






6. Вiдповiдальнiсть сторiн
6.1. У випадках невиконання або неналежного виконання сво'iх зобов' язань за цим договором 
Сторони несуть вiдповiдальнiсть згiдно вимог чинного законодавства. 

6.2. У разi невиконання однiею iз сторiн сво'iх зобов'язань та з iнших пiдстав, передбачених 
чинним законодавством Укра'iни, на вимогу однiе'i iз сторiн цей Договiр може бути 
розiрваний за згодою Сторiн, а також за рiшенням суду. 

6.3. Сторона, яка порушила зобов'язання, звiльняеться вiд вiдповiдальностi за порушення 
зобов' язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслiдок не передбачених явищ 
або iнших обставин, що не залежать вiд не'i. 

7. Обставини непереборноi сили
7.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання 
зобов'язань за цим Договором у разi виникнення обставин непереборно'i сили, якi не iснували 
пiд час укладання Договору та виникли не з волi Сторiн ( аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, 
епiдемiя, епiзоотiя, вiйна i т. п.). 
7.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслiдок дi'i обставин 
непереборно'i сили, повинна не пiзнiше нiж протягом 7 днiв з моменту 'ix виникнення 
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi. 
7.3. Доказом виникнення обставин непереборно'i сили та строку 'ix дi'i е вiдповiднi документи, 
що видаються вiдповiдними державними органiзацiями. 
7.4. В разi, коли термiн дi'i обставин непереборно'i сили продовжуеться бiльш нiж 14 днiв, 
кожна iз Сторiн в установленому порядку мае право розiрвати цей Договiр. 

8. Вирiшення спорiв
8 .1. У ci, суперечки й розбiжностi, що виникли за даним Договором, вирiшуються шляхом 
переговорш. 
8.2. Якщо сторони не прийшли до згоди по спiрному питанию, суперечка розглядаеться в 
судi, згiдно з дiючим законодавством Укра'iни. 

9. Термiни дii Договор
у 9.1. Цей Договiр набувае чинностi з моменту йога пiдписання i дiе до 22.12.2017 року, а в

частинi взаеморозрахункiв - до повного виконання фiнансових зобов'язань. 

9.2. Цей Договiр складений i пiдписаний у двох примiрниках по одному для кожно'i зi сторiн. 
Обидва примiрника мають однакову юридичну силу. 

ЗАМОВНИК 
10. Реквiзити сторiн

ВИКОНАВЕЦЬ 

РЕГIОНАЛЬНА ОРГ АНIЗАЦIЯ 
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БЛОК» В ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ 
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Додаток №1 
до Договору №�iд 11.12.2017 р. 

про падания послуг з нерегулярних пасажирських перевезень 
автомобiльним транспортом 

Iнформацiйний лист 

щодо здiйснення нерегулярних перевезень пасажирiв 

№1 

1. Перевiзник ФОП ЗАБЛУДА BIKTOP МИКОЛАЙОВИЧ 
(найменування / прiзвище, iм'я та по батьковi) 

2. Замовник Регiональна органiзацiя Полiтичноi партii 
«Опозицiйний блок» в Днiпропетровськiй областi 

(найменування пiдприемства/ прiзвище, iм'я та по батьковi фiзично"i особи) 

3 .  Мета поi'здки: 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 однiеi' й тоi' самоi' органiзованоi' групи пасажирiв 
протягом поi'здки i доставки i"i назад до початкового пункту вiдправлення; 

4.2 перевезення туди з пасажирами, звiдти без пасажирiв; 

4.3 поi'здка туди без пасажирiв, звiдти з пасажирами; 

4.4 перевезення органiзованоi' групи дiтей . 

5. Перевезення пасажирiв здiйснюеться автобусами: 

5.1. Марка i модель Мерседес спринтер, реестрацiйний номер АЕ9218 АА , 
рiк виготовлення 2004 р. 

6. Кiлькiсть водii'в _l_

Boдii'

1. Андрн:в В.А.
(прiзвище, iм'я та по батьковi) 

7. Виконання перевезень:
розпочинаеться: �з � 8� г�о=д�. �2�0�х =в�. _ <_< �13�»�г

"'""
ру

.,_,
д=н=я�2�0� 1� 7�г. 

завершуеться: �о _ 1�9_г�о=д�. �О�О_х_в __ «_ 13�»_г_р
_._
у�д_ня_2�0� 1_7�г. 

8. Початковий пункт маршруту:

м. Новомосковськ вул. Гетьманська , буд. 20
9. Кiнцевий пункт маршруту :

м. Днiпро, вул. Набережна Сiчеславська, б. 33
1 О.Перевозиться органiзована група пасажирiв у кiлькостi 18 осiб .

Список додаеться




