. Якщо виявленi недолiки не можуть бути ycyHeHi Пiдрядником, Замовником або
третьою особою, Замовник мае право вiдмовитися вiд прийнятгя робiт або вимагати
вiдповiдного зниження,Щоговiрноi цiни чи компенсацii збиткiв.

5.3. Забезпечення робiт проектною документацiсю та матерiальними ресурсами
5.3.1, Забезпечення робiт проектною документацiею, ii погодження у встановленому
законодавством порядку покладаеться на Замовника,
5.3.2. Замовник зобов'язаний у п'ятиденний TepMiH пiсля пiдписання .Щоговору згiдно aKTiB
передати Пiдряднику проектну документацiю. ffодатковi примiрники проектноi документацiТ
можуть передаватися за домовленiстю CTopiH.
5.3.3. Закупiвлю, одержання, складування, збереження необхiдних для виконання робiт
матерiалiв, устаткування i iнших pecypciB здiйснюе Пiдрядник. BiH вiдповiдас за кiлькiсть.
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якiсть i комплектнiсть постачання цих pecypciB, на ньому лежить ризик ix випадковоi втрати
та пошкодження, i до моменту вiдшкодування ix BapTocTi Замовником вони залишаються
власнiстю Пiдрядника.
5.3.4, Роботи та матерiальнi ресурси, Iцо використов}тоться для ix виконання, повиннi
вiдповiдати вимогам нормативно-правових aKTiB i нормативних документiв у галузi
булiвничтва, проектнiй документацii та .Щоговору,
5.3.5. Пiлрядник зобов'язаний повiдомляти письмово Замовника про проведення поточних
перевiрок та випробовувань конструкцiй, виробiв, устаткування тощо, якi використовуються
при булiвництва до ik проведення, та надавати iнформацiю про результати, вжитi заходи з

усуненЕя виявлених недолiкiв протягом 2х днiв пiсля одержання вiд Замовника вiдповiдного
запиту.
5.З.6. Пiлрядник зобов'язаний усувати недолiки в роботах, матерiалах, ycTaTKyBaHHi, виявленi
Замовником, вiдповiдними державними органами, архiтектурним наглядом в строки,
визначенi актами перевiрок, вказiвок та приписiв, та iнформ увати Замовника.

5.4. Залучення до виконання робiт Субпiдрядникiв
5.4.1. Пiдрядник за погодженням з Замовником може зчrлучати до виконання робiт iнших осiб
(субпiдрядникiв).
5.4.2. Пiдрядник несе вiдповiда;rьнiсть перед Замовником за невиконання зобов'язань
субпiдрядниками.
5.4.З. Пiлрядник координу€ виконання робiт субпiдрядниками на булiвельному майданчику,
створюе умови та здiйснюе контроль за виконанням ними договiрних зобов'язань.
5,4.4. Субпiдрядники, що залучаються до виконання робiт, повиннi вiдповiдати
квалiфiкацiйним та iншим вимогам,. передбаченим Щоговором (мати лiцензiю (дозвiл) на
виконання робiт, визначених договором субпiдряду, досвiд виконання ана.гlогiчних робiт та
ресурси, достатнi для ix виконання, тощо).

5.5. Залучення до виконання робiт робочоi сили
5.5.1. {ля виконання робiт Пiдрялник зобов'язаний заJIучати робочу силу в необхiднiй
кiлькостi та вiдповiдноi квалiфiкацii.
5.5.2. Пiдрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема
створення здорових i безпечних умов працi та вiдпочинку працiвникiв (лолержання правил i
норм технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiени працi, протипожежноi охорони тощо), а
також проведення вiдповiдного ix iнстрlктажу,
5.5.3. Замовник може вимагати вiд Пiдрядника вiдсторонення прачiвникiв вiд виконання
робiт з обгрунтуванням такоi вимоги.

5.б. Вимоги до органiзацiТ виконання робiт
5.6.1 . Пiдрядник забезпечус охорону (огородження, освiтлення тощо) булiвельного
майданчикао можливiсть доступу до нього Замовника, субпiдрядникiв, залучених до
виконання робiт згiдно з умовами !оговору.
5.6.2. Пiдрядник зобов'язаний у визначеному .Щоговором порядку iнформувати Замовника
про:

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

б) забезпечення виконання робiт матерiальними ресурсами;
в) залучення до виконання робiт робочоi сили;
г) результати здiйснення контролю за якiстю виконуваних робiт, матерiальних pecypciB.

5,6.З. Пiдрядник повинен зберiгати на булiвельному майданчику один комплект проектноi
документацii (разом iз змiнами до Hei) та надавати iT Замовнику на його вимогу для
користування. Пiдрядник у порядку, визначеному нормативними документами та договором
пiдряду, веде i передае Замовнику пiсля завершення робiт виконавчу документацiю.
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5.6.4. Пiдрядник зобов'язаний протягом 5 днiв пiсля завершення виконання робiт звiльнити
булiвельний майданчик (очистити вiд смiття, непотрiбних матерiальних pecypciB,
тимчасових споруд, примiщень тощо). Якщо Пiдрядник не виконае зазначенi зобов'язання,
Замовник пiсля письмового попередження Пiдрядника може звiльнити булiвельний
майданчик своiми силами або iз залученням TpeTix осiб. Витрати Замовника, пов'язанi з

виконанням зазначених робiт, компенсуються Пiдрядником.
5.6.5. Замовник i Пiдрядник за уNIови взасмноi згоди мiж собою та наявностi обгрунтування,
яке повинно вiдповiдати вимогам i положенням чинного законодавства УкраТни, мають
право змiнювати TepMiH виконання Робiт,
5.6.6. Пiдрядник забезпечус повне, якiсне i свосчасне ведення виконавчоТ локументашii
перелбаченоТ ДБН А.3.1-5-2016 <Органiзаuiя будiвельного виробництва> та iншими
нормативними документами.
5,6.7, Уся поточна iнформацiя про хiд виконання робiт у визначених обсягах i порядку

фiксуеться Пiдрядником у журналi виконання робiт, який ведеться i подаеться
субпiдрядником Пiдряднику, Пiдрядником Замовнику, Вiдповiдальнiсть за ведення
х(урналу покладасться на особу, яка е уповноваженим представником Пiлрялника на
булiвельному майданчику.
5.6.8. Замовник у буль-який час може ознайомитись з порядком ведення документацiТ.
Вимоги Замовника щодо виявлених lrорушень заносяться до журналу облiку виконання

робiт.
5.6.9. Пiдрядник несе повну вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства за достовiрнiсть
наданоi ним вищевказаноТ документацii.

5.7. Гарантiйнi .rро*" якостi закiнчених робiт (експлуатацiТ та порядок усунення
виявлених недолiкiв (лефектiв)

5.7.1. Пiдрядник гарантус якiсть закiнчених робiт i змонтованих конструкuiй, досягнення
показникiв, визначених у проектнiй докуN,IентацiТ, та можливiсть ix експлуатачii протягом
гарантiйного строку.
5.7.2. Гарантiйний строк експлуатацii Об'екта становить l0(десять) poKiB вiд дня його
введення в експлуатацiю за }мови дотримання умов його експлуатацii вiдповiдно до
технiчноi документацiТ. Початком гарантiйного строку вважасться день введення Об'екта в

експлуатацiю.
5.7.3. Пiлрядник протягом гарантiйного строку експлуатацii об'екта вiдповiдас за дефекти,
що призвели до руйнування, aBapii тощо на Об'сктi, якщо Замовник об'сктивно не мiг
виявити цi дефекти при прийманнi робiт.
5.7.4. Гарантiйний строк продовжуеться на час, протягом якого Об'ект не мiг
експлуатуватися внаслiдок недолiкiв, якi виникли за вини Пiдрядника.
5.].5. У разi виявлення За:мовником протягом гарантiйного строку недолiкiв (дефектiв) BiH
повинен протягом 5-ти днiв пiсля виявлення цих недолiкiв (лефектiв) повiдомити про це
Пiдрядника i запросити його для складення вiдповiдного акта про порядок i строки усунення
виявлених недолiкiв (дефектiв),

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 участi
Пiдрядника, надсиласться йому для виконання протягом 2 днiв пiсля складання
5.7.б. Пiдрядник зобов'язаний за свiй рахунок усунути залежнi вiд нього недолiки (дефекти) в
строки та в порядку, визначеному в aKTi про ix усунення. Якщо Пiдрядник не забезпечить
виконання цiсi вимоги чи буле порушувати строки iT виконання, Замовник може усунути
виявленi недолiки (дефекти) своiми силами або iз залученням TpeTix осiб, попередньо
повiдомивши про це Пiдрядника. У такому разi Пiдрядник зобов'язаний повнiстю
компенсувати Замовнику витрати, пов'язанi з усуненням зЕLзначених недолiкiв (дефектiв), та
завданi збитки.
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5.8. Ризики випадкового знищення або пошкодження об'скта
5,8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'екта або його елементiв до його
прийняття Замовником несе Пiдрядник, KpiM випадкiв, коли це ст€tлося внаслiдок обставин,
що залежали вiд Замовника.
5.8,2. Сторони зобов'язанi вживати необхiдних заходiв для недопуIцення випадкового
знищення або пошкодження Об'скта або його елементiв, а якщо таке пошкодження
вiдбулося, приймати вiдповiднi рiшення та узгоджувати своi дii щодо усунення негативних
наслiдкiв.
5,8,3. У разi випадкового знищення Об'екта або його елементiв подальшi дii Пiдрядника
визначаються рiшенням Замовника щодо доцiльностi та умов продовження робiт,
5.8.4. У разi випадкового пошкодження Об'скта або його елементiв Пiдрядник зобов'язаний
негайно повiдомити про це Замовника. На вимогу Замовника Пiдрядник пода€ йому лля
погодження план заходiв щодо усунення наслiдкiв випадкового пошкодження Об'скта або
його елементiв.За погодженням iз Замовником Пiлрядник може залучати до усунення
наслiдкiв випадкового знищення або пошкодження Об'екта або його елементiв TpeTix осiб.

6. прАвА тА оБов,язки CTOPIH

6.1. Замовник ма€ право:
а) вимагати вiд Пiдрядника свосчасного та якiсного виконання робiт з Об'скта;
б) вимагати вiд Пiдрядника усунення за його рахунок, у визначенi чинним

законодавством, Замовником чи уповноваженими Замовником особами строки Bcix
виявлених як при прийняттi Об'скта в експлуатацiю так i пiд час гарантiйного строку
експлуатацii цього Об'скта недолiкiв (недоробок, порушень), якщо цi недолiки (недоробки,
порушення) виникли c.lмe 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) вимагати вiд Пiдрядника вiдшкодування завданих збиткiв, зумовлених порушенням
ним умов Щоговору;

г) за умови несвоечасного виконання Пiдрядником взятих на себе зобов'язань вимагати
сплати визначеноi умовами Щоговору пенi (неустойки) та повернення вiдповiдноi частки
сплачених Пiдряднику за !оговором коштiв;

д) вимагати вiд Пiдрядника нести пiд час виконання Робiт за !оговором вiдповiдальнiсть
за дотримання на Об'сктi вимог чинного законодавства 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 умови iстотного невиконання Пiдрядником взятих на себе за ,Щоговором зобов'язань
вiдмовитися зi свого боку вiд виконання умов ,Щоговору та вимагати вiдшкодування
понесених при цьому збиткiв у повному обсязi понад сплати неустойки;

ж) не втручаючись у господарську дiяльнiсть Пiдрядника, здiйснювати контроль та
технiчний нагляд за ходом, якiстю, вартiстю та обсягаrrли виконання робiт;

з) у випадку виявлення Замовником чи уповноваженими Замовником особами при
булiвничтвi Об'скта недолiкiв (нелоробок, порушень) забороняти Пiдряднику до усунення
Bcix цих недолiкiв (недоробок, порушень) подальше виконання Робiт на Об'ектi у повному
або вiдповiдному частковому обсязi;

i) за умови несво€часного усунення виявлених на Об'ектi недолiкiв (недоробок, порушень)

у визначенi Замовником чи уповноваженими Замовником особами строки доручити усунення
цих недолiкiв (недоробок, порушень) за рахунок Пiдрядника iншiй особi та вимагати вiд
Пiдрядника вiдшкодування вiдповiдних збиткiв;

й) за умови нен€tлежного виконання умов дQговору у буль-який час до закiнчення
виконання робiт вiдмовитися вiд .Щоговору, виплативши при цьому Пiлряднику виконану
частину робiт та вiдшкодувати збитки, завданi такою вiдмовою.
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к) вiдмовитися вiд .Щоговору в буль-який час до закiнчення будiвничтва об'скта,
повiдомивши про це його у 10-лений строк та оплативши Пiдряднику виконану частину

робiт.
6.2. Замовник зобов'язаний:

а) свосчасно, вiдповiдно до умов !оговору надати булiвельний майданчик пiд
спорудження Об'скта, передати Пiдряднику проектну та дозвiльну документацiю на
булiвничтво Об'екта;

б) свосчасно, вiдповiдно до умов Щоговору здiйснювати фiнансування робiт;
в) сво€часно попереджати Пiдрядника про Bci змiни у обсягах i складi виконання Робiт i

проектнiй документацii на булiвничтво Об'екта;
г) виконувати наJIежним чином iншi зобов'язання, передбаченi .Щоговором, I_{ивiльним i

Господарськими кодексами Украiни, Загальними умовами укладення та виконання договорiв
пiдряду в капiтальному булiвничтв, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 01.08.2005р. Jф 668 (зi змiнами) та iншими актами законодавства;

д) за умови вiдповiдностi Об'екта проектнiй документацii та умовам .Щоговору своечасно i
згiдно з умовами,Щоговору прийняти виконанi роботи;

е) пiдтверлжувати в установленому порядку обсяги виконаних робiт шляхом перевiрки,
пiдписання aKTiB прийняття виконаних Пiдрядником робiт (форми J\Ъ КБ-2в) та довiдок про
BapTicTb виконаних робiт i витрат (форми JФ КБ-3) пiсля оформлення виконавчоi технiчноТ
документачii;

ж) забезпечити здiйснення технiчного нагляду протягом усього перiолу виконання робiт в

порядку, встановленому законодавством.

б.3. Пiдрядник ма€ право:
а) вимагати вiд Замовника прийняття виконаних робiт i здiйснення за встановленим

,Щоговором порядком сплати за булiвництво Об'екта;
б) за умови порушення Замовником взятих за ,Щоговором на себе зобов'язань вимагати

сплати визначеноi умовами,Щоговору неустойки;
в) за умови неналежного виконання Замовником взятих на себе за rЩоговором зобов'язань

вимагати розiрвання .Щоговору та вiдшкодування завданих з вини Замовника збиткiв
вiдповiдно до законодавства та умов,Щоговору;

г) виконати Роботи на Об'ектi самостiйно або з залученням за вiдповiдним погодженням
iз Замовником необхiдних субпiдрядникiв;

д) у випадку зzrлучення за погодженням iз Замовником вiдповiдних субпiлрядникiв
координувати дiяльнiсть цих субпiдрядникiв при булiвництвi Об'екта та вiдповiдати за iх
дiяльнiсть перед Замовником.

б.4. Пцрядник зобов'язаний:
а) приступити до виконання робiт, збулувати Об'ект у визначений у пунктi 5.1.1.

,.Щоговору строк, а також з обов'язковим дотриманням ycix викладених у.Щоговорi умов;
б) свосчасно, у строки, визначенi чинним законодавством, умовами .Щоговору,

Замовником чи iншими, уповноваженими 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 законодавства та умов ,Щоговору завданi Замовнику

збитки;
г) у випадку порушення взятих на себе зобов'язань сплатити Замовнику визначену

умовами ,.Щоговору неустойку та, у випадку вимоги, повернути Заrrцовнику вiлповiдну частку
сплачених ним Пiдряднику за,Щоговором коштiв;
д) пiд час виконання робiт нести всю вiдповiдальнiсть за дотримання на Об'сктi вимоI,

чинного законодавства Украiни щодо охорони працi, технiки безпеки та пожежноi безгtеки i

вiдповiдати за збереження Об'екта протягом всього часу виконання на Об'сктi робiт за

!оговором;
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е) забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документiв про

виконання Щоговору;
ж) забезпечувати булiвництво об'скта необхiдними матерiаJIьно-технiчними (зокрема -

будiвельними матерiалами, устаткуванням, виробами i конструкцiями), енергетичними

ресурсами (вода, електроенергiя тощо);
з) здiйснювати експертну перевiрку, випробування робiт, матерiалiв, конструкцiй,

виробiв, устаткування тощо, якi використовуються для виконання робiт, та повiдомляти про

це Замовника У визначенi Щоговором пiдряду строки; 
(и виконанi обсягиi) своечасно на вимогу Замовника подавати останньому для перевlрI

робiТ на об'сктi, будiвелЬнi матерiали, виробИ, конструКцiТ, обладНання i устаткування, якi

використовуються при виконаннi робiт на об'сктi та всю необхiлну для цього документацiю;
к) iнформувати Замовника про хiд виконання зобов'язань за Щоговором, обставини, що

перешкоджають його виконанню, загрожують якостi або придатностi результату роботи, а

також про заходи, необхiднi для ik усунення;
л) виконУвати наJIеЖним чиноМ iншi зобов'язання, передбаченi .Щоговором, I_{ивiльним i

Господарським кодексами Украiни, Загальними умовами та iншими актами законоДаВСтва.

7. ВIДПОВIДАЛЪНIСТЬ CTOPIH ЗА ПОРУШВННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА
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 обrрунтування Сторони несуть

вiдповiда_пьнiсть, встановлену чинним законодавством Украiни i.Щоговором.

7.2. Пiдрядник за несвоечасне виконання взятих на себе за .щоговором зобов'язань, зокрема

щодО cTpoKiB початкУ виконаннЯ робiт, порушенНя графiкУ виконання робiт i передачi

виконаних робiт Замовнику; якостi робiт, що виконуоться на об'сктi, вiдповiдностi Тх

затвердженiй проектнiй документацii на булiвництво Об'скта i вимогам чинних нормативно-

правовиХ aKTiB УкРаiни (,ЩерЖавниХ булiвельнИх норм, правил, стандартiв тошо) у галузi
булiвниuтва та iнших зобов'язань за !оговором, сплачус Замовнику штраф згiдно положень

ст.2з1 Господарського кодексу Укратни (iз врахуванням змiн розмiру облiковоi ставки за

даними Нацiонального банку Украiни у перiол, за який нараховусться штраф), та

вiдшкодовуе завданi внаслiдок цього Замовнику збитки понад сплати штрафу у повному
обсязi. У разi несвосчасного повернення Пiдрядником отриманого авансу, Пiдрядник
сплачус ЗамовникУ. пеню у розмiрi 0,1О% вiд суми заборгованостi по аваноу, €UIе не бiльше

облiковоТ ставки НБУ за кожний день затримки.
1.з, Сторони домовились, Що погоджений розмiр збиткiв, який пiдлягас вiдшкодуванню
управлiнням капiтального булiвничтва Житомирськоi мiськоI ради за несвосчаснiсть

розрахункiв, не може бути бiльшим за суму заборгованостi.
7.4. Сплата Сторонами визначеноi 1мовами ,щоговору неустойки та вiдшкодування завданих

збиткiВ не звiльняе Сторони вiд виконання зобов'язань, якi вони взяли на себе за.Щоговором.

7.5. Сторони зобов'язанi докласти максимальних зусиль лля вирiшення спорiв у лосуловому
порядку, в тому числi шляхом проведення переговорiв, пошуку взасмоприйнятних рiшень,
залучення професiйних експертiв, продовження cTpoKiB врегулювання розбiжностей.
внесення змiн в умови Щоговору тощо. .щля захисту своiх майнових прав та законних

iHTepeciB Сторони можуть звертатися з вiдповiдними позовами 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 iх стztло наслiдком дii обставин

непереборноi сили (форс-мажорних обставин), якi не iснували пiд час укладення договору та

виникли поза волею cTopiH. обставина:rrи непереборноi сили визначаються техногеннi aBapiТ,

стихiйнi лиха i приролнi явищц загальнi страйки, вiйни i вiйськовi дiт, повiнь, терористичнi
акти тощо, якi визнанi компетентними органами офiцiйно.
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8.2. Якщо TaKi обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами cBoii обов'язкiв,
строк дii,Щоговору за взаемною згодою CTopiH переноситься на офiцiйно визнаний TepMiH дiТ
таких обставин.

9. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ. ВНЕСЕННЯ ЗМIН У ДОГОВIР ТА ПОРЯДОК ЙОГО
РОЗIРВАННЯ

9.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати iх
шляхом взасмних переговорiв та консультацiй,
9.2. Внесення змiн у ,Щоговiр допускасться тiльки за згодою CTopiH або за iнiцiативи однiсi
Сторони у визначеному умовами .Щоговору порядку.
9.3. Внесення змiн у,Щоговiр оформлюеться додатковою угодою, яка е невiд'емною частиною
Щоговору.
9.4. Замовник ма€ право розiрвати,Щоговiр з таких причин:

а) вiдсутнiсть коштiв для фiнансування робiт;
б) виявлення недоцiльностi використання коштiв для виконання робiт за !оговором, у

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

банкрутом господарським судом, або порушення господарським судом справи про
банкрутство Пiдрядника;

г) затримка з вини Пiдрядника початку виконання робiт понад строки встановленi п. п.

5,1.1, ,Щоговору;
д) вiдставання Пiдрядника вiд графiка виконання робiт бiльш нiж на 2 мiсяцi;
е) порушення Пiдрядником булiвельних норм i правил, вимог проектноi документацii.
ж) виконав роботи з iстотними недолiками i не забезпечив Тх усунення у визначений

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

не забезпечуе виконання cBoix договiрних зобов'язань щодо cTpoKiB перелачi будiвельного
майданчика, проектноТ документацiI та оплати виконаних робiт.
9.6. Сторона, яка прийняла рiшення про змiну або розiрвання .Щоговору, повинна надiслати
вiдповiдне повiдомлення другiй CTopoHi.
9.7 . У разi якщо рiшення про розiрвання .Щоговору приймасться вiдповiдно до умов пункту
9.4 або 9.5., .Щоговiр вважаеться розiрваним з дня одержання iншою Стороною повiдомлення
про таке рiшення.
9,8. Сторона, з iнiцiативи якоi розривасться договiр, зобов'язана компенсувати iншiй CTopoHi
витрати i збитки, зумовленi цими обставинами, за винятком випадкiв розiрвання .Щоговору з

вини iншоi Сторони. .Щокументи для здiйснення кiнцевих розрахункiв при розiрваннi
!оговору пред'являються зацiкавленою Стороною протягом 20 днiв з моменту прийняття

рiшення про розiрвання,Щоговору. Протягом 10 днiв пiсля отримання необхiдних документiв
i розрахункiв iншою Стороною проводиться оплата витрат i збиткiв, зумовлених розiрванням
!оговору.

У той же строк Пiдрядник передае Замовнику будiвельний майданчик, а також з.lJIишки
матерiальних цiнностей, якi Пiдрядник придбав за власнi кошти i не може використати для
виконання робiт по iнших договорах, якщо Замовник погоджуеться оплатити Пiлряднику
BapTicTb залишкiв матерiальних цiнностей.
9.9. Виникнення розбiжностей мiж Сторонами в питаннi кiнцевих розрахункiв при розiрваннi
договору не може бути пiдставою для зволiкання перелачi булiвельного майданчика i
за-пишкiв матерiальних цiнностей.

10. строк дIi договору
l0,1. Щоговiр набирае чинностi з моменту його пiдписання Сторонами та дiс до 31.|2.20|9

року, але у буль якому разi до повного виконання сторонами cBoix зобов'язань.
10.2. Щоговiр складасться у 2 (двох) примiрниках, що мають однакову юридичну силу.
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11. шшI умови договору
1 1.1. ,Щоговiр уклалено згiдно I_{ивiльного кодексу Украiни, Господарського кодексу Украiни.
Загальних умов укладення та виконання договорiв пiдряду в капiтальному булiвництвi.
затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 01.08,2005p. Ns668 (зi змiнами),
Порядку прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвниuтвом об'сктiв, затверджених
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд lЗ.04.20l lp. J\Ъ461 та iнших чинних нормативно-
правових aKTiB Украiни (,Щержавних булiвельних норм, правил, стандартiв тощо). Якщо мiж
умовами Щоговору та положеннями вкtваних нормативно-правових aKTiB виникнуть
розбiжностi або суперечностi, Сторони повиннi керуватись вимогами i положеннями
чинного законодавства Украiни,
11.2. У разi перелачi (на баланс, у користування, оперативне управлiння, господарське
вiдання, власнiсть тощо) об'скта третiй особi, така особа набувае права Замовника,
передбаченi цим .Щоговором. У такому випадку додаткова угода до ,Щоговору не укладасться,
проте Замовник повинен направити Пiдряднику повiдомлення про передачу своiх trрав за

,Щоговором з з€вначенням пiдстав такоТ передачi.
11,3. Буль-якi змiни або доповнення,Щоговору та iнших договiрних документiв вважаються
дiйсними, якщо вони оформленi в письмовiй формi та пiдписанi повноважними
представниками CTopiH.
l 1.4. У разi реорганiзацii CTopiH (однiсi зi CTopiH) права та обов'язки, якi були покладенi на
них за.Щоговором, переходять до ixHix правонаступникiв.

12. додАтки до договору
l2.1. Невiд'емною частиною Щоговору е:

1..Щоговiрна цiна (додаток 1);

2. Календарний графiк виконання робiт (лолаток 2);
3. План фiнансування робiт (лолаток 3).

Щодатки до ,Щоговору набувають чинностi у якостi договiрних документiв разом з

Щоговором тiльки за умови спiльного узгодження i пiдписання ik Сторонами.

ЗАМоВНИК:
Управлiння капiтального булiвничтва
Житомирськоi MicbKoi ради
10014 м. Житомир
майдан iM. С.П.Корольова, 4 12

код еДРПОУ З6072499
plp Э57€Рt{а ttfJУО
.Щержавна казначейська служба Украiни,
м.КиТв
мФо 820172,
тел.(0412) 44-57-|6

ПIЩРЯЩНИК:

Фiзична особа-пiдприсмець
козачевський Михайло Павлович
10020, м. Житомир,
вул. Клосовського, 4 кв. 6
Iдентифiкацiйний номер 217 490З7 54

р/р 26003055822З02
в Житомирському РУ
АТ КБ (ПРИВАТБАНК)

рисмець

, М.П. Козачевський

мФо з||744

i;p,{.ý.l,r-},N,TE
р# \ \ФWz7д't*.Ф

В.В. Глазунов



ý цýяв Ньý tСЭ=О с,lбО_ -iol_d - l l , , ф ý l l
ý (lcl;;t,; __\В Ф3Ео, q<o

(о
lоrýIоОо)г(а о) о)

tt(Oý'()l
J \ С,|_

о(оF!t

(f) N-
о) lо(о:лФN o)Nx(oN s(оYоО_ -_Ф_dч !

с{ ц) Ф _-\'J-о) (.) (D |- о)
(f)

бF
(E-
.до
.g
trо
ЕL
l_
-0Js
tr
Е
clо
cL
б
бg
-J1олл
{о))sE
SK
оdl
ьFоБ:rjlЕ}_
lj(r)-9с[Е

т tr,а
= Еd
J Е_

о- F ._:

ц аЁ
ýJ Ё=
ь :рц ;ýбtо.э

ýо>rбо-ь-0aýоtrФlo.=
;=.ЬоФлsЁЕtsб
сLц
ФF
.5
Y
+(аFг9одýlО|-х
ФldI
оСlбtrttsqtц)

.Ё -йБsц:\toic,ý ,]go.5Iц(,.9Ф9оцФот(б
trtЁ
SSФЕ]

q
\
\
\
\
ý
\
\

ý
ý

х
)\
\

ф

ý
0
N

d
ý

\

ц

ý

=
]
ч(о

)S':Jб
.9-
ФL
о-о
хsЕх
ФFIо
Е

Iо-лq
Ф
.g
trt

\о
Fб
о-l-
:s
Ф
х
Sд
ФSFба
F.9 >.
тY
ас)trtSsФо-Е цЕ(чьr

о- l-}.
FSS
S о-о-
ФYY ооIЕЕ
ý, хФбЁ},Е:Е}= ls s.- о9 Е Еfcr>:Jl
Е ý с-9 9

Sццоtoо
бЕ
{
.9
о-
ФЕ
)S
I
.Еq

.F(o
о
о-
хS
Iллqtrг
Фо-
.Ф,Б{а,>r
р,;E'i:EFб,=тЧо>Yк
Ф*
SФо-тЕоsY
БФо-о}-tr
йБ,Бл
оtrY!lF>ФтцбоЕtrti
ФоrJ
S
l- l-
JюооYо-

бэ
{
.9
о-
Фс
,S
S
Фо
=S
с,

,tsаtod
8вхЕ
5 ,:s

дБ
пз
*Ею>,=(хдт
дfФбдт
90
S-Фй
agЕsS
ьда-Ь
:_>
ФЁ
tоЧоц
ЕеФlцо l-_ЕtБ
Е8
:ýýqс
:J()oto\aо

;q
Ф
.Ф
цt
ю
х
S
Фоо
Фу
=S
|-
х
SЕ
J)q
F
S
F
Gд
I
Ф
о-
Sю
с)о
а-
Ф
|-
ЕIrб
Ф
ооFо
S
а-
L

ЕrЕ
Ф
с{
Ф
Ф
Ф
Фt
S
F-
Фо-]|-i
Slmi

.Ф
Е
.9Е
Фх
Ф

=ЕSf
Ф

х
SЕлqФ-Фi.-FtrtФ
>\ о_юF
:-S,=Ф
G, ,+

ýia(o
=о9эФФл9п-о.}l г
ьЕбФ
0о с)

Ф,б
а-
о
Ф
о-
хSЕлq

.Ф
о_
ФF
Ф

=_оFо,tr
о-

бF
Фq
Е
бт

ý
FF
б;Tо_:
sJФ>
-_SЕб
EF
fto

гN(оsю (о N со 61 Огzzzzz z z z z>>
ББбББ Ё ё Е Еёётттт-тiiiii } 

ý Е ЕЁЁФФФФФбо- о- о- о- о_ о_(rc)(9сrФо88888 8 8 Ё Ёýý

jl
dбl
"{,бl
Yl
-ol
.ol

,зlolyl
лI(Jl
otsl
=lolFlslxl Elстl mlФl olчБl
Sl бlБl trl

,ff ,tl

ЕlЕёlЕ
ElýЁlý
цlвfrlg
Ёlg *lý
я"l 8l

-ДяЁ
=о-Ё .5r

(f) Е

о_

ч
(f)

ro

Y
cl
о
Фчс
Ео
)SsЕ
Еб
о-
Lоо.Ео

N(f) s lf) (о г\Фо)



(о

Nз ý

кн Н
--jг N
'NN

l{)

г* г-tt ýr(о с)ФФ
r1_1O_ФФооtý

ý

о),л sý
'о :d о, о,N- (о(о
ýtJ ФФ,Ф_й Ф_Ф_
o)--j оо
о:, (frс)ý" ýt

(f)

,=

б
dlох
Ф
о-
l0

sq
=д8;9вoFооЕФ

=ЁSIЕо,Sy,=б
dс,q=
_о- S

д
ctSх1ST
Бр
_Ев
dlIоФiБl-Фбо- ,=

з Фп
dl ЕЁх Е=
Б .bS9 яЁ
с lZEf* ý,d s.Eй н,Е.= =tг б9'оЕлоЕ ý ц
i Е я Ё.i.ЁYj;тщ E.,tр:Ё=qь
ýg<БЁ:s=Ё9=Е
: fi tsg Е Е*цЕбцm

с!

NФ
zz
bZyооII
ххФФо_ о_
(v) (Y)ооо_ о-

=trtJ
1
(f)
(о

)S
S
Y,ло
Ф
Фт
Ф
(r)о
5Z

чЕ

с!

Sд
Фо
б(',
,з
Ф
.9д
ФLао

ci

ч
(f)

Ф
у
с0

о
Фq
Е
о
)SsЕ
Еб
о-
о
о.Еý

б
dll-о
=Ф
S
о-Е
.Ец
Y
S
t
,dl
о-
Ф
5Z



ф

aa
G

L

Е
о
ф
Ф

z

/z.диТ1.1мдо;
t^,<ъffi

фзfli
*;
Е.-ц
.}s

l-(ч -v!л
=о-ý+:rJ

Ё *й:tлU _ цЕ:'О2 F.-л.rЕ --мЕ
'i.l сi !-vUО Ev9
rЕ<llЕл
Ф=Е(J trа
*!*-

ЕтлН|rt
цtsmu;,ъ-л
ф ýxF
F]rt

д Ёяк

ч

ч

N

z

о
Ф

ц\J

а\

бl

ц

Ф

F
\о

9
\о

F
\о

Ф

ё)

бl
gl
tl:l
1l*l
cBl
Е{,fla

Pl il
Бl 9lEl FI
'I EI

F !^l QjlHl El\о il .)lе ý=l
lillн Elýl;.l *l
-цlлlЁ NlБlý фl ппlЁ R,ЕlЕ зl 

,El
!r :I ,зl
l Lчl 

-lф чl ц.Е :l д|,э, el ElЁ 3ýll Ulдllý ы;ll r 1.1l
;lIHlа ýlцIб \ol xlil ,ЕJЁl
Ф оlдl
El :ч bl 5l,| ;i irI;lý Ёа]il

о Flфl
Ь .El,;l)ý :Jl Ol
Е Flэl
ь flEl
Ё iJl;+l
ý *lEol.е llEd Фl
,а ъlYI

Fv
р
ю
ц
д
i

Lч
фх
f

Ф
z
/д
F

р.
KL

r

ь
о

о)
о
о,]



1,2

до Догово ру NэЩви HЖi"rg

План фiнансування робiт по об'скту:
<<Реконструкuiя територii благоустрою з влаtштуванням дитячоfо маЙданчика на

розi вулиць Троянiвська та Радивiлiвська в м. Житомирi>>

зАмовник
Управлiння капiтального будiвничтва
Житомирськоi MicbKoi ради

,В.В. Глазунов

шдрядник
Фiзична особа-пiдприемець

М.П. Козачевський

jф

з.п
TepMiH Одиниця вимiру

Сума фiнансування
Бмр Примiтка

1 2 J 5 6

1 2019 piK тис. грн. 430,88694

Начальник управлiнн
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