






6.3. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення 
зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок не передбачених явищ 
або інших обставин, що не залежать від неї. 

7. Обставини непереборної сили
7 .1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували 
під час укладання Договору та виникли не з волі Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, 
епідемія, епізоотія, війна і т. п.). 
7.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту їх виникнення 
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 
7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, 

. . . . що видаються ВІДПОВІДНИМИ державними оргаюзащями. 
7.4. В разі, коли термін дії обставин непереборної сили продовжується більш ніж 14 днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 

8. Вирішення спорів
8 .1. У сі, суперечки й розбіжності, що виникли за даним Договором, вирішуються шляхом 
переговорш. 
8.2. Якщо сторони не прийшли до згоди по спірному питанню, суперечка розглядається в 
суді, згідно з діючим законодавством України. 

9. Терміни дії Договору
9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 22.12.2017 року, а в 
частині взаєморозрахунків - до повного виконання фінансових зобов'язань. 
9.2. Цей Договір складений і підписаний у двох примірниках по одному для кожної зі сторін. 
Обидва примірника мають однакову юридичну силу. 

ЗАМОВНИК 
10. Реквізити сторін

РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК» В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 
49005, м. Дніпро, 
пр. Карла Маркса, буд. 5 
Код ЄДРПОУ 39750015 
п/р 2600813320 
ПУМБ м. Дніпропетровськ 
МФО 334851 

Заступник
� П.В. Гончаренко 

ВИКОНАВЕЦЬ 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ОДІУМ-ПРЕСТИЖ» 

50011 м. Кривий Ріг, 
вул. Світлогірська 87 
р\р 26004000083280 
в ПАТ «УСБ» м. Київ МФО 300023 
Код ЕДРПОУ 34488834 
ІПН  

. Омаров 
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Додаток №1 
до Договору №46 вiд 11.12.2017 р. 

про падания послуr з нереrулярних пасажирських перевезень 
автомобiльним транспортом 

lнформацiйний лист 
щодо здiйснення нерегулярних перевезень пасажирiв 

№ 
1. Перевiзник Приватне пiдпри€мство «ОДIУМ-ПРЕСТИЖ»

(найменування / прiзвище, iм'я та по батьковi) 
2. Замовник Реriональна органiзацiя Полiтичноi napтii

«Опозицiйний блок» в Днiпропетровськiй областi 
(1-1айменува1-11-1я пiдпри€мства/ прiзвище, iм'я та по батьковi фiзично'i особи) 

3. Мета по1здки: перевезення групп пасажирiв
4. Тип перевезення (необхiдне пiдкреслити):
4.1 перевезення, в яких один i той самий автобус (крiм замiни технiчно несправного)
використовуеться для перевезення однi6 й то1 само1 органiзовано1 груди пасажирiв
протягом по1здки i доставки i"i назад до початкового пункту вiдправлення;
4.2 перевезення туди з пасажирами, звiдти без пасажирiв;
4.3 по1здка туди без пасажирiв, звiдти з пасажирами;
4.4 перевезення органiзовано1 групи дiтей.
5. Перевезення пасажирiв здiйснюеться автобусами:
5.1. Марка i модель Мерседес Бенц 0404-lOR, реестрацiйний номер АЕ 03-90 АВ,
рiк виготовлення 1996 р.
6. Кiлькiсть водi1в _1_
Водi1

1. Койба Олександр Миколайович
(nрiзвище, iм'я та по батьковi) 

7. Виконання перевезень:
розпочинаеться: �з �5�г�о=д�. �О�О�х=в�.--<�< �1 �3_>_> _ �г ... р..,_.уд=н=я�2�0�1�7=г.
завершуеться: о 23 год. 00 хв « 1 3  » грудня 2017г.
8. Початковий пункт маршруту :
м. Кривий Pir вул. Свiтлоriрська, буд. 87
9. Кiнцевий пункт маршруту :
м. Днiпро, вул. Набережна Сiчеславська, б. 33
10.Перевозиться органiзована група пасажирiв у кiлькостi 23 осiб.
Список додаеться
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