
Щоговiр //Р(/'
на послуги з прибирання снiгу та льоду на тротуарах та пiшохiдних дорiжках

м. Прилуки 'ц^- /)rl ,. 2021 року

Виконавчий KoMiTeT Прилуrдькоi MicbKoT ради в особi мiського голови Попенко
Оrrьги Михайлiвни, що дiс на пiдставi Закон1, УкраТни "Про мiсцеве самоврядуванIlя в

YKpaТtli" (даrli "Замовниl<") з однiсТ сторони, i ttомуrIальне rriдприсмсl,во "Послуга"
Прилуцькоi MicbKoT ра,ли в особi itиректора LIiязова Руслана IОсугrовича, що дiс на

пiдставi Стату,гу I(омуFIаJIьного пiдприсмтва "ГIослуга", (далi "[Виt(оIIавець"), з il-tшоi

стороl]и, разом Сторолlи, уклали, цей договiр про таке (далi - Щоговiр):

I. Предмет догоl}ору
1,1, Виконавець зобов'язуе,гься надати Замовниttовi послуги згiдно ДК 021: 20l5

90620000-9 I'Iослуl,и з прибирання сгliгу (Послуги з прибирант-lя снiгу та льоду IIа
,гl]отуарах та пiшохi/Iгlих дорilкках), аЗамовttик - гtрийнятtt iоплати,гtl TaKi посrlуги.

1.2. Обсяги заltупiвлi послуг мо)i(у,гь бути змеtltuегti залех(но вiд реальLlого
tРi Har,rcyBaH ня вlлда,гкiв.

1.З. Пepe:riK та обсяги робiт при наданнi послуги не с вичерпними та можуть
корегуватися замовником в рамках суми укладеного логовору.

II. Якiсть ToBapiB, робiт tIи послуг
l]иконавець повинен надати Замовt;иttу, передбаченi цим Щоговором посJIугI,I) яltiсть

яких вiдгlовiдас вимогам законодавства, Ilормативних локументiв, дitочих ЩерlItавних
санiтарних норм та правил утрI,{мання 

,гериторiй населених пугtктiв та надан}trl послуг.

Для надання послуг повиннi використовуватися матерiали, маши}{и i мехагiiзми, якi
вiдповiдають вимогам дitочого природоохоро}Iного законодавства, а,гако)к зас,госовуватисrt
iншi гrеобхiдпi заходи iз захисту довкiлля.

ПI. I]iHa договору
З.1, L{iHa цього Щоговору становить 5ЗЗ 510,24 грн. з ПЩВ (П'ятсот тридцять три

тисячi п'ятсот сiмдесят гривень 24 копiйки).
3.2. Бюджетнi зобов'язання виникають за .Цоговором у разi наявностi та в межах

вiдповiдних бюдхtетних асигнувань та вносяться на пiдставi додаткових угод до даного
Щоговору.

3.3. Цiна цього Щоговору може бути зменшена за взасмною згодою CTopiH.

IY. Порядок здiйснення оплати
4, l . РозрахуIJки проводяться шляхом:
оплатI,1 Замовником за наданi гIослуги, на пiдс"r:авi пiдttисаних CTopoHaMlrl,|l

cKpirtлet-tttx печатками ак,гiв BlIKoHatIpIx робiт, якi подаIоться Виконавцем. Оплаlта
провоllиться протягом 30 (тридцяти) календарних лrriв з MoMellTy пiдпttсанняt акта
виI(оIIаLII4х робiт шJIяхом перерахування грошових коtптiв на розрахунttовий рахуIIок
Виконавця, l1pi,r надход>I(еннi коштiв з бtодлсету на paxyнolt Замовниtса, ocTaHHiM надаються
плаr,ilкгti доручення до ГIрилуцького управлiння f{epx<aBHoT казначеl,iськоТ слух<би УкраТrlи
LlернiгiвсьtсоТ областi. ПодальlrIi розрахунково - KacoBi операцiiздiйст-ttоюr,ься При"гrуtlьt<tам

УДКСУ LIергriгiвоькоТ областi. ,t

За1. "

V. Надання послуг
ослуг: до 31 грудня 2021 року.
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кФгтfr#ц6.2, Замовн}lк мас право:
6.2.1. ffocr:poKoBo розiрвати цей ,Щоговiр у 1эазi невиrсонаittiЯ Учасником,

гtовiдомивши про r(e його у строк 30 календарrrIах днiв ло розiрванr:я;
6,2,2. В односторонньому порядку розiрвати цей Договiр у разi вiдмови Виttонавrlя

зменIцити o,riKyBaHy суму l]оговору, якщо рiшенням Прилуuькоi MicbKoT раДи (ГIРО бtОДlItеТ

ПрилуrдькоТ Micblcoi територiальноТ громади на 2021 piK> буле затверджена менша сума на

даний предмет закугtiвл i,

У разi розiрванrrя /lоговору в одностороI{I{ьому порядку Замовник повiдомляе про Lle

ВикогIавцяt письмово за 10 календарних дltiв до дати розiрва[I}Iя /{оговору.
6,2.З.ItонтролюtsатI,I наi]ання посJIуг у строки, встановленi цим ,Щоговором;
6,2,4. Зменшувати обсяг надаttня послуг та заI,zulь}Iу BapTicTb цього /]оговорУ

залежн0 вiд реального (liHaHcyBa[IHrI видаткiв, У такому рzrзi CTopoHI,I вlIосять вiдгlовiдгli

змiни до цього Щоговору;
6,2,5. Вимагати надаI{ня послуг, вiдповiдно до дiточих норм нада}iня послуг та умов

цього ffоговору;
6.2.6, Перевiряти якiсть наданих послуг.
6.З. Виrсонавець зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити наданнrI I]ослуг у cTpoKI{, BcTaHoBJleHi цlам ,Щоговором;
6.З.2. Забезпечити LIада}IFIя l]ослуг, якiсть яких вiдповiдас умовам, устаIIовленим

роздiлом II цього rЩоговору;
6.З.З. Усувати порушення вимог щодо якостi послуг та розгJIядати претеI]зiI, яt<i

пре2l'являе Замовник у зв'язку з допушtеними порушеннями умов Щоговору.
6.З,4, Пiд час надання l]осJIуг забезпечити додержан}Iя вимог ш{одо охорони

н авкоJILI ш I-I ього середовиIца, Правил охорон и прачi та irтших норматLI I]них aKTiB.

6,4. Виконавець мае право:
6.4.1, Свосчасно та в повному обсязi отримувати плату за наданi послуги;
6.4.2. У разi невиконання зобов'язань Замовtlиком Виконавець мас право

достроково розiрвати цеI1 ,Цоговiр, гlовiдомивши про це Замовника у строк З0 каленларних
дгriв до розiрвання;

VII. Вiдповiдальнiсть cTopi1,1

1 .1. У разi }IeBI4KoHaItHя або неналежного чи несвоеLIасного виI(онання своТх

зобов'язань за f{оговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть, tlередбачену законами та цим

Щоговоllом,
J,2. Видуl порушень та санкцii за них установленi flоговором визначаiоться згiдно з

вимогоlо частини другоТ статгi 2З 1 Господарського колексу Украiни,

VПI. Обставини непереборноТ срIли
8.1. Сторолtи звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненале)I(FIе

виI(онанIlя зобов'язань за цим f]оговором у разi виникнення обставин непереборноТ сили,
якi tle iснувалlа пiд чпg укладання .Щоговору та виникли поза волето CTopiH (аварiя,
катас,грофа, сr,ихiйне JIихо, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна, акти уряду, якi мохtуть вплиLIутI.I на

умови виконання цього /{оговору),
в.2, Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим f{оговором унаслiдок дiт

обставин непереборноТ сили, повинна не пiзнiше нiж протягом З днiв з моменту Iх
виникнення повiдомрlти про це iншу Сторону у письмовiй формi.

8.З, flоказом виникнеI-IFIя обставин llепереборноi сили та строку Тх дiТ с вiдповiдr,ri

докумеttти, яlti в],IдаIоться вiддiлом з питаIIь цttвiльного захисту ,ra оборонгlоТ роботи
|1риrrуцьrсоТ мiськоi радI4, 

,га iншими уllовноваженими на L{e органами,
В.4. У разi, обставин неrrереборноi сили продовжусться бiльше Hix< 7

у порядку мас право розiрвати чей llоговiр,

рlшення спорIв
розбilItностей Стороrrи зобов'язуtот,ьсяl

ьтацiй.
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9.2. У разi недосягнення Сторонами згоди спори
судовому порядку,

кФг"ýнffi
I]IУIОТЬСЯ У

Х. Строк дiiдоговору
10.1. I]ей Щоговiр набирас чинностi з моменту пiдписання i дiс до 31 .12,2021року,

а в частинi оплати - до повного його виконання Сторонами.
10.2, Вiдповiдно до частини б cTaTTi 41 Закону Украiни "Про публiчнi закупiвлi", дiя

договору про закупiвлю MolKe бути продовжена на строк, достатнiй дл" проведQння
процедури закупiвлi/спрощеноi закупiвлi на початку наступного року, в обоязi, lцо FIe

перевищуе 20 % суми, визначенот в початковому логоворi про закупiвлю, укладеному в
ПОПеРеДНЬОмУ рошi, якщо видатки на досягнення цiсТ цiлi затверджено в установленому
порядку,

10,3. Вiдповiдно до п.З ст.6Зl I-{ивiльного кодексу Украiни, CTopoHta встановилио що
УМОВИ цЬого договору можуть застосовуватися до вiдносин MiTc ними, яlсi виникли до його
укладеI-Iня

10,4. I]ей Щоговiр укладасться i пiдписусться у 2-х примiрниках, що MaIoTb однакову
юридичну силу.

XI. Iншi умови
11.1. Умови договору про закупiвлю не повиннi вiдрiзнятlася вiд змiсту тендерноi

ДОКУМенТацii (у тому числi за одиницю товару) перемохtця процедури закупiвлi. IcToTHi
УМОВИ ДОГОВОРУ про закупiвлю не можуть змiнюватися пiсля Його пiдписання до виконання
зобов'язань сторонами у повному обсязi, KpiM випадкiв:

1) ЗМеНШеНня обсягiв закупiвлi, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видаткiв
замовника;

2) збiльшення цiни за одиницю товару до l0 вiдсоткiв пропорuiйно збiльшенню цiни
ТакОГО ТоВару на ринку у разi коливання цiни такого товару на ринку за умови, що
ТаКа ЗМiна Не призводе до збiльшення суми, визначеноТ в договорi про закупiвлю, -
не частiше HirK один раз на 90 днiв з моменту пiдписання договору про закупiвлю.
обмеження щодо cTpoKiB змiни цiни за одиницю товару не застосовуеться у
ВИПаДКаХ Змiни умов договору про закупiвлю бензину та дизельного пального, газу
та електричноТ енергiТ;

3) покращення якостi предм9та закупiвлi, за умови що таке покращення не призведе до
збiльшення суми, визначеноi в логоворi про закупiвлю;

4) продоВ)ItеннЯ строку дii договору про закупiвлю та строку виконання зобов'язань
щодо перелачi товару, виконання робiт, надання послуг у разi виникнення
ДОКУМеНТаЛЬно пiдтвердхtених об'ективних обставин, що спричинили таке
ПРОДОВ)i(ення, у тому числi обставин непереборноi сили, затримки фiнансуваннli
витраТ замов}Iика, за умоВи щО TaKi змiнИ не призведуть дО збiльшення суми,
визначенот в договорi про закупiвлю;

5) погодження змiни цiни в логоворi про закупiвлю в бiк зменшення (без змiни
ltiлькостi (обсягу) та якостi ToBapiB, робiт i послуг), у тому числi у разi коливання
цiни товару на ринку;

6) змiни цiнlt в логоворi про закупiвлю у зв'язку зi змiною ставок податкiв i зборiв
rаlабо змiною умов щодо надання пiльг з оподаткування - пропорцiйно до змiни
таких ставок таlабо пiльг з оподаткування;

7) змiнИ встановленого згiдно iз законодавством органами дерл<авноТ статистики
iндексу сIIоживчих цiн, змitли курсу iноземноТ вал}оти, змiнl.t бiрх<овr.Iх котируваIjь
або показникi US регульоваI]их цiн (тарифiв) i нормативiв, LI{o

застосоl] закупlвлю, у разi встановлення в договорi про
закупiвлю

8) змiни умо
УкраТни "

FIям положень частини шостоТ cTaTTi 17 Закоrrу

змiни ltiH
ъв'язкч iз заст
,ti'еЁiiШiýьftй,,t
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11.2, I-Ia вимогу однiсТ cтopOHI4 iнша не м
взасмозвiРкl4 розрахУttttiв станом на дату, в якiй заt{iкаr

зАмовник
Виtсонавчлtй KoMiTeT

ГI pr,r.ltyrlbKoT MicbKoT рали
I(O/]: 0406l814
17500, Liерrliгiвська обл., м. l1рилукtа

вул, LIезалеrкностi, 82,
тел./факс: (04637) 3-20- l 5

р/р UА9782О17203442000З 80000 38 1 24

ДКСУ м. Кисва

,; Попенко

^ фсZgаеzа,rtс

в провелеl-tнi
на у склаланнi

вi/r,повiдrrого аl(:га) пiдписаного i сtсрiтrленого печатками

11.3, Сторони зобов'язуються своечасIIо сповlщати про вс1 змlни реrtвiзитiв у

письмовiй формi.
11.4, змiни i доповнення до щоговору вносяться за згодою CTopiH,

ВИКОНАВВЦЪ
Комунальне пiдприсмство ООПослуга"

ПрилуtlькоТ MicbKoT рали
Код: 36979569
17500, LIернiгiвська обл., м. I-Iрилукt,t,

вул. Бiлечького-Носенка, 7

тел./фаrсс: (04637) 5-3 1 -61

plp IJ Ь27З0529900000260050063 0 1 54 l

в АТ ItБ "Приватбанк"
мФо з05299

grzt&црёуа, аlЬzzщч
ёrzzz - zzэеzZD/z/,

frN,*н$нtнЦ
;;р{м
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ъ"#



Щоговiр /4l ё

на пOслуги з прибирання та пiдмiтання
ý{Фг,Е [я

м. 11рилуки 2-:j otr. 202l року

Виконавчий KoMiTeT 11рилушькоТ MicbKoT радI4 в особi мiоьttого голови Ilопеtlко

ольги Михайлiвни, що дiс на пiдставi Заrсону Укратни "про мiсцеве самоврядування в

YKpaTHi'' (далi О'Замовllик") з однiсТ сторони, i tсомунальне пiдприсмство "ГIослуга"

ПрилуuькоТ MicbKoT ради в особi директора Нiязова Руслана IОсуповича, що дiс на пiдставi

Стату,тУ комуiIаJIьНЬго пiдпРиемтва "l1ослlуга", (далi "Виконав€ЦЬ"), з iншоТ сторони,

разом Сторони, уклали, цей договiр про таке (дtалi - Щоговiр):

I. Прелмет договору
1.1, Виконавець зобов'язусться надати Замовниковi послуги згiдно дк 021: 2015

90610000-6 Послtуги з прибирання та пiдмiтання вулиць, а Замовник - прийняти i оплатити

TaKi гlослуги,
1.2. обсяги закупiвлi послуг можуть бути зменшенi залех(нО вiД реальногО

(liнансування видаткiв,
l.з, Перелiк та обсяги робiт при наданнi llослуги не с вичерпними та можуть

корегуватися замовником В рамках суми укладеного договору,

II. ЯIкiсть ToBapiB, робiт чи послуг
виконавець,повинен надати Замовнику, tтередбаченi цим Щоговором послуги, якiсть

яких вiдповiдас вимогам законодавства, нормативних документiв, дiючих flержавriих
санiтарних норм та правил утримання територiй населених пунктiв та надання послуг,

flля надан*,, поaпуr повиннi використовуватися матерiали, машини i механiзми, якi

вiдгrовiдаю.гь вимогам дiючого природоохоронного законодаВства, а TaKo)I( застосовуватися

iHiшi необхiднi заходи iз захисту довltiлля,

ПI. Щiна договору
3.1. Щiна цього Щоговору становить 5 782 400,00 грн. з

вiсiмдесят двi тисячi чотириста гривень 00 копiйок).
ПДВ (П'ять мiльйонiв ciMcoT

3.2, Бюдлсетнi зобов'язання вигIикаIоть за [оговором
вiдповiдних бюдл<еr,них асигнувань та вносяться на пiдставi

у разi наявноотi та в межах

додаткових угод до даного

/lоговору.
j.з, Цiпu цього Щоговору мох(е бути зменшена за взасмною згодоЮ CTopiH.

IV. Порядок здiйсllення оплати
4. l. Розрахунки проводяться шляхом:
оплати Замовником за наданi послуги, на пiдставi гtiдписаних Сторонами ,га

скрiплених печатками akTiB виконаних робiт, якi подаються Виконавцем, оплата
проводиl,ься протягом 30 (тридцяти) календарних днiв з моменту пiдписання alстa

виI(онаних робiт шляхом перерахування грошових коштiв на розрахунковий рахунок
виконавця. При надходженнi коштiв з бюдл<ету на рахунок Замовника, ocTaHHiM надаються

платiл<нi дорученнЯ ло ГIрилуUькогО управлiннЯ ЩержавнОТ казначейськоi слутсби УкраТни
LIернiгiвськот обласr,i, Ilодальшi розрахунково - kacoBi операчiт здiйснюються Прилуцьким
УДКСУ ЧернiгiвськоТ областi.

TepMirr
V. Надання послуг
to 3l грулня202lt року.

та обов'язки сто
6.1. з
6,1 .1.

феz,еzz
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6.2, Замовник мас право:
6.2,1, Щостроково розiрвати цей fiоговiр у разi неви

VII. Вiдповhальнiсть cTopiH
7.1, У разi невиконання або неналежногQ чи несвоечасного

зобов'язань 3а Договором Сторони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену

Щоговором.

повiдомивtхи про це його у строк 30 календарних днiв ло розi ня;

6,2,2, В одцосторонньому llорядку розiрвати uей /]оговiр у разi вiдмови Виконавця

зменшитИ очiкуванУ суму ДогОвору, якшiО рiшенняМ ПрилушькоТ MicbKoT ради (Про бюджет

ПрилушькоТ MicbKoT тери,горiа;lьноТ громади на 2021 pirt> буле затверд)l(ена менша сума на

даний предмет закуп iвл i,

у разi розiрвання /{оговору в односторонньому порядку Замовник повiдомляс про це

Виконавця письмово за 10 календарних днiв до лати розiрвання flоговору,
6,2,З. Контролlовати надання послуг у строки, встановленi цим.Щоговором;

6.2.4, Зме1tшувати обсяГ наданнЯ послуГ та загальНу BapTicTb цього /]оговору

залс)(но вiд роального фiнансування видаткiв, У такому разi СторОнИ ВНОСЯТЬ ВiДПОВiДНi

змiгlи до цього Щоговору;
6,2.5. Вимагати надання послуг, вiдповiдно до дiючих норм надання послуг та умов

цьоl,о Щоговору;
6,2.6, Перевiряти якiсть наданих послуг.
6,3. Виконавець зобов'язаний :

6.3,1. ЗабезпечИти наданнЯ послуГ у строки, встановленi цим fiоговором;
6,з.2, Забезпечити надання послуг, якiсть яких вiдповiдас умовам, установленим

розлiлом II цього /{оговору;
6.3.3. УсуватИ порушенНя вимоГ щодО якостi послуГ та розглядати претенз11, якi

пред'яв.lIяс Замовнl,tк у зв'язку з допущеними порушеннями умов Щоговору.
6,З.4. Пiд час надання послуг забезпечити додержання вимоГ щоДО ОхОРОНИ

навколишНього середовища, Правил охорони прашiта iнших нормативних aKTiB.

6,4, Виконавець мас право:
6.4,1, Свосчасно та в повному обсязi отримувати плату за наданi послуги;

6,4.2. У разi FIевиконання зобов'язань Замовником Виконавець мас право

достроково розiрвати цей [оговiр, повiдомивши про це Замовника у строк З0 календарних

днiв до розiрвання;

ником,

виконання своiх
законами та цим

згiдно з],2, Види порушень та санкцiТ за них установлеrлi Щоговором визначаютЬся

вимогою частини другоТ cTaTTi 23 l Господарського кодексу УкраТни.

VПI. Обставини непереборноТ сили
8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне

виконання зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин неперебоРнОТ СИЛИ,

якi не iснували пiд час укладання ,Щоговору та виникли поза волею CTopiH (аварiя,

катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна, акти уряду, якi можуть вплинути на

умови виконання цього Щоговору).
8.2. Сторона, що не моя(е виконувати зобов'язання за цим ,,Щоговором унаслiдок дiТ

обставин непереборноТ сили, повинна не пiзнiше нiж протягом 3 днiв з моменту ix
виникнення повiдомити про uе iншу Сторону у письмовiй формi.

8.3. Щоказом виникнення обставин непереборноi сили та строку ii дiТ е вiдповiднi
документи, якi видаються вiддiлом з питань цивiльного захисту та оборонноТ роботи
ПрилуrrькоТ MicbKoT ими уповноваженими на це органами.

н непереборноТ сили продов}куеться бiльше нiж 7
порядку мас право розiрвати шей /{оговiр.

шення спорiвкАнцЕляр
адку виникч

днlв, кожна lз

розбiх<ностей Сторони зобов'язуються
j.-

0ультацlи.

8.4, У разi,

Zбr'{lr',
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9.2, У разi недосягнення Сторонами згоди спори
судовому порядку.

ffiФыфfi уються у

Х. CTpolc дiТ договору
1 0. 1 . I_(ей /{оговiр набирас чинностi з MoMelITy пiдписанrIя i дiс до З 1 ,12,2021 РОКУ,

а в частинi оплати -- до повtIого його виконання Сторонами.
l0,2. Вiдповiдно до частини б с,гаттi 41 Закону УкраТни "Про гrублiчнi закупiвлi", дiя

договору про закупiвлlо може бути продовжеrtа FIa строк, достат,нiй для проведення

гIроtlедури закупiвлi/спрощенот закупiвлi на поLIатку наступного року, в обсязi, що не

перевищус 20 % суми, визначеноТ в початковому договорi про закупiвлtо, укла/{еНоМУ В

попереднЬому poui, якщО видаткИ на досягнення цiсТ чiлi затвеРджено в установJIоному
пOрядку,

10.3, Вiдповiдно до п.3 ст.631 I_iивiльного кодексу Украiни, Сторони встановили, що

умови цього договору Mo)ItyTb застосовуватися до вiдносин MirK ними, якi виникли до його

укладення.
10.4, Llей [оговiр укладасться i пiдriисусться у 2-х примiрниках, що мають однаковУ

tоридичну силу.

XI. Iншi умови
1 1,1. Умови договору про закупiвлю не повиннi вiдрiзнятися вiд змiсту тенлернот

документачiТ i, тому числi за одиницIо товару) перемол(ця процедури закупiвлi, IcToTHi

умови договору про закупiвлIо не можуть змiнюватися пiсля його пiдгtисання до виконання
зобоtз'язань сторонами у повI-Iому обсязi, tcpiM випадкiв:

l) зменшеL{ня обсягiв закупiвлi, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видаткiв
замовIJика;
збiльшегtttя цiни за одиницIо товару до 10 вiдсоткiв пропорчiйно збiльшенню цiни
,гакого товару на ринку у разi коливання цiни такого товару на ринку за умови, tцо

така змiна не призведе до збiльшення суми, визначеноi в договорi про закупiвлю, -

не частiше Hixc один раз на 90 днiв з моменту пiдписання договору про закупiвлю,
Обмехсеьtня щодо cTpoKiB змiни цiни за одиницю товару не застосовусться у
випадках змiни умов договору про закупiвлю бензигlу та дизельного пального, газу
та електричrrоТ еrrергiТ;
покращення якостi предмета закупiвлi, за умови що таке покращення не призведе до
збiльшення суми, визначеноТ в договорi про закупiвлю;
продовження строку дiТ договору про закупiвлю та строку виконання зобов'язань
щодо перелачi товару, виконання робiт, надання послуг у разi виникнення
документально пiдтвердlttених об'сктивних обставин, що спричинили таке
продовжеtIня, у тому числi обставин непереборноТ сили, затримки фiнансуваr-rня
витрат замовниI(а, за умови що TaKi змiгtи не призвед}ть д9 збiльшення суми,
визначеноТ в логоворi про закупiвлю;

5) погод)I(енItя змiгtи цiни в договорi про закупiвлю в бiк зменшення (без змir-rи
кiльt<остi (обсягу) та якостi ToBapiB, робiт i послуг), у тому числi у разi коливання
чiни товару на ринку;
змiни цiни в логоворi про закупiвлю у зв'язку зi змiною ставок податкiв i зборiв
таlабо змiною умов щодо надання пiльг з оподаткування -- пропорцiйно до змiни
таких ставок таlабо пiльг з оподаткування;
змiни встановленого згiдно iз законодавством органами державноТ статистики
iндексу спо}I(I4вчих цiгt, змiни курсу iноземноТ ваJIюти, змiни бiржових котирувань
або показни RGUS регульованих цiн (тарифiв) i нормативiв, що
застосов
закупiвл.

про закупiвлю, у разi встановлення в логоворi про

8) змiни у ванням положень частини шостоТ cTaTTi 17 Закону
),

2)

3)

4)

6)

])

кч змlни
зв'язкч iз зас
4ffltЙяеrяУкраТн

4"Z }у+оzа
futa

ёуа, айz!,
C>Zz'- Z{-Ъ-ll



взасмозвiрки розрахункiв станом на да,гу, в якiй зацiкавлена iнiцiююча Сторона у склаланнi

вiдгtовiдгtого акта, пiдписаного i скрiпленого печатками CTopill.
l 1,3. Сторони зобов'язуються свосчасно сповiщати про Bci змiни реквiзитiв у

tlисьмовiй формi,
1 1,4, Змiни i догlовнення до flоговору вносяться за згодою CTopiH,

ХII. Щолатки д0 договору

XIII. Мiсцезнаходження та банкiвськi реквiзити cTopiH

зАмовник
Виконавчий KoMiTeT
ПрилучькоТ м icbKoT рали
КОД: 040618l4
17500, LIернiгiвська обл., м, Прилуки
вул. Незалеllсностi, 82,
тел .i факс: (046З7) 3 -20- 1 5

Р l Р ( / l .!' !,(, ;,',2. y'J,2,2 ! (- 
|, la l{, 0r2 _iJ ! cr,) {;)t| 3 J'y'.l t/,

ДКСУ м. Кисва

ВИКОНАВЕЦЬ
Комунальне пiдприсмство "ПослугаО'
ПрилучькоТ MicbKoi рали
Код: 36979569
17500, Чернiгiвська обл.о м. Прилуки,
вул. Бiлечького-Носенка, 7
тел./факс: (04637) 5-3 1 -6l
plp U А27 З05299000002600500б30 l 54 l
в АТ КБ'ОПриватбанкО'

. Попенко

furruеrtё,4//,
ёrlz. а/fr,/z'п/

zbez-zz'* zабzа
ё;rrzcze-zrzz

#rZ.&"zrо

l1,2, Г{а вимогу однiсТ стороLlи iнша не мас права деннi
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Додатltова угода Ns _У_ "_
zozr лЪ о! nЦu послуги з прибираншя та пiдмiтання

f
ло ло.оuЬру вiп r,|,U'. РЗ'-

l вулI,|ць))

л,f, ,:/tr, _ 2021 р,

Виконав.tий коплiте,г ПрилуrtькоТ MicbKoT ради в особi мiського ГоЛоВ1,1 Попенt<о

о.llt,гИ МихайЛiвни, щО /tic: r.ra гriдставi За*оttУ УкраТни "[1ро мiсцеве самоврядува'Iня в

fi;;i;i;;;i ,",ir-овгlиlс") з одгriст .'оро,,", i kомунальне гliдпрИеМС'ГВО "rlОСЛУГа"

I1рилуuькоТ MicbKoT ради в особi дrр.,.iорu Iliязова Руслана IОсуповича, шlо дiе на
^й,;;i 

Ст:4туту, з iншrоТ с'орони (да;Ii "Виl(онав€L(L"), разом Сторони, уклали цю

додатI(ову угоду (далi -- Угода) про наступllе:
i

1: I]iдlrовiлно /lO гr. 1 l ,4, /\огilвору в\д _ц!_i!}2,1z ж 0;| сторони домовились

роздiл IV IIорядок зiliйсьrеFIня опJlати доповнит,и пуllктом:

4.2, IrозрсtхункLI За.мtовttъLком tэровоdяll1ься З ypax))BclHl,trtд4 LtclcпlLLHLl пepLuoi'ctllattltlli

23 Бюdасеll1LIоZо KodeKcy Украitlъt, пэобtлlо зсl HctяBtloctlli tllLtw,lclcoBo\o iнdъLвidуальноZо

Kourl11opLlcy рltъtлt,tасовizо iнdtLвidусtльноZо плсlLlу BLпiopLLclllarLHyL бюd,?:::,::^:"":::2
KU t Lt,l l LUy l.LUy \ l l L uLJv,

Зсtмовнuкол,t берупlься зобов'язання tцоОо оплаll1Lt послуе з пръLбърання l11a пidмiпlання,

вулLlць в мпсс|х dовеdеноi, сул4Ll, а caLwe z ООО Q00,0b ерн (- цtлэйqцсLэрuý:,::,#|JуJ[.,Lцо 11 JVI,c"/TvUt^ 
:;,,";:,:,:"",,r",i^'',,"^Bn lLll1xLl зсt.лLtl.Lllюву кiлькiсtllь HadctHux

копiйок)'з Il'l В п,tсt ЗалlовrLъLк зобов'rLзу€tlхься оплсll1,,

послуz зzidно lozoBopy Bio ц€,,q ;м_ J,ts_el_ *!:!у:::^':л.у:::::'"?:,:,"'r:::':,'u_
';:;;;: ;";;;ril;;";;*;,;;р7,-*ffi;" d"веоuпп7посltliйноzо tioLul11opLrcy 

'':'"У"У:
0е€спlру€ бlоdэtсепlнi зобов'язсlн1-1я вidповidно dо въrмоz Hopл4аl11LLBHo - прсlвовLш сlкпlLв

'дпр,''':'iвпо','i'j!|!!"'itськоi''п""u'',{i'#:,ll 
uo.rr"oto договору вiд ,.5,iл|, "!.tц-/ N9 Zl

2,, l{я додатl(ова уго/(а с I,1cBl
I,,I_Ia поёл,J, ги з пр ибиран l IrI,га п iдtш,l i,t,it l-t гtяt B}J1 И L[b",

З: i_ill додаткова угода укладас,гься i пiдписусться у 2-х примilэниках, що мають
1j

одLIаI(ову'ilорили tl l ly с илу.
l]
J], lt ,]

1,"ii; 
1

l ,iiiliвдмовниIt виконАвЕцЪ
l,i,l,:,,,il,

Виlсоllаi1.1ий i KoMiTer, При.пуuьrсоТ . плiськот I(оплунальl,tе пiдприсп,tство <Послуга
*----.----:i- : '-|-'-'-J -'- 

п;rилуll1,1соТ пlicblcOT РаДИ

liШ, o+obrBi+ [li'#ЪХН.'"9l'"??i?.,,
l7500, 1-Iерr-riгiвська обл., шr. ГIрилУt<' ;1,-Гlрrпукr, Llернiгiвська обл,, 17500

вул. I lезал'е2I<гtостi, 82, тел,/tЬаrй: (046З7) 5-3 1-61

тЬл /фаiс"с: (tl46з7) з-20-15 rЁдш uл)7з052990000026005006301541 в

plp LL/| И {|йjr,/! J о,ц ц ?,l t:,Oo j],!т)(z2с?.j8-/l у дl, I(Б кприватбланкl>. 
,

дi(ffi св.пдв: Ng1_0028775l

", i,l ,""",::;-:::t.:_*, Iпн: з69795625256
lLlga@Lrl<r.net

l lll
_с 

[пllr,

\'{-;\ъ
\\'.ý.}\\,6л)- .-ёаZ/ZZZр#/аL,,

ё?а aoii-ztiщJ :/tИrzс: ,;,и
€а,

t,eZ/ 
"!gа

м
р и !]у ! !ы<|] |!lil l;|.;,.!l| rtri! /_|cp\aBJ illi

ца з l t а ч ryi ('.:. ;.r:i l:l i : ; .!| 1,1 !'КQаfu Ш
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ВИКОНАВЕЦЬ
КП <Послуга>
Прилучькоi MicbKoT рали
Код:36979569
1 7500, Чернiгiвська обл..,

вул.. Бiлечького-Носенка,

вулиць"

м. Прилуки,
,7

,Щодатlсова угOда
д0 догOвору вiл 05.04.2021- 07 N9'оНа послуги з

м. Прилуки

J\ЪЁ
прибираrlня та пiлмiтаtllля вул

3_р6_ zo2t р.

виконавчий koMiTeT Прилучьrсот Micbrcoi ради в особi мiсъкого голови Попенlсо

ольги Михайлiвни, ЩQ дiе на пiдставi Закону Украiни "про мiсцеве самоврядування в

yKpaTHi,, (далi "замовник") з однiет .rоро"r, i kомунапьне гriлпр":l,_т: ,I:TI,:.'
прrпучuкоi' Micbkoi ради в особi директора Нiязова Руслана Юсуповича, що дlе на

пiдставi Сrаrуrу комунальrо.о пiдприЙтва "Поспуга", з iншоi 0тOрOни 
. 
(далi

''ВиконавеЦЬ''), разом Сторони, уклали цю додаткову угоду (далi - Угода) про

наступIIе:
1, вiдповiдно до п. 11.4. щоговору вiд 05.04,2021 м 07 сторони домовились

пункт 3.1. договору виIшасти в наступнiй редакцiТ:

З.l.t{iна цього Щоговору .runou"ri 5,782 400,00 грн, з пдВ (П'яlть мiльйоrriв

ciMcoT вiсiмдесят двi тисячi чотириста гривень 00 lсопiйок).

сулtа бюdэюеmнuх зобов'rваt-tt, зzidно muJvlLtacoBozo iнduвidуальноzо кошmорuсу

(muMrtacoBoeo iHduBidyaltbHozo плану вul<орuсmання бюdжеmнLN KotamiB) CmaHo7ul1,Ib 3

'б00 
000,00 zрН (Tpu irльЙонu ъuiсmсоlп muсяч Zpu^erh 00 копiйок) з ПЛВ,

2.РоздiлIVПорялоttзДiйсненнЯоПЛаТиДопоВниТипУнк.гоМ:
4,2, Розрахунltu Запtовнuкол,t провоdяmt)ся з урахуваннял4 

LtacmuHu перulоt сmаmmi

23 БlоdжеmноZо коdексу YKpai|Hu, lпобmо за Ltаявносmi muмчасово?о iнduвidуальноZо

коulmорuсу (muмчасоuirо iiоuвidуально,о плаllу вuкорuсmаrlня бюdжеmнuх коъumiв)

заlиовнuкол,t беруmься зобов'оопц" u4оdо оплаmu послуz з прuбuрання mа пidмimання

вулuць u ,n*oi dовеdеt-tоi сул4u, а саhlе; 3 б00 000,00 ерн (Трu лцiльйоцц^ц]iquщр-lr_ 
,щ-цича)/JL@чч r' , 

-_zpuBertb 00 копiйок,\ з ПЛВ mа Запtовrшк зобов'stзу€mься оплаmumu залuluкову кшькIсmь

наdанъtхпослуZзzidно,Щоеоворувid05.04,2021N907вuкЛlочt.tо'"'..?::?:'::::::"':ПuwLLпш lLvvJr)/O J

зzidно з посmiйrtuJчl коlлmорuсо]й, Пiсля dовеdення посmiйrtоzо кошmорuч Залlов_l1уу

ре€сmрус бюdжеmнi зобов'язання вidповidно do вuпtоz нормаmuвно - правовuх акmrc
-,Ще 

ржавн oi каз rt ачейс ь ко i' слуэюбu Укр aiHu,

2. Ifя додаткова угода с невiд'смною частиною договору вiд 05,04,2021 Jф 07 "FIa

посJIугИ з гrрибираннrl та пiдмiтання вулиtIь",

3. Ця додатIюва угода уIшадаетьсяl i гtiдписуеться у 2-х примiргrиках, Iцо MoIoTL

однакову юридичну силу.

зАмовник
Виконавчий KoMiTeT

Прилучькоi мiськоI рали
КОЩ: 04061814
17500, Чернiгiвська обл.о м.

вул. Незалежностi,82,
тел./факс: (04637) 3-20-1 5

Прилуки,

рlрlёrl !t ,J 0t €t;p2,|J.HF
..,/ tД1,1 
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";';wВ *.4; ij'",'/ior,1 / ,

, J.|1i#!i 1Y, ,цgr::,; ,Ч, Г{i'"'t,

ld" ,р "Ё,,,-,У

дкСУ у...КцёЪ"а,;l

,i:,Н'ж

тел./факс: (046З7) 5-3 1 -б1

plp U ЬZtЗ05299000002б00500бЗ0 1 54 1

в АТ КБ <Привагбанк>

iмФо з05299
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ДОГОВIР ЛЬ ,Г'I

на послуги, пов'язанi з вiдведенням стiчних вод у м. Прилуки Чернiгiвськоi областi

.l& 
't_i\.,. 

п'. }tд_ 2021 року

ШI. Щiна договору
становить 99 500 грн. 00 коп. (дев'яносто дев'ять тисяч

IffёрлсДвно,1',;,",',казначqЙськоI слуrкби УrсраТrrи

надходлtеннi коштiв з

доручення до Пр
ЧернiгiвськоТ областi
УДКСУ W,:;Ly;п

frЁ?фЙо
;rёlПZrtZz-Zz-

lut. Прилуltи

Виконавчий KoMiTeT Прилуuькоi MicbKoi ради в особi мiського голови Попенко Ольги

Михайлiвни, що дiе на пiдставi Закону Украiни 'lПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi"
(далi "ЗамовнИко') З однiсi сторони, i Комуна.гrьне пiдприемство 'оПослуга" ПрилуцькоТ

MicbKoi ради В особi дироктоРа Нiязова Руслана ЮсуповИча, що дiе на пiдставi Статуту

комунального пiдприемтва "Послуга", з iншоi сторони (далi "ВиконавецЬ"), РаЗOМ СТОРОНИ,

уклали, цей договiр про таке (лалi -.Щоговiр):

I. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов'язусться надати Замовниковi послуги по предмету закупiв,тi

ДК 021:2015 90430000 _ 0 Послуги з вiдведення стiчних вод (Послуги, пов'яЗанi з

вiдведенням стiчних вод у м. Прилуки Чернiгiвськоi областi)о а Замовник - прийняти i

оплатити TaKi послуги.
L2. Обсяги закупiвлi послуг можуть бути зменшенi залежно вiд реальногО

фiнансування видаткiв.

1.3. Перелiк та обсяги робiт при наданнi послуги не с вичерпними та МОЖУТЬ

корегуватися замовником в рамках суми укладеного договору.
II. Якiсть ToBapiB, робiт чи послуг

2. Виконавець повинен надати Замовнику, передбаченi цим Договором послуги, якiсть

яких вiдповiдае вимогам чинного законодавства, нормативних документiв, ДiЮЧИХ

.Щерлсавних санiтарних норм та правил утримання територiй населених мiсць, а такоЖ УМоВ

цьOго ,Щоговору.
\

3.1. L{iHa цього Щоговору
п'ятсот гривень 00 коп.) з ПЩВ.

3.2. Бюдlrсетнi зобов'язання виникають за Щоговором у разi наявностi та в межах

rзiдцповiдгrих бюдлсе,гних асигнувань та вносяться на пiд{ставi додаткових угод до даного

fiоговору.
З.3. I{iHa цього Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.

IV. Порядок здiйснення оплати
4. 1. Розрахунки проводяться шляхом:

оплати Замовником за наданi послуги, на lriдставi пiдписаних Сторонами Та

скрitrлеI-lих печаfками акта виконаних робi,г, який подаеться Виконавцем щомiсячно. оплата

проводитьсrl lIро,Irгом 30 (трилцяти) каrrеIrдарних днiв з MoMeEITy пiдписання акта ВИконанИх

робiт шляхом перерахування вих коштiв на розрахунковий рахунок Виконавця. При

ёy,rezz

здiйснюються Прилуцьким

/



{
кФпЕжV. Виконання робiт

5.1. TepMiH виконання поалуги: до 31 грулня 2021 року.
5.2. Мiсце виконання тrослуг] 17500, Чернiгiвська обл., м. Прилуrси.

VI. Права та 0бов'язки cTopiH

6. 1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Спла.rува,ги за гIаданi послуги;
6.1,2. [Iриймати наданi послуги згiдно з актами виконаних робiт;
6.2, Замовник мас право:

6.2,|. Щостроково розiрвати цей !оговiр у разi rIевиконання зобов'язань Викопавцем,

повiдомивши про це його у строк 10 календарних лнiв до розiрвання;
6.2.2, В односторонньому порядltу розiрвати цей /{оговiр у разi вiдмови Виконавця

зменшити очiкувану суму !оговору, якщо рiшенням ПрилуцькоI MicbKoT ради <Про бюдлсет

ПрилучькоТ територiальrrоТ громади на 2021 pirt> буде затверджена менша сума на даний
предмет заrtупiвлi.

У разi розiрвання .Щоговору в односторонньому порядку Замовник повiдомляе про це
Виконавця письмово за 10 календарних днiв до дати розiрвання Щоговору.

6.2.3. Контролювати надання послуг у строки, встановленi цим Щоговором;
6,2.4. Зменшувати обсяг надання послуг та загаJ]ьну BapTicTb цього .Щоговору залежно

вiд реального фiнансування видаткiв. У такому разi Сторони вносять вiдповiднi змiни до

цього.Щоговору;
6.2.5, Вимагати надання послуг, вiдповiдно до дiючих Щерlкавних санiтарних норм та

правил утриманFIя територiй населених мiсць та умов цього Щоговору;
6.2.6, Перевiряти якiсть наданих послуг.

б.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановленi цим Щоговором;
6.З.2, Забезпечити надання послуг, яltiсть яких вiдповiдае умовам цьогоЩоговору;
6.3.3. Пiсля завершення робiт на об'сктах забезпечити утилiзацiю вiдходiв;

6,3.4. Пiд час надання послуг забезпечити додержання вимог щодо охорони

навколишнього середовиIIIа, Правил охорони праui та iнших нормативних aKTiB.

6.3.5. Усувати порушення вимог щодо якостi послуг та розглядати претензii, якi

пред'являс Замовник у зв'язку з допущеними порушеннями умов,Щоговору.
б.4. Виконавець мас право:

6.4.|. Своечасно та в повному обсязi отримувати плату за наданi послуги;

VII. Вiдповiдальнiсть cTopiH
'l ,1,, У разi невиконання або ненале)I(ного чи несвоечасного виконання своiх

зобов'язань за Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законами та цим

Щоговором.
'7.2. Види порушень та санкцiТ за них установленi .Щоговором визначаються згiдно

вимогою частини другоТ cTaTTi подарського кодексу УкраТни.

непереборноI сили
В.1. Сторони вiдальностi за невиконання або неIIЕuIежне

виконання зобов'язань i виникнення обставин непереборноТ сили, якi

чолею CTopiH (аварiя, катастрофа,не lснуваJIи пlд час у!
^ fuzaezal-azz

II. обстd
яються вiл ,

#fiнýдшая
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ZlhzЙёlczlzl a?Zl ez

g,la ,Iy**



стихiйне лихо, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна, акти уря/lу, яlсi

виконання цього Щоговору),
В.2. Сторона, що не може виItонувати зобов'язання за цим Щоговором уrrаслiдок дii

обставин непереборнот сили, повинна не пiзнiше Hix( протягом 3 днiв з моменту iх

виникненлIя повiдомити про це iгIпrу Сторону у письмовiй формi.
8.3. Щоказом виI{ИкнеIIFI;I обставин неrrереборноТ сили та строку ii дii с вiдповiднi

документи, якi видаються вiддiлом з питань цивi;rьrrого захисту та оборонноi роботи

Прилуцькоi Micblcoi ради, та iншими уповноважеЕIими на LIe органами.

8.4. у разi, ltоли строк дiТ обставин непереборгIоi сили продовжусться бiльшrе lIirK 7

днiв, KorKHa iз CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей Договiр,
IX. Вирiшення спорiв

9.1. У випадку виI]икнення спорiв або розбilrсностей Сторогtи зобов'язуютl,сяt

вирirпувати Тх шляхом взасмних переговорiв та консультацiй.

9.2. У разi недосягнення Сторонами згоди спори

судовому порядку.
Х. Строк дiI договору

10.1. I-{ей /{оговiр набирас чинностi з моменту його

31 грулня 2021 року, але в будь-якому випадку до повного

зобов'язань.

(розбiлсностi) вирiшуються у

10.2. Умови даного Щоговору можуть бути змiненi за взасмною згодою CTopiH з

обов'язltовим складанням письмового докумOнту.

10.3. Щоговiр може бути розiрваний за взасмною згодою cTopiH. Одностороннс

цим ,Щоговором та
розiрвання Щоговору можливе лише у випадках, передбачених

законодавством УкраIни.
10.4. Yci спори, iдо Itов'язанi з цим fdоговором вирiшу}оться шJIяхом переговорlв мlж

Сторонами, Яtсщо спiр не Nlo)Ke бути вирirпений шляхом переговорiв, BiH вирiшусться в

судовому порядку за вста}Iовленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору, визначеному

вiдповiдним чинним законодавством УкраТни.

10.5. Пiдгlисання цього договору Сторонами засвiдчуе ix згоду як фiзичних осiб на

збирання, ресстрацiю, накопиаIення, зберiгання, адаптування, змiн, поI]овлення та

використання персОнальниХ даних, якi зазначенi в цьому Щоговорi, з метою персонiфiкацiТ

CTopiH цього Щоговору вiдповiдrrо до ЗУ <Про захист персональних даFIих),

10,б. Щаний договiр укладено У двох оригiнальних примiрниках, по одному для коlснот

iз cTopiH.

10.7" У випадках не tlередбачених цим Щоговором, Сторони керуються lIормами

LIинFIого законодавства.

10.8. IcToTHi умови договору про закуItiвлю не Mo)I(yTb змiнюватися пiсля його

пiдписанНя до виконанлtя зобов'rIзань сторонами в повному обсязi, KpiM випадкiв:

1) зменшеttня обсягiв закупiвлi, зокрема з урахУваFII]ям факти,lного обсягу видаткiв

замовника;
2) збiльшення цi

такого товару на рин
не призведе до збiп i в договорi про закупiвлю, - Но частiше HirK один

раз на 90 днiв з мом у про закупlвлю;
3) ви що таке покращення

кffiгтýffi
на умови

пiдписання Сторонами i дiс до

виконання ними узятих на себе

товарУ до 10 вiдсоткiв пропорцiйно збiльшенню цiни

ццiни такого товару на ринку за умови, що така змirта

збiлъшrен"rrl-Ьчfiol$' ёg/Z, йа
ld;/ й)/4z2€?7v-z</ бlЁzzzс

;#,/r',fuаа
не призведе д()



,ol
зобов'язань

щодо передачi товару, виконання робiц надання послуг у рЫъ документально
lliд,гвердllсених об'ективrrих обс,гавин, що спричинили таке продовжеFIня,
обставин непереборноТ сили, затримки фiнансуванI,IrI витрат замовI{ика, за
ЗМiНИ Не ПрИЗВе/{уть до збiльrпення суми, визначеноi в договорi про заriупiвлtо;

5) ПОГОдllсення змiни цiни в договорi гtро заlсупiвлtо в бiк зменшення (без змiни
ttiлtbKocTi (обсягу) та якостi ToBapiB, робiт i послуг), у тому числi у разi коливаIlня цiни .говару

на ринку;
6) Змiни цiни в договорi про закупiвлю у зв'язку зi змiною ставок податкiв i зборiв

таlабо змiною умов ttlодо надання пiльг з оподаткування - пропорцiйно до змiни таких ставок
таlабо пi"ltьг з оподаIщування;

1) ЗМiНИ ВСТановленого згiдгlо iз законодавством органами держав}Iоi с.гатис.гиlси
iндексУ споживчих цiн, змiни курсУ iноземноi валюти, змiни бiр>lсових котируваЕIь або
ПОlСаЗНИtСiв Platts, ARGUS регуjIьованих r{iH (тарифiв) i нормативiв, що застосовуються в
ДОГОВОРi ПРО Закупiвltю, у разi встановленItя в договорi про закупiвлtо порядку змiни цir"iи;

10.9. !iя ДоГовору гIро закупiвлю Moltce бути llродовжена на c,lpoк, достатнiй д;rя
проведе}Iня процедури закугriвлi/спрощеноТ закупiвлi на початку наступного року в обсязi, що
не перевищуе 20 вiдсотtсiв суми, визначеноi в пoLIaTKoBoMy договорi про закупiвлю,
УКЛаДеНОМУ В ПОПередньому роцi, якщо ]]идатки на досягнення цiсТ цiлi затверджено в
установлеIrому llорядку.

XI. Iншi умови
11.i. FIа Вимогу одrriсi сторони iнпrа не мас права вiдмовl4ти в проведеннi взасмозвiрки

розрахункiв станом на дату, в якiй зацiкавлена iнiцiююча Сторона у складаннi вiдповiдtлого
акта, пiдписаного i скрiпленого печатками CTopiH.

||.2, Сторони зобов'язуються cBocllacнo сгtовiщати про Bci змiни реквiзитiв у
письмовiй формi.

1 1.3. Змiни i доповнення до ffоговору вI]осяться за згодою CTopirr.

re4) проловжоння строкУ дiТ договору про закупiвлю ,r! ffiф г"tJ
передачi товару, виконання робiц надання послуг у рьiъиниmгrня до.

у тому числi
умови rцо ,гакi

XIII. Мiсцезнаходження та

зАмовник

Виконавчий KoMiTeT

ПрилуuькоТ MicbKoi ради
Код: 04061814

1 7500, Чернiгiвська обл., м.Прилуки
вул. Незалетсностi, 82,
тел./факс: (04637) 3-20- 1 5

plp 0з44
ДКСУ м. Киева
мФо 820172

банкiвськi реквiзити cTopiH
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мФо 305299

стiчних вод

2Q2| р,

м, Прилуки

I]иttонав,tий ttoMiTeT ГIрил.уUькоi мiськоi..ради в особi мiсьttого голови Попенrlо олъги

]vlихайлiвни'lцоДiснапiлставii"-",,уукратпи-попмiсцевесlМоuLЯДуВа}IняВ-.УкраТнi',.
(далi ''ЗамовнИ*i') a одrriсТ с,горони, i Комуналr,не пiдпрllемс'во "Послуга" Прилуцьttоt

MicbKoT ради в особi дир.Itтора нiязова руслана IОсУПОВИЧ1, IЦО ДiС На ПiДСТаВi СТаТУТУ

комунаJIъного пiffi.йi:,:lo.:ýН;i"1".ж;ii"gr' 
'iВ,"оПuuеЦЬ"), РаЗОМ СТОРОНИ'
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зziёно з поспоitпlLuчr коu)mорLlсоJи.- iiБiБiБчппЙоriПНОZО КОu'tmОРuСУ ЗаПrОВ,rtuК Ре€СmРУС"

бюdасеmнi зобов'язання вidповidно dо в1,1!уlоZ норJиаmuвrtо npobou* акп,Liв lерэtсавноt

казrtа,tейськоiслуэtсбuУкраiнu, _l_,..rrттпrп rrяс.гиною договору вiд ,\В, Ult al 
"

2. Ця додаткова угода е невiд'смною частиною договору. вiл ,\R 0|r &l,- Ng "I,i "}-Ia

послуги, пов'язанi з вiдведен*,ом .riчrrих воду 
у,'Гiг,"11,;,3,;,;i-,"*оТ 

областi",
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Щоговiр /la_
на послуги з поточного ремонту вулиць MicTa з

м.Прилуки

уги

тям

//. Ocr 2021 року

Виконавчий KoMiTeT 11рилучькоТ MicbKoi ради в особi мiського голови Ifопенко

олы,и Михайлiвни, пIо лiс на гriдставi Закону Украiни 'огIро мiсцеве самоврядування в

Украiнi" (далi "Замовн1,1к") з однiсI сторони, i lссlмунальне пiдприемство "Послуга"
Прилуuькоi MicbKoT ра/Iи в особi директора Нiязова Руслана Юсупович&, Що дiе на пiдставi

СтатутУ комунальНого пiдпРисмтва "I1ослуга", (да:ri "Виконав€ЦЬ"), з iншоi сторони,

разом Сторони, уклали, тlей договiр про таке (лалi - Щоговiр):

I. Предмет договору
1,1. ВиконавеrIь зобов'язусться надати Замовниковi rlослуги згiДнО ДК 021: 2015

45230000-8 - БулiвничТво трубоrrроводiв' лiнiй зв'яЗку та електроперодач, шосе, дорiг,
аеродромiв i залiзничних ltорiг; вирiвнtовання поверхонь (послуги з поточного ремонту
вулиць MicTa з грунтовим покри,rгям), а Замовник - прийняти i огlлатити TaKi послуги.

1,2, обсяги закупiвлi послуг можуть бути зменшенi залежно вiд реальногО

фiнансування видаткlв,
1.3. Перелiк та обсяги робiт при наданнi

i(орегуватися замовником в рамках суми укла/{еного до

II. Якiсть ToBapiB, робiт чи
Виконавець повинен надати Замовнику,

яlких вiдповiдас вимогам законодавства, нормативн
санi,гарних норм ,га правил утримання територiй населе

ремонту та утримання об'ск,гiв благоустрою насеJIених

iнших нормативних aKTiB.

Щля налання послуг повиннi використовуватися матерiали, машини i механiзми, якi

вiдповiдають вимогам дiючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися

iншi необхiднi заходи iз захисту довкiлля.

ПI. t{iHa договору
3.1, Щiна цього Щоговсlру становить 425 000,00 грн. з П[В (Чотириста двадцять

п'ять тисяLI гривень 00 копiйок).
з,2, Бюдхtетнi зобов'язання виникають за flоговором у разi наявностi та в межах

вiдповiдних бюдхсетних асигнувань та вносяться на пiдставi додаткоI]их угод до даноl о

Щоговору,
З,З, Цi"u цього Щоговору може бути зменшена за взасмною згодоЮ CTopiH.

IY. Порядок здiйснення оплати
4. 1. Розрахунки проводяться шляхом:
опла.ги Замовником за наданi послуги, на пiдставi пiдписаних Сторонами Ttl

скрiплених печатками akTiB виконаних робiт, якi подаються Виконавцем, оплат,а

проводиться протягом 30 (тридцяти) календарних днiв з момен,гу пiдписання акlа
виконаних робiт шляхом перерахування грошових коштiв на розрахунковий рахунок
виконавця. При надходх(енттi коштiв з бlодя<ету на рахунок Замовника, останrтiм надаIоться

платiжнi доручення ло При го управлiння Щерхtавноi казначейськоi служби УкраТни
LIернiгiвськоТ обласr,i, унково - KacoBi операuiТ здiйснtоtоться ПрилуцькI4м

Y/IKCY Чернiт,i

ння послуг
пня 2021 року.

область.

можуть

ня
та

{iix nynnriB, Порялку провЬлеr
пунктiв, ГБН Г, 1 -21 8-1 82.2011r

5,1. TepMiH
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6. 1, Замовник зобов'язаний:
6,1,1. Сплачувати за наданi гrослуги;

6,L2,IIриймати наданi послуги згiдно з актами виконаних робiт;
б,2, Замовник мас право:

6,2,|, Щостроrсово розiрвати цей Щоговiр у разi IIевиконання зобов'язань Учасником,
повiдомивши про це його у строк 10 rtалендарних лнiв .l.to розiрвання;

6.2,2, В односторонньому порядку розiрвати цей Щоговiр у разi вiдмови Виконавця

зменшитИ очiкуватлУ суплу ЩогОВоРУ, якщО рiш-tенням Прилуuькоi MicbKoi ради <Про бюдrкет

ПрилуцькОТ MicbKoT т,ериторiаЛьноТ громади на 2021 piK> буде затверджена менша сума на

даний предмет закупiвлi.
у разi розiрвання Щоговору в односторонньому порядку Замовник повiдомляс про це

Виконавця письмово за 10 кzulендарних днiв до лаr,и розiрвання !оговору,
6.2.З. Контролювати надання послуг у строки, встановленi циМ ЩОгОвОРОМ;

6.2.4, Зменпrувати обсяг над(ання llослуг та загаJIьну BapTicTb цього !оговору
залех(но вiд реального фiнансування видаткiв, У такому разi Сторони вносяТЬ ВiДПОВiДНi

змiни до цього Щоговору;
6.2,5. Вимагати надання послуг, вiдповiдно до дiючих норм надання посЛУГ Та УМОВ

цього Щоговору;
6.2,6, Перевlряти якiст,ь наданих посJIуг,

б.3, Виконавець зобов'язаний:
6.3.1, Забезпечити надання lтослуг у строки, встановленi цим f{оговором;
6.з,2, Забезпе.титИ наданнЯ послуг, якiсть яких вiдповiдас yI\4oBaM, установленим.

роздiлом II цього Щоговору;
6,З,З, Пiсля завершення робiт на об'сктах забезпечити утилiзацiю вiДХОДiВ;

6,3.4, Пiд час виконання робiт забезпечити додерх(ання вимог щодО охоронИ

навколишнього середовишIа.
6.3.5, Усуваr.и порушення вимог щодо якост1 послуг та розглядати претенз11, якl

пред'являс Замовник у зв'яlзку з допущеними порушеннями умов,Щоговору.
6.3.6, ПiД LIac наданнЯ послуГ забезпечитИ додержанНя вимоГ щодо охорони

навколишнього середовища, Правил охорони прачi та iнших нормативних aKTiB,

6,4. Виконавець мас право:
6.4,1, Свосчасно ,га в повному обсязi отримувати плату за наданi послуги;

6.4,2, У разi невиконання зобов'язань Замовником Виконавець мае право

дострокоВо розiрва,Ги ttей fiоговiр, повiдомивши про це Замовника у строк 10 каленларних

Днiв до розiрвання;

YII. Вiдповiдальнiсть cTopiH
7 ,|, у разi невиконання або ненаJIежного чи несвосчасного

зобов'язань за Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть, перелбачену

Щоговором,

виконання cBoix
законами та цим

7.2, Види порушенЬ та санкцii за ниХ установленi ,Щоговором визначаIоться

вимогою частини лругоТ cTaTTi 231 Господарського кодексу УкраТни,

обставин не

згiдно з

VПI. Обставини непереборноI сили
8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненаJIежне

виконання зобов'язань за цим Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили,

якi не iснували гtiд r1;1g Щоговору та виниклИ поза BoJIero CTopiH (аварiя,

itатастрофа, стихiйне iзоотiя, вiйна, акти уряду, якi можу,гь вплинути на

чмови виконання
8.2. Сторон и зобов'язання за цим ffоговором унаслiдок дti

гriзнiulе HilK протягом 3 днiв з моменту Тх

виникнення повiдо

/ZQefrz/- *

fu"tаеzzrcz,
ф< aPz/47:,

ý{ffiпЕя

ýговору).
не може вико

йГ*пjo/zZa

iй формi.

!u-/,Qаrzа

VI. Права та обов'язки cTopiH
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{ 8.3.,,ЩoкaзoмBиHикненняoбcтaвиннeпepебop'.'ffi.eвiдпoвiдTli

/

/{окумеFIти, якi видаIоться вiддiлом з прIтаIIь цивiльного захисту та оборонноi робо,ги
гIрилучькот MicbkoT ради, та iнruими уповноваженими на це органами.

8,4, у разi, коли c,t-poк дiТ обставин непереборноi сили продовжусться бiльше Hixc 7

лнiв, кожНа iз CTopiH в установЛеномУ порядкУ мае правО розiрвати uеЙ ffоговiр.

IX. Вирiшення спорiв
9.1, У випадкУ виникненНя спорiв або розбiжностей Сторони

вирiшувати iх шляхом взаемних переговорiв та консультацiй,
g,2, У разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi)

судовому порядку.

зобов'язуlотьсяt

вирiшуються у

Х. CTporc дii договору
10,1. Цей f,{оговiр набирас чинностi з моменту пiдписання i дiс до 31.122021 РОКУ,

а в частинi оплати -- до поRного його виконання Сторонами.
19.2. Вiдгlовiдно до LIастини б с,гаттi 41 Закону УкраТни "ГIро пУблiчнi заКУПiВЛi", ДiЯ

договору про закупiвliю мохсе бути продовжена на строк, достатнiй для проведення

проч"лур' iакупiвлi/спрощенот закупiвлi на почагку наступного року, в обсязi, що не

пьр.uruду. 2о % суми, визначеноi в початковому договорi про закупiвлlо, укладеному в

попередньому рочi, якщо видатки на досягнення цiет цiлi затверджено в установJIеному
порядку,

10.3. Вiдгrовiдно до п,3 ст.631 I]ивiльного кодекоу УкраТни, Сторони tsСТаНОВИЛИ, lЦО

умови цього ДогOвору можуть застосовуватися до вiдносин мiж ними, якi виникли до його

укладення
10.4. IJей ЩоговiР укладастьСяl i пiдписУстьсЯ у 2-х приМiрниках, що мають однакову

юридичну силу,

XI. Iншi умови
1 1 .1. Умови договору про закупiвлtо не повиннi вiдрiзнятися вiд змiсту тендерноТ

документацiТ (у ,оrу .rr.ni за одиницIо товару) переможця процедури закупiвлi, IcToTHi

умовИ договорУ про закупiвлIо не мо}куть змiнюватися пiсля його пiдписання до виконання

зобов'язань сторонами у повному обсязi, KpiM випадкiв:
1) зменшення обсягiв закупiвлi, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видаткiв

замовника;
2) збiльшення цiни за одиницIо товару до 10 вiдсотiсiв пропорuiйно ЗбiЛЬШrеННЮ ЦiНИ

такого товару на ринку у разi коливання цiни такого товару на ринку за умови, що

така змiна 
"е 

др"зuеле до збiльшеннrl суми, визначеноТ в договорi про закупiвлtо, -

не .IacTirшe HirK один раз на 90 днiв з моменту пiдписання договору про закупiвлtо.

обмехсення щодо cTpoKiB змiни цiни за одиницю товару не застосовусться у
випадкаХ змiни умов догОвору про закупiвлlо бензину та дизельного паJ]ьного, газу

та 9лектричноТ енергii;
3) покращення якостi IIредмета закугtiвлi, за умови що таке покращення не призведе до

збiльшення суми, визначеноi в договорi про закупiвлю;
4) продов}кення строку дii договору про закупiвлю та строку виконання зобов'язань

щодо передачi товару, виконання робiт, надання послуг у разi виникнення

локументаJIьно пiд,гверджених об'сктивних обставин, що спричинили таке

продовх(еНнrI, У тому чисЛi обставиН непереборноi сили, загримки фiнаноування
витрат замовника, ови tLIo TaKi змiни не призведуть до збiльrпення суми,

визначеноi в д iвлrо;

5) погодження цiни pi про закупiвлю в бiк зменшення (без змiни
i послуг), у тому ,lислi у разi коливання

цiни то
6) змiни цiни Fп&Р у зв'язку зi змiною ставок податкiв

ткування - пропорцiйно

кiлькостi ( ) та якостi в, робiт

ю i зборiв
до змiни

"tо//Jче.rrа

таlабо змiн
пlль
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7) змiни встановленого згiдно iз законодавqтвом
iндексУ сtIоживчих rliH, змiни курсу iноземноТ валюти,

або показникiв Platts, ARGUS регульованих цiн (тарифiв) i

застосовуються в логоворi про закупiвлю, у раз1 встановлення

ки

рувань
нормативiв, що
в договорi про

шостоi статгi 17 Закону

УкраТни "Про публiчнi закугtiв"lti".

||.2. На o"roi5, однiсТ сторони iнша не мас права вiдмови,ги в проведеrтнi

взаемозвiрки розрахуппiо arurroм на дату, в якiй заt{iкав;iена iнiцiюlоча Сторона у складаннi

вiдl]овiдного акта, пiдписаного i скрiпленого печатками CTopiH.

11,з. Сторони зобов'язуtоться своечасно сповirцати про Bci змiни реквiзитiв у

письмовiй формi,
11,4_ЗмiнИ i доповнення до Щоговору вносяться за згодоIо CTopiH,

ХII. Додатки до договору

XIII. Мiсцезнаходження

зАмовник

Виконавчий KoMiTeT

КОЩ: 04061814
17500, }Iернiгiвська обл,, м, Прилуки
вул, Незалежностi,82,
тел./факс: (04637) 3-20- 1 5

та банкiвськi реквiзити cTopiH

ЩItСУ м.

"1 ,Z,tч"z:ю

ВИКОНАВЕЦЬ

Комунальне пiдприсмство <Послуга>

ПрилуuькоТ MicbKoi ради
Код: 36979569
17500, Чернiгiвська обл.., м. Прилуки
вул,, Бiлеuького - Носенка, 7

тел./факс: (046З 7) 5-3 1-61

pl р TJ Ь27 З0529900000260050063 0 1 54 1

в АТ КБ кПриватбанк>
мФо з05299
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Додаткова угода NЬ j/
д0 догOвору вiд /tr, QL( , .2021 Л} Ц"На послуги з поточного ремонту вулиць

MicTa з грунтовим покриттям "

м. Прилуки /q , Р?, 2021 р.

Виконавчий tcoMiTeT ПрилуцьtсоТ MicbKoi ради в особi мiського голови Попеtlttо

ольги Михайлiвни, Iцо дiс lra пiлставi Закону УкраТни "Про MictleBe самоврrIдування в

YKpaTHi" (далi "Замовниlt") з однiсТ сторони, i Комунальне пiдприемство "Послуга"
ГiрилуцькоТ MicbKoT ради в особi директора Iliязова Руслана Юсуповича, що дiс на

пiдставi СтатутУ комунальногtl пiдприемтва "ПосJIуга"' з iншоi сторони (далi

"ВиконавOЦЬ"), разом Сторони, уклали цю додагкову угоду (далi - Угода) про

I Iас,гупIlе:

1. Вiдповiдно до п. 11,4. Щоговору вiд /tr c?cr,й)J/Ng /,1 Сторони ДОМОВИЛИСЬ

роздiл IV Порядоrс здiйснення опJIати доповнити пунктом:
4.2. Розрахункu За.л,rовнuкол,t провоdяmься з урахуваtlняJчl часmuнu перulоi'сmаmmi

23 БюduсеmrtоZо kodekcy У<раirш, mобmо за l1аявносmi muпtчасовоzо iнduвidуальноzо

kourmopucy (mulrt,tacoBozo iнduвidуальноzо плаllу вuкорuсmання бюduсеmнuх koulmiB)

залцовнъtком беруmься зобов'язанFlя u4o0o orulamu послуz з поmочно2о Реl/tонmу вулuць

лliсmа з zpylmoтuJ\t покрulпmядп в ]vtежах doBedeHol'cyJvtu, а cafute" 250 000,00 zРН (ДВiСmi

п'яmdесяm muсяч zрuвень 00 копiйоil з Плв mа Зал,tовнuк зобов'язуеmься оплаmumu

заIlLtluкову кiлькiсmь наdанuх послуz зzidно !оzовору Bid /r.{/r. Ja"?/ М il
вuключно за rlаявtlосmi коъumiв зеidно з посmiйrtuJvl коlumорuсоJчr. Пiсля dовеdення

посmiйноzо koLumopucy Зал,tовlluк ре€сmрус бюdlсеmнi зобов'язання вidповidно ёо вuлtоz

норлuаmuвrlо - правовuх alcп,tiB flepжaBrto| казначейськоi'слуэюбu YKpaillu.
2,Цядодаткова угода с гIевiд'смною частиною договору вiд /|/: Pr. lr"f"/ Ng Ц

"На послуги з потоI{Itого peMoIITy вулиць мiс,га зrгрунтовим покриттям",
3. Ця додаткова угода у/{л_{рzi'ёться i пiДпЙчться у ?-ь"длiрниках, що МаЮТЬ

однакову юридичну .rпу. 
-\"'u,,r", 

., -l, 
,j)T'"'i*'i Ц 

;рФоФ,
\ о*,-,. ?Ё С,Ч |'' 

,{и

зАмовник \:-,.nO 
-I 

riц''Ш,1 
. _"лконАвЕць

\*:; .,;. ," ,.,;':;":,*,"
Виконавчий KoMiTeT \,. ,r,,,ь1;," ,--.a:*l'{l' Комунальне пiдприсмство кПослуга>

ПрилучькоI MicbKoT рали \.,,-*'--'' Прилучькоi MicbKbi рали
КОЩ: 040б1814 Itод: 369795б9
17500, Чернiгiвська обл., м. Прилуки, 17500, Чернiгiвська обл.., м, Прилуки,
вул. Незалежностi, 82, вул,. Бiлечького- Носенка, 7

тел./фaкс:(04637)З.2O-ts-affi-тел./фaкc:(046з7)5-31.61
ptpU.lig! "glr"tl"tol Ц'Цl ройфазiikЬхч plp TJ А27З052990000026005006301541

кфпtffi

,мФо з05299



договIр льJЧ 
i

на послуги малярнi у м. Прилуки Чернiгiвськоl

;и, IIрилуки &5 ttБ.пrнд 2021 року

Виконавчий KoMiT9T Прилуuькоi MicbKoi ради в особi мiського голови Попенко Ольги
Михайшiвнио що дiс на пiдставi Закону Украiни "Про мiсцеве самоврядуванця в YKpaiHi"
(далl "Замовник") з однiеi сторони, i Комунальне пiдприсматво ООПослуга" ПрилуцькоI
MicbKoi ради в особi директора Нiязова Руслана Юсуповича, що дiс на пiдставi Статуту
КОМУнztпЬного пiдприемтва "Послуга", з iншоi сторони (далi "Виконавець"), разом Сторони,

уклаJIи, цей договiр про таке (да.тli -.Щоговiр):

I. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов'язуеться надати Замовниковi послуги по предм9ту закупiвлi

ЩIt 021:2015 45440000 -3 Фарбування та склiння (Послуги малярнi у м. Прилуки
Чернiгiвськоi областi), а Замовник - прийняти i оплатити TaKi послуги.

|.2. Обсяги закупiвлi послуг можуть бути зментценi.

фirлансування видаткiв. ,' ;ll-'!',.,.,;,

1.3. Перелiк та обсяги робiт при наданнi послуги 'pе,,.en,q

корегуватися замовником в рамках суми укладеного договору.
II. Якiсть ToBapiB, робiт чи

2. Виконавець повинен надати Замовнику, передбаченi
яких вiдповiдае вимогам чинного законодавства,

/{ержавних санiтарних норм та правил утримання територiй населених мiсць, а такох( умов
цього ffоговору.

III. IdiHa договору
3.1. I]iHa цього Щоговору становить 99 950 грн.00 коп. (дев'яносто дев'ять тисяч

1_1ев'яl,сот гI'ятдесят гривень 00 коп.) з П[В.
3,2. Бюдrкетнi зобов'язання виникають за Щоговором у разi наявностi та в межах

вiдповiдних бюджетних асигнувань та вносяться на пiдставi додаткових угод до даного

f(оговору
3.3. L{iHa цього ,Щоговору може бути зменшена за взасмною згодою CTopiH.

IV. Порядок здiйснепня оплати
4. 1 . Розрахунки проводяться шляхом:
оплати Замовником за наданi послуги, на пiдставi пiдписаних Сторонами та

скрiплених печатками акта виконаних робiт, який подаеться Виконавцем щомiсячно. Оплата
проводиться протягом 30 (тридцяти) календарних днiв з моменту пiдписання акта виконаних

робiт шляхом пepepaxyBaнIul грошових коштiв на розрахунковий рахунок Виконавця. При
Har{xo/lltteHHi кошrтiв з бю Замовника, ocTaHHiM надаються платiжнi
/iоруI{9}IFIя до 11рилушь ,.Щержавноi казначейськоI служби УкраiЪи
Llс:1:,lliгiвсьlсоi областi.
Y{itCY Чернiгiвоькоi

KacoBi операцii здiйснюються Прилуцьким

)ть

^ *a:uzo;blt//Eё/а .аФ-zLеaа,zйы

кйfrt
g"r// фе.rzо

гllя



кФпiя
Прилуки.

VI. Права та обов'язки cTopiн

б.1,1. Сплачувати за FIаданi гtослугIа;

6.1.2,Приймати надаtIi lIослуги згilцно з актами виконаних робiт;

6.2, Замовник мас право:

6,2,|.ЩостроковорозiрватиllейЩоговiрУразiнеВиItонаннязобов'яЗанЬВиконавцем'
повiдомивши гtро це його у строк 10 календарних днiв до розiрваrrня;

6,2.2. В односторонFIьому tIорядку розiрвати цей Щоговiр у разi вiдмови Виконавця

зменuIити очiкувану суму щоговору, якIцо рiшенням ПРИЛrУШЬКОТ Micbtcoi РаДИ <ПРО бЮДllСеТ

I-IрилучькоТ територiальноТ громади на 2О21 pirc> буде затверджена менша сума на даний

предмет заlсупiвлi.

у разi розiрвання Щоговору в олносторонньому порядку Замовник повiдомляе про це

Виконавця письмово за 10 календарних днiв до дати розiрванr-rя Щоговору,

6.2,з.Контролtовати надаFI}rя послуг у строки, встановленi цим ffоговором;

6,2.4,Зменшувати обсяг.надання поOлуг та заI,аJILну.вар,гiсть цього Щоговору заJIе)кно

вiд реального фiнансування видаткiв. У такому разi С,горони вносять вiдповiднi змillи до

V. Виконання робiт
5.1. TepMiH виконання послуги: до 30 червня 2021 ро,су,

5.2. Мiсце викоIIання послуг: 17500, Чернiгiвська обл., м.

Ви
6.з.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановленi цим ,Щоговором;

6,3.2,Забезпечити надання послуг, якiсть яких вiдповiдае умовамцьогоfiоговору;

6.З.З,Пiсля завершенrrя робiт на об'сктах забезпечи,ги утилiзацiю вiдходiв;

6,3.4. Пiд час надання послуг забезпе,tити додержання вимог щодо охорони

навколишнього середовиЩа, Правил охорони прачi та iншlих нормативних aKTiB,

цього Щоговору;
6,2.5. Вимагати надання послуг,

правил утримання територiй населених

6,2.6, Перевiряти якiсть наданих

7.|. у
зобов'язань за

.Щоговором.
7.2. Види порушень та

вимогою частини другоi oTaTTi

вiдповiдно До дiючих Щержавних санiтарних норм та

мiсць та умов цього Щоговору;

послуг.

6,3.5. Усувати порушення вимог щодо якостi послуг та розглядати претензl

пред'яtвл;tс Замовгtик у зв'.ltЗttу з допуЩенимИ порушепнями умов Щоговору,

6.4. Виконавець мас гtрадрi

6.4.1. Свосчасно та в повному обсязi отримувати плату за надан1 послуги;

разi невикона"r''#rТ#Ж::Т';О';."оечасного виконання cBoix

.щ,оговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законами та цим

санкцiт за них установленi щоговором визнаLIаються згiдно з

23 1 Господарського кодексу Украiни,

ни непереборноi сили

повiдальностi за невиконання або ненаJIежне

Ьазi виниКнення обставин непереборноТ сили, якi

ll, якl

8.1, Стороtlи з

виконання зобов'язан

не iснчвали пiд час
п 'Ю5ra3-za,
?gq сфu€ 

_lФrz-zz'.-

оза волею CTopiH (аварiя, катастрофа,

яються Bi

€12ar?17)

#с./-Цуе.zZа



.ихiйне лихо, епiдемiя, егtiзоо,t,iя, вiйна, аI(ти у

Jиконання цього l[оговору),

,кФFафffi
,"-""Т];:Ёil:*:'trJlJ.''rоп,. 

виконувати зобов,язання за цим ДогОВОРОМ УНаСЛiДОrС ДiТ

обставин непереборноi сили, повин}Iа не пiзнirпе Hilk ,,ротягом 3 днiв з моменту iх

виникнеFIня повiдомити про це iнrшу С,горону У llИСЪМОВiй фОРМi, 
Tnol(v тх дiт с Bi,

в.з. !,оказом виlIикнення oo.ruurn гrегrеребОРНОi СИЛИ'Га СТРОКУ ТХ ДiТ С tЗiЛПОВtДНt

докумеi]ти, яrсi видаються rзiлдiлrом з IIитоtlь цивiльного захисту та оборонltоI роботи

I1риlrУuькоiмiськоТ,РеДи,таiнпlимиУПоВl{оВа)кеНИМинаI{еорГаFIаМи.
8.4.Уразi,колис.ГрокДttобставинНепереборноi:i:::':ДоВжусТьсяlбiльцlеrrilrс7

днiв, Ko>tcHa iз CTopiH в устаI]овленому порядку мас право розiрваги цей Щоговiр,

IX. Вирiшення спорiв

9.1. У випадку виникнення.порiв або розбilr,*rо.rей Сторони зобов'язую,гl,ся

вирiшувати iх шляхом взаем}Iих llереговорiв та консультацiй,

g.z. у разi недосягнення сторонами .r-оо, сrIори (рОЗбilrСrrОСТi) ВИРiurУЮТЪСЯ У

суДоВоМУ ''оряДку' х. CTpolc дii договорУ

10.1. t{ей .щоговiр набирас чинностi з моменту його пiдписання сторонами i дiс до

Зi грулня 2021 року, але в будь-якому виIIадку до 1-Iовного виконання tIими узятих на себе

зобов'язань.
l0.2.УмоВиДаного,I[оговоруМожуТьбУтизмiненiЗаВЗаеМноЮЗГоДоюСторiнз

обов'язковим скJIаданням письмового документу,

10.3. .Щоговiр може бути розiрваний за взасмною зIодою

розiрвання ,Д,оговору можливе лише у випадках, передбачених

,o"onoffiu.a'Iff;,T#:l" 
пов,язанi з цим !,оговором вирiшУЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ПеРеГОВОРiВ Milrc

Сторонами. Якщо сгriр не Mo)i(e бути вирiшrений шляхом переговорiв, BiH вирiшуетьсlt в

судовому порядку за встаFIо]]леною пiдвiдомчiсткl та пiдсуднiстю такого спору, визначеному

;'i""Й;:#ЖТ#Т,ЗТН:J,iТЁХrонами засвiд.lус тх згоду яtс фiзи,ttлих осiб на

збирання, ресстрацiю, *runorr"u.nno, збеlr_111ня, адаптування, змiн, поновЛеннЯ Та

використання персональних даних, якi зазна.Iенi в LlboMy !,оговорi, з ме'ою rrерсонiфiкацiТ

CTopiH цього до.оuору вiдповiдrrо до зу 
"nry__З-i::cT 

I1ерсонuп:"1даних)),

l0.6..ЩапийдоговiруtQIаДоноуДВохориг'iнальнИхПрИМiрниках,ПооДноМУДltякожно1

'. "ОО'й,.r. о випадках не передбачених цим ,ц,оговором, сторони керуються нормами

гtrl йогсчинногО законодаВс,гва' лю 1-1e мо)кутЬ
10.8. IcToTHi умови договору про закупiвлЮ,,:1:, Ж:Ж:;ilЖilЖ, "'''

nion,,.luН;fi l,#"J*тl"#х|нlц;iф:11*ж#JJ,ь;нжту:ь";

cTopiH. Одностороннс

цим .Щ,оговором та

1) змеrrшrення обсягiв iЫТй;; ; ;;;r;;"ням фактичного обсягу видатк1l

ЗaМoBникa;.--...''.AвapYДo10вiДcoткiвпpoпopцiйнoзбiльшеннюцiнl
,.D orf,iLT

2 ) з б i л ь шl_ е 
""" .ж:, "#'.lТft}Ж, ;; ;"й ;;;ру н а р и н ку з а у м о ви, fl : i}:,':j :

такого товару "" |ilffяY,r::,:rТ;Жý;.,:"'il;;;;;iЙ .unynirno, - н9 частiurе Hitlc ОДИ

не приз в еде до з 0 iЛЬ${Фfl 
ЦЪЕt}t}t,fi Рl-Т#Ж;;; ] uоо n i un, ;

аdZ r-Qпzzо



4) проловження строку дii договору про закупi ý$ý; шffi,}l
)от ння зобовоязань

додо ;ЫЫi;;** чiпоrurrя робiъ-"uдur"" послуг у разi винИКНеННЯ ДОКУМеНТаЛЬНО
лпатrАтJЕс \/ TarT\/Tv 

'лис,пiffi ы;;i;;; Ъ-о й"u,," "9:]* т:. т:. ":,1Y,:::::":;т: J* :iнж:н, ;#-*"-жi
а9 rlyYIJDwлJ 19 лv -

5) погодтсення змiни цiни " ооЙор' пр9 закушiвлю р б],j ,,.yтт::::,I9::_:T:::

на ринку; ! -^л лл,,,,-iопп rl .rn'gQKv qi змiною '- i зборiВ' бi змiни цiни в договорi про закупiвлю у зв'язку зi змiною ставок 11одаткlв

таJабозмiною умов Iцодо надання пiльг з оподаткування _ пропорuiйно до змiни таких ставок

таlабо пiльг з оподатIryвання;
1) змiни встановленого згiдно iз законодавством органами державноr статистиtси

iндексу споживчих цiн' змiни й.' iноземнот валюти, зйirr' бiржових котирувань або

показникiв Platts, дRGUS р..упuЬu"их цiн (тарифiв) i нормативiв, що застосовуються в

договорi про заку11iвлю, у разi встановлення в договорi про закупiвлю порядцу змiни цiни;

10.9. Щiя договору npo ,*упiвлю Mo>lce бути продовжена на строк, достатнiй для

проведення llроцедУри закупiвлiZ..,рощеноi закугtiвлi на початку наступjIого року ":9.::::у
не ,,еревищу е z,o'Ъiдсотrсiв 9умй, визначенот в початковому договорi про закупlвлю,

укJIаденому в попоредньому роцi, якщо видатки на досягнення цiеi цiлi затверджено в

установленqму порядку.
XI. Iпшi умови

1i.1. На вимогУ однiсТ сторонИ iнша не маС права вiдмовити в проведеннi взасмозвiрки

розрахункiв станом 11д ЩОТ}l в якiй зацiкавлена iнiцiююча Сторона у складаннi вiдповiдного

акта, пiдписанОго i скрiПленого печатками CTopiH,

|I.2. Сторони зобов'язуються свосчасно сповiщати про Bci змiни реквiзитiв у

письмовiй формi.
1 1.3. Змiни i доповнеFIня до Щоговору вносяться за згодою CTopiH.

хпI. Мiсцезшаходження та банкiвськi реквiзити cTopiH

зАмовник ВИКОНАВЕЦЬ

Виконавчий KoMiTeT

ПриrrучькоТ MicbKoT ради
Код: 04061В14

1 7500, Черrriгiвська обл., м.Прилуtси

вул. Незалеlttностi, 82,

тел./фаrсс: (04637) 3-20- l 5

р/р UA97 820 1 722034420003 800003 8J 24

ДКСУ м. Кисва
мФо 8201

Micb

ZbczTzz-':
lz,

Комунальне пiдприсмство кПослуга>

Прилуl_tьlсоi мiськоi ради
Код: 36979569

17500, Чернiгiвська обл., м, Прилуки,

вул.. Бiлецького- Носенка, 7

тел./фаrсс: (0а637) 5-3 1 -6 1

pl р U Ь213 05299000002600500630 1 54 1

в АТ КБ кПриватбанк>
мФо 305299

ч-;

Zao/ 2. {i
{::l*:,:,:-g-;

Нiязов

v-Jtl]j,]-



м. Прилуки

Виконав.Iий KoMiTeT Г[рr,rлучьl<оТ MicbKoT рали в особi мiсьt<ого голови ГIопенко ольги

Михаt1.1liвllи, що дiе на пiдставi Закону УкраТни "Про мiсцеве самоВрrlдуваннЯ в YKpaTHi" (далi

''ЗамовIlрtlt'') з однiеТ c1opoгtt,t' i I(омунаЛьне пiдпрt4емствО "Послуга" ПрилуuькОТ MicbKoT ради в

особi дирекlора I-Iiязова Руслана [ОСl,п9gц.lа, tцо дiс на пiдставi Cl-aTyTY комунальНого гriдприеМТВir

''ПосJtуга", з iHtпoT сторонИ (лалi "l}иК0llавець"), разоМ С,горони, уклалИ цю додатI(ову угоду (далi -
Угода) про наступне:

1, вiдповiдно до п. 11.з. /{оговору вiл &b.Q[l.&] Nr.ДL Сторони ДОМОВИЛИСЬ ПУНttТ 3,1,

договору викласти в наступнiй релакuiТ:
З.t.Цlпu цього /]оговору становить 99 950,00 грн, з ПЩВ

Дода,гкова угOда N9 ,Т 
i

до договору вiд &.ь ttz\,t",ъt._x2021 Ng ,1\ "На послуги маляр*r
областi"

п'ятлеся,г гl]I,IвеIjь 00 копiйок).
Cy,vta бюdэrcеmHux зобов' fl.]cl Il tэ

iнduвidуальноZо плану Buropucll1cl1,1 ня

пlLlсяLl 2рuвень 00 копiiiок) з IЩВ,
2. Роздiл IV Порялок здiйснегltlя оплати доповнити пу

4,2. Розрахункu Зал,t,овн.u,ко.л,t провоdяп,tься з

БюDэюеплttоео коdексу Укlэсtiнu, пюбпtо за ttаявн.оспli п1

(пlult,LrtacoBozo iнёuвidуа.пьноZо п.п.ан)) вuкорuспlаннrL бюdэюепlй
'зобов'язал-!,н.я 

ttрdо оп.папlu пос.|l))? .1,1сt.цярнLt.х 1l .l,t. Прu.пl,кu L!е!энi

нiгiвськот

2021 р.

, i|i:|\' i"б,,,, к dИ t frй ц g 
1 
t 

\, ( п l u.l, t, t а с о в о Z озеid н о пlu.l,trtctcoBoeo i

бtоd:лtсепlнuх коutп,tiв)

(дев'яносто деg'.flть тисяч дев'ятсот

.__*-a,l,i,';;,,.. 1,_'j' i'frф,
'5уl, rП'япtdесяпl

мw
il Yрп{уlmi 23

20' ,,лРУlпlорuсу

cy^4.1J, а са.л4е: 50

i' об.пасп,ti в л4еэlсах

В пlа

берупlься
dовеdеноi'
Зал,lовнuк

посmiйн,оzо

- правовL;х
й_Щ_'* ключно за наявноспli коu.tпliв зеidно з посmiйнull4 KOlLlПXOpucoJ\4. Пiсля dовеOення

noiffiury Зал,tовнuк рееспlрус бюdэюеплнi зобов'язаrtня вiOповidно dо вuлцоz норJvlапluвно

акпliв flepacaBHoi' казначейськоi с,п)lасбu YKpaiHu,

2, Ця додаткова угода с невiд'еМноIо частиною договору вiд ДЬ Ctt. &l
малярнi у м. ПрилУки LIернiгiвськоТ областi".

3. t_iя додаткова угода укладасl,ься i пiдпlасуеться у 2-х прtамiрниках,

юридичну силу,

зАмовник

Виконавчийt KoMiTeT

ПрилуuькоТ MicbKoT рали
Код СДРПОУ: 04061 8l4
17500, Llернiгiвсьtса обл., м. Прlалуttи,

вул. Незалеlкlлостi, 82,
,гел./(lакс: (046З7) 3-20- 15

р/р _U-А9Д
ДКСУ м, Кисва
мФо 820

тел,/фаr<с: (04637) 5-3 1 -61

р/ р LJ А 2ДQ,5299!!!0Q 26Q01Qф3!-L1Ц
в А1- КБ кllриватбанк>
мФо з05299

ДЬ Ctt. &l Jф,Ц'ОНа послуги

що мають однаI(ову

ВИКОНАВЕЦЬ

Itомунальне пiдприемство кПослуга>

ПрилучькоТ MicbKoT рали
I(од еДРПОУ:36979569
l7500, LIернiгiвсьtса обл., м. Прилуки,
вул.. Бiлеuького- Носенка, 7

Ф-
*ý

Jv.p,ti j:а.

Ю. Нiязов



ль/9 \КФгliЁt. ЕЕэтё

на послуги

м. Гlрилуки

м. Прилуклt ЧернiгiвськоТ

202 l року

Виконав.llлй кoMiT,e,T ГIpr,trryLtbtcoT пlicbt<oT ралr.r в особi мiського голови Попенко ольги

Михар]лiвн1,1, що лiс на пiдс,гавi Заксlнl,УrсраТгrи "1-Iро мiсцеве самоврядУваIlнЯ в YкpaTHi" (далi

"ЗамовнИlс") з однiСТ с,гоlэоtlи. i I(омуНальне tliдtlрtлсп,tСтвоооПосЛуга" ПриЛуuьrсоТ MicbKoT ради в

особi дI4реI11ора Нiязова Руслана I,Осупови.rа. U]о дiс на пiдставi Статуту коI\4унального

пiдпрr,lсмтва "Послуга".:] ilrrrloT сторон|4 (далi "Виlсоt,лавеЦЬ")' разоМ Сторогlи, уI(лали, цей

логсlвiр про Tal(e (далi - /(оговiр):

l. П релмет д(огоl}ору

1.1. Виконавець зобов'я:зус"гьсrt на/lа,гl4 ЗatMoBHtttcoBi послугI4 по предмету заr<упiвлi

дк 021:20t5:905l0000-5: Утилiзаrtiя/видаленнll cMirl,rl Trl повод}кеннfl зi смiттям (Послуги з

лilсвiдацiТ с,гlлхiйних смiт,гсзва.пишt на ,гери,горiТ м. Прилуlси), а Замовник - прийняти i

огIлатитl4 TaKi послугtл.

1,2. обсягI4 заI(упiвлi гrослуГ \4О)It}Т}э буr,и,зпленшенi залеrкно вiд реальFIого (liьrансувагrья

ВидаТКiВ, r?]l-,}ij.r,j.. ,', ," 
,".,,.

1.3. Перелirс та обсягr,l робi,r,пр1.I наданнi послугt4 I-Ie с вtа,-lергi'i,lими'та'"МбiтtflТьп,ttорегуватисrI

з;1]\,lов}I1,II(ом в paNIl(ax cyM14 уl(Jlti/{еllого лоt,оt]ору. i, !)- о С' tl
i

2. Виконавець повI,1нен надати Замовгtиlку. передбачен;i.,111м ДогОВОРОi\.ll.ПО9Л

догоl}l р

з лilсвiдацiт стихiйлlрlх смiтт,сзвllлиlll
об.пастi

tticTb

яltt,tх вiдгlовiдас BptMoI^aM Ll1.I1-1l|ого 1]аl(оllодавсl,вtl. I,1ор,\4атllв1,1их докуп,lеЁr'iв.'ДiЮЧrlХ 
tr

авI,Iих

calri,t,apHL|x ltopM та I,IpaB1,1Jl уl-рl,]Nlаllt.lя,I,ерl.i,горiй ttаселеt,t1,1х мiсць. а'гако}I( УМОВ Lli)ОГО оговору.

lIl. Цiна договору
3,I. L{iHa Ltього !,оговор1, ста1-1овц,гь l50 000 грн, 00 коп. (сто п'ятдесят тисяч грI4вень

00 коп.) з ПДВ.
з.2. Бюд1<етгti зобов'язаl"lI-1rl ВlIll14Ка}О'Г|,']tl /\tlговором у разi гtаявносr,i ]-а в Me)I(aX

вiдгrовiднИх бюдх<етнlаХ аСИI'1-I)ilзаFIЬ 1а вносrlтьсЯ на пiдставi додаткових угод до даного

fiоговору.
3.3, Цiна цьогО ЩоговорУ мо)(е бутtл змсншена :]а взаемноtо :]годою CTopiH.

l\z. Порядоlс здiйснеltня оплати

4. l, Розрахунки провоДяться l,Llляхом:

опIIатLI Замовt.tиком за I]аданi послугиt. на гliдсгавi пiдписаного Сторонами та скрiпленого

печа1камИ aK.I.a в14I(онаНих робi,г. lllct,tй пода("l-ьсrI Виt<оl-tавt-lем шlомiсячно. оплата проводI4ться

про1ягоiчl З0 (,грилuятt,l) калеt-]дарНих днiв з моменту rli/tписання aI(Ta виконаних робiт шляхом

гI ерерахуваI I ll я гроtJl oI]14 х Xylll(oI]I]ii paxyrtolc Виконавця, При гrадходrкеннi t<оltlтitз

з бюлжеr,у на paxyllo iп,l t,|алаються платilttгli доручення до ГIрилуl_tьI(ого

управлiння ffержавн

розрахуLIково - KacoBi

*zz rrzo-fu6l/z./Z'

жбрt У кpaTH и LIepH iгiвсьtсоТ областi, Подальшti

им УДI(СУ LIергl iгiвськоl' областi.
аl1.1гl Ll.tей с t,ttOl

кЙндj,

to//,8yеrrza
еtъ



l

l

5.1 . TepMir] B1,1l(ollal,|H,I llослуt,:

5.2. Мiсце в14l(оIIа}]Llя гlосл)iг:

VI. Права Tir обов'язtси cTopiH

6, 1 . Защ9внtлк зобо!з'язан rl Г,t :

6.1 ,l, Спла.tуват'14 З? l-iZlzltl]|,ti гtос;tуl-иt;

6,|,2,Прr,rйплаr.и наданi гtослугt,t згillгtо з ак,гаNILl в14l(оllаних робiт;

6.2. Запцов1-1ик мае право:

6.2.|. щостроково розiрвати цей !,оговiр у разi нOвиконання зобов'язань виконавцем,

повiдомиВlл14 прО це йогО у сl,рок l0 rсалендарн1,1х днiв до розiрвання;

6.2.2, в одностороL]Flьому поряllку розiрватrа ltей !,оговiр у разi вiдмови Виконавця

зменш14ти очir<увану суплу f(огппору. яl(tl{о рitttеtlгtямt ПРrlЛrУuЬКОТ MicbKoT РаДИ (ПРО бЮДЖеТ

ПрилушьrсоТтериторiальнот гроI\4адI4 Ha2O2l piK> буле затверд)кена менша сума на даний предмет

закупiвлi, л,л_ _,,,, ?qлл,

У разi розiрвання !,оговору в од1,Iосторонllьому порядl(у Замовнlак повiдомляс про це

Виt<онавцЯ письмовО за 10 каленДарнt,tх днiв до дати розiрвангrя !,оговору,

6,2,3,Коr.rтролюВаТllНа/\аl]НЯПосЛУГусТроl(LI.I]сТаНоВЛенiцим!,оговором;
6'2'4,ЗменшуватиобсяггI0;l\il1-11.1'lПосJlуГl.аЗаГаЛЬ1.1увартiстt,цЬоГо!,оговоруЗаЛех(НоВlД

реаЛЬНоГо(iiнансуванНяВ1,1/]а.гr<iв'УIакоМуразiСтороН14ВНосЯтьвiдповiднiзмiниДоцЬоГо
О"",";;:5, 

вимагати надання гlослуг, вiдповiдно до дitоцлх ffеряtавних санiтарних норм та

ПраВLIЛУТрИМаННятерrаторiйНасеЛеНихмiсцьТауМоВLiЬоГоЩоговорУ;
6,2.6, Перевiрятtа яt<iсть llаданих послуг,

V. lJиlсо1,1аlлня робir,

до 30 л1,Iсl оlrала 202l ро

l 7-500, LlepH il,i Bcbtca обл,,

ь

ffiНaДaLlL1яПocЛуГусTрoI([,|.Bс.IaНoBЛеtliцtамЩoгoвoрoм;o,J.l. JаUЕJIltrчrl l rl l]gд\Фll|L,l llvvf ,J J 
tовiдас умовам цього f,[оговору;

6.З,2.Забезпечtат1,1 наданlIя послуг, яt<iсть як14х вlдг
,tIлпл rrYr

Z,].i. 
'i];"";;;", ;;,r; no.nr,- :]абе:]пе.лt,tтрt додер)ка'1ня вимог 1лодо охорони

.i _.

навколl4шнього середов14шlа, правrлл OxopoH14 праui та iнt,1,1их нормативних aIOlB;

6.3.4.УсУватrаПорушеН1-1'lВ1,IМlоГшtоДояtсостiПосЛуГТароЗГЛЯДатипретензiТ.якi
пред'являс Замовниttс у зв'я:]l<1, з iloгly1,1]elILlM14 гlоруlJ,Iенням14 умов Щоговору;

6,4. В t t когt авець мдgдр_ад_а_.

6,4.1. СвосчаснО та в поI]1,1оrчrу обсязi oтprlп,ryBa,г1,1 llла,гу за надаlti послуги;

Vl l. l}iдповiдальнiсr-ь cтopiH

7.1.УразiневикоНаН1-1Яабоненале)кНоГоLl14l-lесВоеLlасНоГоВ1,1коНаННЯсвоТхЗобов'язаньза

!,оговором cTopotlta 1_1ecyTb вiдповiдальнiсть, передбачену законами та цим щоговором,

.l'2,ВчtдиПорушеНЬтасагtt<цiТзанрtхУсТаLlоВленi/-[оговоромВ14зНаЧаюТьсязгiДноз

вl4мого}О LIастLIFiИ другоТ cTaTTi 23l Госпtutарськог0 l(одексу УкраТгrи,

и непе;rеборr,rоТ сили

8. l, CTopotlt,t звiльгtя, bHoc,Ti за невиконання або неналежне вI4конання

[обст,авин непереборноТ сили, якi не iснувалrа пiд
зобов'язагIь за цим f[ого
час укладагrня f[оговору
еп iдемiя, еп iзоотiя. вiй на.

#czrtrtzezlzczz,

ю CTopiH (аварiя, r<атастрофа, стихiйне лихо,

BftгLt{týaiиt на y{\4otj14 виl(онанн,l цього ЩоговОРУ),

кФгýЕffi
м. Ilриtлукtа.

t]1,1Lt1,IKtle

ffi#(,.,жi%.
.tе/Z &*no



J.2. Сторона" Lцо не N4O)l(e RI,1l(OHyBa1,14 
,зобов'язаtlljя за l

,Jин I-IепереборlлоТ силI,I. пов1,1lп,lа ll: 
il]j ll::,H.iltc 

гtротlrгом 3

.1омI.1,гИ гlро це iнrлу CTо1)O1,1)/ у пtлсьivtовiй (lopMi,

8.з, l(оказоп,r B14I-ILIl(lIeI-ILlЯ обставl,tн IIеперебоl]ноТ сили,га строку Тх дiТ е вlлгIовlдн1lx дll

/}(УМеНТИ, якi видаються вiддiЛоI\4 з п|-..Iта1-1ь t-ltавiлььtого захI4сту та оборонноТ роботiа ПрилушьrсоТ

,ticbKoT ради, та iншимtа yпoBHoBa)I(et-l1,INI14 I-1a Lte оргаFIами.

8.4, У разi" коли c1pol( дir'обс,гаrзI,1гl гIепереборноТ сил1,1 продОВ)I(УСТl,Ся бiльшlе нiж 7 днiв.

l(ox(Ha iз CTopiH в установЛе1-1о\4У поl]я/.il(У мас право розiрват,и чеЁi ,П,оговiр,

аслiдоrt дiТ

ви н и ltt{ eFI ня

пiдписання Сторонами i дiс до

B14 I(оt-IанЕIя I]ими узятих на себе

обсягу видаткiв

9,].

тх шляхомt
q)

порядку,

lX. I}ирiшенняl спорiв

У випадку вин14I(неI-1tlя спорiв або розбilltностей Сторогttl зобов'язутоться вирiшувати

взаемн1,Iх г]ереговорiв та колtсультацiй.

У разi недосягнення CTopoFIaMkI згоДl4 спорI4 (розбiлснОстi) вирiШуються у судовому

Х. Строlс лiТ логовору

/(оговiр набиrрас чиttностi з lvlol\4eHTy його

року. але В будь-яtсоь,tу в1,1падtl(у до повного

згоду як с|liзtлчнlлх осiб на

поI-IовJIенIlя та вI,Iкористання

персогriфiкацiТ CTopiH цього

l0, l , Llей

3l грулня 202l
зобов'язан ь.

l0,2, умови даного /]оговору MoxtyTb бу,тиr змiненi за вЗаСМНОЮ ЗГОДОЮ CToPiH З

обов' яз кови м скл адан н я м п 1,1 cbN4 ового .цоl(у м енту,

l0,З, [оговiр MolKe бу.ги розiрванrлirr:]а ВЗасr\4нО|о згодоlо cTopiH, Одr-rосторонгrс розiрвання

!оговорУ мо)I(ливе лI,ILLlе у випадках. гrерелбаLIеI-IklХ tlим fiоговором та законодавством УкраТни,

10,4. Yci спор14" [tо гlов я:заrri з цим Договором вирiшуrоться Lt]ляхом переговорiв MilK

Сторонами, ЯкLцо спiр не N4o)I(e бутrл в1.1рirпенlай шляхом переговорiв, Bi1,1 вr,lрiшусться в судовому

порядку за встановлеI-1ою пiдвiдом.tiстю та пiдсудlliстю такого спору, визначеному вiдповiдним

чI4нни м заI(он одавством У краТн r,r.

l0,5. Пiдписання Ll0,01-o договору Сr,ороtлапли засвiдчус Тх

збирання. peccTpat{iro, наI(оп14Llеt,jгIя. зберiгагrня. адаптування" змilt,

персоналЬнtах даних. яt<i :]азна,tеt,ti в 1цboM)/ fl,оговirрi, з MeTolo

Щоговору вiдгtовiдно до ЗУ ,<Про захl4сl, персональнl|х данI4х)).

l0,6. fiаний договiр укладено у llBox орt,lгiнальних прtамiрн14I(ах, по одному для rcol<HoT iз

cTopiH.

l0.7. у випадках не гtере.лбачеli14х ut,lM !,огоt]ором. Сlторониr керуtоться нормами Li14I-1ного

законодавства.
l0.8, lcToTHi yMoBt.t l1ОГ.овор)/ l'lpO заl()/гliвлtо не Mo}I(yTb змiнtоватися пiсля його пiдписання

до виконання зобов'язань c],opoНaM14 в llOBI-IOMу обсязi. lcpiM вtападкiв:

l) зменшення обсягiв закупiвлi, зоl(рема з урахуванням сРактичгlого

замовt,i 14 ка;
2) збiльшення цiнt,I за одI4гl14цtо товару до l0 вiдсо,гrсiв пропОРuiЙНО ЗбiЛЬШеГtНЮ ЦiНИ

такого товару на pI4HKy у разi коливаIIгtя t-lit-tt,l такого товару на ринl(у за умови" що TaI(a змiна не

прI4:зведе до збiльLt-lе}]l]я cyMl'l" в1,IзначеttоТ в догОворi прО закупiвлtО, - Flе.-tастiше t,tiltt одl,tн ра3 на

90 днiВ з MoMeFiTY пiдгtl,tсанНя договорУ tlpo закl,цiзл19;

3) покращегtня якостi п

збiльшенllя cyмl4, визначеноТ в

4) продов>кенLtя cTpoкy
передарri 1oBtlpy, B1,1ltoнall

tt iдт верджеtl их об' Ct(],l4 BI,i 14 х

#а,рсж-ё/il/l

l. за yivloB1,1 LLlo TaI(e покрашlеI{Flя не призведе до

влю;
пitзлlо та cTpoI(y BI,Il(oLIaFIIIrt зобов'язаtlь що/lо

сJIуг у разi виникнегtня докумеt,Iтально
лI,1 TaI{e продов)I(еIIlIя. у тому LILIcJti обставtаtt

,к

оговору про

ihцfrffidfl,-

WаiаZйПФ
W|"'О,&е.rаа



боргrоТ сLIл14. затриг\4l(I,1 (liнансува'гtя urrрЬrffiфF*ДЯ |r*ou' ЩО Talti ЗМiНИ Не

,ягу)та яI(остi ToBapiB, робiт i послуг). у тому,-ttаслi у разi коливання цiни товару на p14HI(y;

6) змiни t-(iHt,t в договорi про закуг]iвлlо у зв'язtсу зi змiноtо ставок податкiв iзборiв таlабо

,tiною умов щоllо надання пiлl,г:з опOлаl,куваI-lI-Iя - пропорLtiйrrо до змiни таких ставок таlабо

лiльг з оподатt(ування;
7) змiни встановленого згiлt-tо i:з законо/lавством органам14 деря(авноТ ст,атистиtсll iндексу

спо)кивLIих цiн, змiни курсу iноземtноТ ваJIiотtl.:зплit,tиt бiржових l(OTPtpyBal-tb або показниtсiв Platts,

дRGUS регllлооruних цiн (Tapr,r(liB) i t-лорма,гивiв. t,t.lo застосовуtоl,ься в договорi про закУпiвлю, у

разi встановлення в логоворi про за|(уt,]ilзлrо порядltу:зь,tiгlи цiгrи;

l0.9' Дiя договорУ прО заl<упiвлtо Mo)I(e буr,r.r про/tов)I(еLlа на строк' достатнiй Для

проведенНя процедурt4 закуПiвлi/спрощеноТ закупiвлi на поLIатI(у наступного року в обсязi, що не

перевищуС 20 вiдсотlсiв cyM14. вI,IзнаLlеноТ В пoLIaTкot]Olvly договОрi про закупiвлю, укладеному в

попередньому рtlчi, яt(що вI4датl(I4 надосягнегlt-lя lticT uiлi затвердх(ено в устаI-lовленому порядку.

пiдпиtсаного i сrtрiпленого пеtIаткамl,r CT,opiH,

l1.2, Сторони зобов'язуються свосчасно сповiщати про Bci змiни реtсвiзитiв у письмовil,i

(lopM i,

l 1,3, Змiнrл iдопов1,1ен1,1я .i1o l[огоrзор1, в1-I()ся,гься ,]а згодою С--горiн

XIlI. Мiсцез1,1аход)кення та баrlкiвсьlсi реквiзити cTopiH

l l . l . На BI4 могу oдtH icT

розрахункiв станом на дату. в

зАмовI-Iик

виконавчий комi,гет

ПрrллуuькоТ м ic ькоТ ралиt

Код:0406l8l4
l 7500, Чернiгiвська обл," м,Прrалукl,t

вул, Незалеяснос,ri, 82,
тел./фаr<с: (04637) 3-20- l5
п/п tJA94B20112034420 l 050 l 0003В l 24

ДКСУ Mt. Кисва
мФо 820l72

Micbl<

XI. Irlrrli умоl}и
с,горон14 iHttla гtе N4aC IlpaBa BiдMoBl,tTt,t в l-]ровеДеннi взасмозвiрr<и

якiй зацiкавлена irtirtiгоtоча Сторона у складаннi вiдповiдного акта,

ВИКОНАВЕЦЬ

I(омунал ьне п iлприсмство кПослуга>>

Г1 рrллушьr<оi' м i cbr<oT рали
I(од: 36979569

l7500, LIерrriгiвська обл., м. Прилукl,t,

вул.. Бiлеuького- Носенка, 7
,гел./(lакс: (04637) 5-3 l -6l
plp lJ д27З05299000002600500630l 54 l

в А1' КБ <<Приватбанк>>

мФо 305299

смства

ЪЕrаJ*4

1-Iiязов



jго в о ру в iл 9,\ 
"л,I',пhBоч2 

02 
i У.Р _ :.::T:::i.i,:'::ff'територiТ м. Прилуlси LIернiгiвськоТ областi"

4Ьр\trý_ 202| р,

Виtсонав.rrаЙкомi.rетllрr,rлуut,коТмtiсьt<оТраДl,tвособiмiськогоГоЛоВ1,IПопеt.ttсоольгl,t
Михайлiвни, щ() дiе на пiлсl-авi За,iоrлу Уt<раТttи "Про пlictteBe самоврядУваннЯ в YrtpaTHi" (далi

'.ЗамовнИlс'') з однiСТ cTopoHrl. i ItомунаЛонЪ пiдпр"сtчlсТВО "Послуга" ПрилуuьКоТ MicblcoT рали в

особi директора Нiязова Руслаt.lа lосуповtлча. u-lо дiс на пiдс,гавi Статуту комунального

пiлприсмтва "ПослугаОО, з iншот aaopon, (далi о'Вико1lавеЦL"), разом Сторони, уI(лали цю

додатковУ угоДУ (далi 
- 

Угода) про Liас-г)/пFIе:

l. Вiдповiдно до п. ll,З, l]оговору вiд &Ц_Оýз]_N!r"Lg_ Сторони домов14лись пугrкт 3,1,

договору в14l(ластI,1 в нас,Iуllнiй редакuiТ:
3.1. , Lliгrа цьогО /{оговорУ cTaHoBl4],b l50 000 грн. 00 rсоп. (сто п'ятлесят,Iисяч гривень

00 коп.) з ПДВ. . )_

С),',абюdлсепtнuхзобов''LЗсl'НЬзzidноll1Llд4чсt,совоzоiнd'uвidllсtльноzоКо|,Lll1хорuсу
(tllutчtча.совоzо iнduвid)lаль1,1.о2о 11ла,Ll,\) BLlKopLLCll1ctHHя, !'9!'.r9,уl,,tуii':",',,цо,ъуtдiq) 

спlсlновull1ь
'75 

000,00 ерн. (Сtмdесяп1 tl'яtllь пlltсяLl, ?p:,lBellb 00 t;опiйоtс) з ll/JB 
a__._J,: Е* lh, ,*00esэн.(Сi'мdеcяп1t1,Яt11ьп1LtCЯLl'?рl'lвеl1b()()liol1lLlOl{)зll/JD'A

2'РоздiлlVПорядtоt<зiliilснеrtН'IОГlJlа1.1,1i-\оПоt]LIl4.ГllПуltl<тdlТо9И..
1 1 r)^^,^-,...,,,,,., ,).lл,^Dll1ll.|/)лs rl1,1rlаr,lr)яtзэь(:r!. , ,,оr,rr,rr,ппrй/-lr'r'ilнWt rцерllrgL?rвU.црmi 23

:жуй4,2 l'озlлсtх,llнкtt Зct.,l,toBttttt:cl,ц,t, пl_лсlвос)яtllься з урсlхувсlнн,[лг ",:оп:r.\:Qhч^lýу:у/::л::^":.'.,
Бюс):усепlноео коJексу yK1эcttrttt., пlобпlо за llсlявноспli пlu,ц,tч,асовоео|;:iл,фtО!О,:!ОНЖ!!i,|"",,,}|

берупlься

':;;;;:::"";r;,;;;;;.;;;;";;r;;; ,"пiпЬiооцii, с:ппtхiйнtLх cл,t.itll,lcзBclлL'LL| на,mер,uпl"ф/', ГIРЪtЛslКЪL

чернiziвськоi, обласtlti в л,Lеэtсах doBedeHoi, супа11, cl. ссl,д4е; 
" 

оOо о0 ,o":;|:*?,,::;y,r:::";#:7,?;:

zlэitвень 00 коцii!ок) з ПДВ пlсt,Зс'ttовнъt^ зобов яз))сll1ься ol1Jtc1,11,1ltll1ll, з'л,uulкоВУ КlЛЬКIСll1l)

п.осJlуZ зzi.Оно дпiББiid &ц о.ý al /&-д$_ вLtклlоч,н,о зсl наявнос'li Kou,ttlliB зzidно з

посtltittrtчл4 KoLLll11opLl.coл4., [liс"пя оовБйй iocmiitHoto коLLlпlоръtсlt Зал,tовнuк ре€спlр)lс бюdэtсепlнt

зобов'яза,ння вidповidно с)о BLlJ\4.o? Hop.\4all1Ll.B|lo - 11pclBoBllx ctKtlliB !ержавнОi' ка3на,,Lеitськоj

договору вiд &Lr О,8. &l * Nл ý " I-Ic

м. Прилуlси LIернiгiвськоТ областi ",

у 2-х прtаплiргrиках. що ма}оть однаков)

I}иl(оFIАl]вIIь

1

Дода,гlсова угола ЛЪ

,. Прt,tлуtсиl

сцljрýц YKpa.iHtt.

2, Ця додаткова угода с лtевiд'сп,l}lоlо частиноtо

послугLl з лiквiдацiТ стихiiiних сьлi,t-гсзвалLlщ на TeprlTopiT.з.ЦяДоДаТковауГоllа\/I(JlаllаСТЬсяiпiдпрtсусТЬся

}ор14д1,1ч1-1у с14лу.' зАмовltи к

Виконавчий ttoMti,reT

ПрrrлуuькоТ м icbrcoT рали
Код СДРПОУ: 0406l8l4
l7500, LIернiгiвська обл." м. Приtлуttиt,

вул, llезалея<нос,гi. 82.

тел./(lаr<с: (04637) 3-20- l5
rэlп UA
ДI(СУ м.

iттсзвалищ на

I{омунальне п iдприемство кПослуга>

ПрrалуuьlсоТ м icblcoT ради
l{од СДРПоУ: 36979569
l7500. LIернiгiвсьtса обл,., м. Прилуtсt,t,

rз.чл,. Бiлеr-Iьl(ого- FIoceHKa, 7
,гел./(lаrсс: (04637) 5-3 l -6 l

р/р UA27305299000002600500630 l 54 1

в Аl' I(Б кПриватбанrс>
мФо з05299
.;:i.,n Ч'iЦ "'r:.ё

i(()],] Y}itllijrli]i

мФо

ll ottetl l<o

l 
jiliIlл!iСl'lClL}0

Нс,

Нiязов



ъ*=**r
договIр ль,[ý 0пiя

на послуги з поточного peМo[iTy автобусних зупиноl( та ла
вiдпочиваючих

flоr,овору,
З.3. I-[iHa цього !оговору мо)ке бути зменшена за взасм

для

м. Гlрилуки

I]иконавчий KoMiTeT При.гrуrrькоТ п,Iiськоt'ради в особi мiсt,кого голови ГIотrенl<о Ольги
МихайлiвrIи) [Ilo дiс: на гriдст,авi Закоьr1, Украi'гrи "Гlрсr Mict_teBe самоврядуванIIя в YlcpaTrri" (далi
"Замовt,tиlt") з одлliсТ с,горони, i I(омунаilьгtе ltiлпl)исмсl,во "Послуга" 11рилучь](оТ MicbKoT

ради, в оообi диреI(тора F,Iiязова Руслана [осупови.lа, lцо /tic на пiдставi Стсrгуту
I(ому1-1аJiьного гtiдlrрисмтва "1-1ослуl,а'', з iгlшоТ сl,ороlIи (далi "IJикоIlаt]ець"), разом Сторони,

укJIали, цей договiр гIро,rаке (далi - fiоговiр):

[. Предмет логовору
1,1. Виконавець зобов'язусться налати Замовникоlзi послуги по предмету закупiвлi

ДК 021:20l5 45450000 б lHrrli заве;rшальlli булiве.llьнi 1lоботи (Пот,о.lший peмoH,r,

ав,гобусltих зупиноl( Til JlaBoI{ у парl(овiй зонi д.llяl вiдпоtlиваIOLIих), а Замовник - прийня,ги
i оплатити TaKi гtослуги.

|,2, Обсяги закупiвлi посJIуl, мо)к}ть бути зпценшегti заJIехtFlо вiд реtlльI-Iого
фirrансування видаткi в.

1,З. Переrriк та обсяги робiт при наданнi послуги не с виLIерпFIиI\4и та Mo)I(yTb

l(орегуватися заi\4овникоi\4 в paMI(aX суми укладеного договору.

Il. ЯIKicr-b,говарiв, робiт llи послуг
2. Викогiаt]ець llови1-1еIj I-Iадаl-и Замовl-tику, перелбаченi цим flоговором гlослуг,и, яltiс,t,ь

яItих вiдгtовiдас вимогам чинIIого заI(онодавства, нормаl-ивI]их документiв, дiю.tих ffержавних
саltiтарних l{opм та правил утримання тери"горiй насеJIених мiсць, а TaI(o)( умов цього
flоговору.

Ill. Щiна /lогоl}ору
З.1. l{iHa Ilього /\оговсlру станови,гь l00 000 грн. 00 когl. (сто,гисяLI гривеI-iь 00 коп.) з

пдв.
3.2. Бюдяtетнi зобов'язання виникають за flоговором у разi наявностi та в мех(ах

Ю_{Еlt..пr**. "ч 2021 року

l lIl}l 5 ; ; i'; \ 8i,,",,',,',r.",,,g_|1: 
.!rrc:aii tt!

о ro' з'ГОДо i6.Ч9p,H, *,,
)t l J i:] 

, 
, а {;ir(n ,у -,,; 

_, 0

lплених
я

протягом 30 (трилчяти) календарних дt-tiв з моменту пiДписання aI(Ta виI(онаних fобiт шляхом
перевахування грошових коштiв на розрахунковий рахунок Виtсонавця. При надходженнi
tсоштiв з бюдхtету FIа paxyHoI( ника, остангliм надаються платiхtнi дорученFIя до
Прилушького управ,гtiння Де ейсьt<оl' служби Украi'tlи Llергliгiвсьr<оТ облас,гi.
Il очtалrьшi розрахун кoBo-
областi.

ню}оться Прилучьким УДКСУ ЧернiгiвськоТ

lV. Порядок здiйснення опла"l---л.--- --- .--.--- - т-
4, l . Розрахунки проводя,гься шляхом: \r, ,,.'-'''l]j,J h-
оплати Замовником за наданi поOлуги, гtа пiдст,авi пiлпи{4ilrп"r, ýто,Ёо

операцl

кАНцqд#f,l-s

луг: до 305.1. TepMiH виконанн
я робiт

м. Поилчки.
lu/Иyelrro

вiдгrовiдних бlодlке,гних асиI-FIуI]аI-Iь та вIlося,гься на пiдставi додатlсових даного

5.2. MicLre виконання iltЁ
-#aфe,z*z/l2оу,Z, е2ааzга/rэrа

azpazi2cuz/'&dе



VI. IIрава та обов'язки сто

6,_Ш апцq еццIl Jафддзадий ;

6.1 .1 . Спла.tуват,и за Ha/latli гlослl'ги; .,.,,, ^^^,
6.1,Z,ПрийЙати гlаданi послуги згiднtl з актаl\4и виl(онаних робit,;

6.2. Запцовllик мас право:

6'2,1'!.остроrсоворозiрватицеЙ!.оговiруразiнеВИI(оНаннязобов'язаньВиlсонаВцеМ'
повiдомив,r,, npo ,,. Ио.о у .rро,, 10 календарних днiв до розiрвання;

6,2.2. В односторон1-1ьоМу порядку розlрвати цей flоговiр у разi вiдмови Виконавця

зменш]ити очiкувану суму !,оговору, o*ruo рiшеннЯМ ПРИЛУuЬКОТ MicbKoT РаЛИ <ПРО бЮДХ<е'

гIрилу*ькот територiальноТ .pu*uo" На 2O)l PiK> бУЛе ЗаТВеРД)(еНа МеНШа еУМа На ДаНИЙ

предмет 
?нlжirвання flоговору в од'осторонньому т:ra,:] i:y:"r",c 

повiдомляс про це

ВиконавЦя письмоВо за 10 калеlлдарLiиХ днiв дО дати розiРваннJl Д1_1о"оо,,

6,2,З'Itон.гролюВаТИIjаДаННЯГlосЛуГУсТроl(И'ВсТаНоВЛ::],i:.'flоговором;
6.2.4,Зменшувати обсяг надаFIгlя послуг ,га загальI-rу вартiсr,ь цього flоговору зале}l(FIо

вiд реального фiнансуRанItя вида,гt<iв. у ,гакоп,lу разi стороьIи вIIосять вiдповiднi змiни до

ЦЬОГО fiОГОВОРУ; rlо'qцц. пr, до дirочих /fержавних санi,гарних норм ,га

6.2,5, Вимагати tlаданн,l послуц вlдповlдно

ПраВИЛУТрИМаНнятериТорiйнаселеtлихмiсцьТаУМоВцЬоГо.Г]оговорУ;
6,2.6. Перевiряти яtсiсть наданих гlослуг,

Z.i.i. Жffi; ffi;;;";;;bi o,ii.ro яких вiдповiдас умовам цього,щоговору;
---- -:лл,,:.л _i --лпiп,

Z; .i |r ffi;'.?;;Ъ ;#;';"Ь r,'й J oi .nru* з а без п еч ит и ут и лiз 
l_шi 

rо, вiдходi в ;

- ^^Ao-_дlrrlTtl плпепя(ання виМОГ LtlОДО ОХОРОНИ
u.r.*.,;;,;;;";;;;;;" послуг забезпечити додерх{ання вимог Ltlодо

,,,_i о

no.o'oino. з.йп"""l< у зв'язttу з допуш{еними порушеFIllями умов Щоговору,

6.4. Виконавець мас право:

6.4,1. Свосчасно та в повному обсязi оT,римувати плату за наданi послуги;

Vl l. l]iдпtlвiда,rtьнiс,гь cr-opil

7,1, У разi гlевиконання або ненале}l(Llого LIи гtесвосLlасного l]иl(онання овоТх зобов'язань

за Щоговором СтороFIи IlecyTb вiдповiдальг,tiсть, перелбачену законами та цим Договором,

7.2. види порушень та санкцiт за них установлегri !,оговором визI]ачаIоться згiдно з

вимогоЮ u uar" n 
"' 

ору.оТ cTaTTi 23 l Го сподарсь lto го коде ксу YtcpaTH и,

vtIl. обсr,авиllи }lепереборllоТ сили

В.i'С.горонизвiльняtотьсявiдвiдr.rовiдальttос.гiЗаНеВИКоНаННяабоFIеНаЛе)Itне
виконанLIrt зобов'язань за цим /1оговором у разi виникненгlя обставин непереборноТ сили, яlсi

не iсгrуваrtи гtiд час укладання Щоговору та виникли поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа,

сгихiйне лихо, епiдемiяt, епiзоот.iя, вiйгlа, актИ уряду, яlсi мох(утЬ вплиtIути на умови

виконання цього [оговору).
8,2, Cтopoнa, що не

обс,гавин непереборlrо
виникнення повiдоми

В.3.,Щоказом
докумен,ги) яtсi в

увати зобов'язання за цим Договором
* ,. пiзнiше Hilc протягом 3 днiв

ну у письмовiй формi.
непереборноТ сили ,га строку

llb цивiльного захисту та

важеними на це органами,

унаслlдоl( il1l
з MoMelITy Тх

Тх дiТ с вiдгrовiдrri
оборонноТ робоr,и

о lle ll-lmy
4кненгlя обста
*[АЦtыт.'tп,tя
та iншrими у

фzе2еz2?У
t,ff,y'/&*uo

{

ПрилуuькоТ MicbKoT



IX. 13ирillJеIlшя спорiв

9,l . У випадl(у виl]икlIеl]ня спорiв або розбiжностей Ст,орони зобов'язуtоться

вирiшувати Тх шtляхом взасi\4них переговорiв "га коIlсуль,гаltiй,
().2, у разi не/lосягIIення Стоllонами зго/lи спори (розбiл<ьrостi) вирiшуютьоя у

:;' jll _d'\

8.4. У разi, колИ строк дiТ обставин FrепереборноТi,qfiiдgР :ться бiльше нiлс 7

KoI(Ha iз С,горiн в установленому порялку мас право говiр,

судовому порядl(у.
Х. Cтpolc дii договору

10.1, t{ей flоговiр llабирас .lинносr,i з MoMeHly його пiдписанI{,I

гру/]ня 202l року, аJIе В будь-яttому випадку д0 поВного викоIlання

зобов'язань.
1О.2. Умови даного /[оговору Molltyтb бути змiнегti за взасмноIо згодою CTopiH з

обов' язкови м складан ня м п исьм ово го доl(умеllту,

l0,3. !,оговiр мохtе бути розiрваний 
,за взасмFIоIо згодою

розiрвангrя flоговорУ мо)кливе лиIllе у випадках, передбачених

Стороьrами i дiс до 31

ними узятих на себе

cTopirr. Однос,горонне
цим !,оговором та

законодавс,I,вом УкраТни.
l0,4, Yci anop", що пов'язанi з l{им [оговором вирiшуюl-ься Iлляхом переговорlв Ml)I(

сr.оронами. Яlсщо спiр гlе пlorl<e бу,ги вирirлений rшляхом llереговорiв, BiH вирiшуеться в

оудовому гIоряi_lку за вс.гановлено}о пiдвiдоьц.tiстtо ,r,a гriдсудгliстlо такого спору, визI{аченому

вiдп овiдгrи м LI ин 1-1 им зако Fl olla вс1, Bol\4 УкраТн и,

10.5. гliдписаLIня цього договору Сторогtами засвiдlчуе ТХ ЗГОДУ ЯК фiЗИЧ1-1ИХ ОСiб Не

збирання, реес.грацirо, IIакопичення, зберiгагtня, адап,гуван},lя, змiн, поновлеI]ня та

використання персОН&ЛIэлlИХ даних, o,,i auanuueHi В цьомУ flоговорi, з метою персонiфiкацiТ

CTopill цьогО !,оговорУ вiлповiд1-1о до ЗУ Kllpo захист tlерсональних даних)),

10.6. flаllий лоiовiр уI(ладено у двох оригiIjальних примiргtиtсах, по одному для t<o>t<1-1oT

iз cTopiH.
l0.7. У t]ипадках не передбачегtих ttи|Vl f[оговором, Сторони керуlо,гьс,I нормами

чи ll ног0 законодавства.
10.8, lcToTHi умови договору про закупiвлю Ltе можуть змirlюва:гися пiсля його

пiдписання до виI(онання зобов'язань сторонами в повIjому обсязi, KpiM випадкiв:

1) зменшення обсягiв закупiвлi, зокрема з урахуванням срактичного обсягу видаткiв

замовгIика; .

2) збiльiлегtня tliни за оllиниl]ю r,oBapy до l0 вiдсоткiв прОпОРuiЙГrО ЗбiЛЬШеFIНЮ ЦlFIИ

таl(ого товару на ринI(у у разi коливанI-1я цiгlи таtсого товару на ринку за умови, що така змiна

L{е призведе до збiльrшення суми, визIjаLIеноТ в договорi про закупiвлю, - Fle частiше нiл< один

р* ,iu 90 днiв з моменту гIiдписанI,1я договору г]ро закупiвлю;

З) покращення яlсостi предмета заtсупiвлi, за умови tI.I,o TaI(e покращення не призведе до

збiльшенr]я суми, визначе}lоТ в договорi про закупiвлю,

4) продов)ltення cTpol(y дiТ договору про заr<упiвлtо та строку виI(онанI{я зобов'язань

щодо перелачi -говару, виl(онання робiт, наданнrl гIослуг у разi виникнення докумеFI]-ально

гtiдтвердlI(ениХ об'сктивних обставин, lцо спричинилИ TaI(e продов)кення, у тому ,lислi

обс.гавин r-1епереборгlот сили, затримки фiнансування витрат замовниI(а, за умови цо Taki

змiнИ l]e призвелуть дО збiльtllенt-lя._суми, визначеноТ в договорi llpo закупiвлrо;

кiлькостi (обсягу) ,u оrrо"уfffiffiо;"ЁftФ\q"слуг), у тому числi у разi коливання цiни товару

НаРИНКУ; 
"" . сь7*д,трqаfiту,]ь,_1trо у зв,язку зi змiноrо ставок тч:]: ::р:6) змiни чi

таlабо змiною умов Il-tоiЫ"uоЁi;i'пir,о.']'оi пhurпуuання - пропорuiйнО ДО ЗМiНИ ТаКИХ СТаВОК

таlабо пiлъг з оподаткуваннъ;

,tr.Цr/rч*rZО



/

1) змiни встановленого згiдно iз заI(онодавством .сj.,*ФГШ-Ж{:l"_l:.::::,i:i
iдеlссУ споживLIиХ цiн, змiнИ курсу iноземноТ валIоти, :зйj :отирувань або

гlоtсазниttiв Platts, ARGtJS регульованих l-tiH (тарисРiв) i нормативiв, rцо застосовуtоться в

договорi про закуПiв"lIю, у разi t]станоt]JIенI,Iя В ltоговорi про закуПiвлrо поря7lr<у змirlи цiни;

io.q. дiо договору пlэо закупiвлtо може бу,ги продов)I(еFIа I]a cTpoк, ДОСТ'аТНiЙ ДЛЯ

гIроведення процедур" iuпупiuлi/спроLuеноТ закупiвлi на поLIатку ljас,гупного року в обсязi, ш-tо

не перевищус 20 вiдсотr<iв суми, визначенот tз початковому договорl про закупlвлю,

укладеному в попередньому роui, ,lktl{o l]идатки на досягtlення цiст цiлi затверджеFIо в

установлеI{ому порядI(у.
XI. Irlшi умови

11,1, LIa вимогу одtriсТ 0торо1-1и iнruа не мас права вiдlмовити в

розрахункiв станом на дату, в якiй зацiкавлrена iнiцiюlоча С,горона

ак,га, пiдписаного i скрillлегIого I-jеLIатками С,горitl.

|1,2. Сторони зобов'язуLотьсrl cBOCLIacLi(l спсlвiщати про

п []оведеlJ I-t i взасм оз в ip rси
l

у сI(ладаLlгti вiдповiдrtогtl

Bci змi1-1и реl<вiзитirз у

письмовiй формi.
l1.3. Змiни iдоповнення до fl,оговору вносятьQя за згодою CTopiH,

XIIL Мiсцезнаходженнrl та банкiвськi реlсвiзити cTopiH

зА,мовник

Виконавчий кoMiTeT
ПрилушьrсоТ MicbKoT ради
Код:04061814
1 7500, Чернiгiвська обл., м.Прилуки
вул. Незалежностi, 82,
тел./факс: (04637) 3-20- 1 5

р/р UA97820 l 7220344200038000038 l 24

ДКСУ м, Кисва
мФо 820172

ви]I,оцАt]Ець

l(oMy нал ьгlе t t iдгtрисм ство <Послуга>

I-1 рилу шьrсоТ м i ськоТ рали
I{од: 36979569
l7500, LIернiгiвсt,ка обл,, м, ГIрилуки,
rзуrr,. Бiлеllького- IIoceHKa, 7

r,ел./факс: (04637) 5-3 1 -6 1

plp lJ д2lЗ052990000026005006З 0 1 54l
в АТ' I(Б <Приватбанrt>
ц4сDо з05299

IO. Нiязов

#e//.?*uo

, Г[опеt-lttо

^z*smeауz Йz

iЕg:ЧЙ
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Коппg"тi

Замовник Викбнавчий KoMiTeT ПрилучькоI MicbKoi радлt

Виконавець КП <<Послуга>

Договiр Л! 04 вiд l5_беце,знд ?021 цlку

Акт льб

Прийrrяв : Замовник
пiдпис

Склав

О.ГL Каlкукало

lнb202l

б.rrщ"п*rп TpoTyapiB, пiшохiдпих дорirкок MicTa вiд снi,гу,та л
2зI,61 625з,47MiHi HaBaHTaжyBaLI Авант

MiHi трактор (Jinnra 264 Е
25в,55

завантажеrrня ного матерiал
1136,10

з84з,62349,42

Посипання протиожеледнимрI мате
650,40 8780.40

1753 l0,00Ручне прибирання TpoTyapiB
гriдсобнi робiтниltи

{ьt!.дt
в т,ч,llДВ 20%

},),{е:зl,tu,:l{|\,"l_\JJ оt)п., --{

04{}t},ttt"l4

^1*Q. /щ,
ff#%abl,
22ez п-zф

/U/,-ц

Здав:

[l11.1.)lllл. t,....?.: о., 1l.),l



замlовl,tик

Виконавець

fiоговiр J\Ъ 19

дtд 24,грацrд_ЛД_рqlrу

Акт ль 11 D.(. d)ёi' ,.?_7/ (I(EKB- 2240)

Послуги з лiквiдаllii стlлхiйпих смiттсзвалипl
вул. П.Комуни, ву.rt.Саксаl-аI,Iського, перехр. Веr,ераllсы<а -I(ос,гяll,t,l,tttiвська,

llepexp. ivlиttолаТвська - l(ос,гяrt,гt.tt,tiвська, вул.l(о{:,r,яп,r,r,rнiвсl,ка(р-tt буд. l 10),

вул.[Jавiлова, вул.Саксагаliського, пеllехр.[Зеr,ераI,iська - l(ос,l,яtt,t,t,tгtiвсl,ка,

вул.Ilрмаркова, вуlr,КиТвська, вул.Саксагапського, llOpoXp. Ярп,rаркова- ШeB,tettKa,

вул.Саксагаllського, вул,П.Комуr.Iи, вул.СоборI{а, перехр. Bel,epat.tcbKa -Костянтинiвська,

вул.Пирятилtська, вул.Соборна, 125, в/м-|2, вул.Квашинська, перехр. 8 Березня- Чкалова,

вlм-1'2,вyЛ.Кoзaчa'ByЛ.CaкcагaнQькoгo'2пpoв.Змaгaння,вyл.Бoбpoвa,вyл.Пoльoвa>.
перехр. вул.Ветеранська - КостяrIтинiвська, перехр, Гнiдаша- Пушкiна, вул.Саксагаtl_сэI,fопО1-1- 

-,, 
'

вул.польова, вул.Костянr,инiвсьt<а, вул.Пушкiна, перехр. BeTepatlcbKa-KocJяn]T,y,Flф;1.1iiЁ;;i,, 
"l/:,,_ \

иlвська

,/td)

вул.Ярмаркоllа, вул.Соборна, l25, вуrl.LIJевченка, вул,Сорочинська, перфР!{Ё,$9нКdФАЧ<иiв_giуаr{']'/ , i
перехр.Ветеранська-Косгянтинiвська, вул.Саксаганського, вул.I-1ас|rговrl*\,,-"-rЯd,",,r)U |,lu/ '.

:[i;l]ili]]i,l]ii;,ii::J;ffi:::""]:;"п,о,"занська(р-онкладовY U;.":,, фitф/l 
,

Mq з/п Гlерелiк [Iада1.Iих послуг
Одиниця
tзимt ip1, I(iлькiсl,ь I Iirra, r,pIr. Cyivra, грt-t.

I 2 4

l Вlлвiз вуллrчtlого смi,гтя

Ав,l,омоб iлr, Pet to J-Ielr2lep год. 60 4з9,з | 26з58,60

EKci<aBaTop Комашу год. 21 з19,] в 1 0254,06

Трактор Борекс годI 19 244,80 4651,20

TpaKr:op МТЗ-80 год в 2з],в1 l902,48

,, Завантажеlrня вуличtlого
смi,гтя врyчнy

год 87 130,42 11з46,54

ЗlIешкодrкеrrrtяI смi,r"r,я м3 602 26,з9 l58Itб,7в

Всьtlго : 70399,66

в т.ч. ГIliВ .:1kP 
^l';

*-", 11 1зз,28

Здав:

Прийняв :

',;2lшllдlПХ\
Дi,Yщ3*ГчD\,,)
\ цl tft Ifi 8iIIrmOI р,Уr4 _\ /

I Iiязов

i\
]i\i;
Ё:i i

|*

ж
ь"рё
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lЁ

,#"л#W*'*l
t{4лЙgit\'|/y.i;'

I.M. FIc

,о.в. I\

rt!I
Ф

'-rr-4b(с l/ ij:o22 e,ft",

)вак

{aTBicHKo

*ffiryж %:.Иw "f"Z/,/2eа.2е-lдаrцZZ/Z ёиz рL),ч,/Еr€a. -ffi
\Sедftд",

Виконав.Iий KoMiTer,

КГI кllослуга>
Приltу1,1ьt<оi' м icbtcoi' радцлr кФпнfi

Э/Z/Z)



ЗамoвнllкBикoнавчийкoмiтeтПpилyt1ькoTмicькoIo"^щ

I}иконавець КП <<Послуга>>

Договiр М 07 цiд 05, квiтlrя 2021 pqKy

I

Акт j\e 8 .,:49' 0/l.',Z (кЕкв-224 0)

LIiязовЗдав:

Прийняв :

LM, IIoBalt

О.П. Кажуrсало

#аz ly!",
ЧЩг,zа;jа,€аеz"аёnаa//"&i InZl,**,a

IcBiTeHb 2021р.
Ns

з/п

I Iорелir< робi,r, одt,tttl,tIlя I( iлькiсr,ь виконано робiт

t] I,1 ]\,I l l]Y

l1lна .rd

ол14l II4 LIIo Счма. гtэн

l 2. 3. 4, 5, 6.

ПослyгIл з прибирання та пiдмiтаIIIIя вулиць
1 Очищення вулlлць MicTa

Екскава,гоlэ Комацу го/l. 8 з,79,"78 зOз8,24

1'рактор Т - 25 год. 8 22,7,1| 1 816,88

MiHi HaBallTaжyBaI{ Аван,г год. 6 2з4,з4 1406,04

2 Ручне прибирання вулlлць MicTa м2 1 045000 0,1 1 в4 |2з128,00
з вивiз вyли.rного смiття мЗ 641 2з8,9] 15з1,79 

"7,74 захоронення вyличного смiття м3 641 26,з9 l 69 1 5,99

Всього: 300084,92

в т.ч.пflв '7.{iril j\|;i}\. 500 l 4.1 5

{/7" l:
ýа;#j

Z

{)4ilý 1$ j 4



к/

кФгтýж

AI{T Nь 7 V;61 Р /" н,1 (кЕкR-224 0)

2 021р.
Ns

з/п

Перелiк робiт Одиt.tиця

виплiру

кiлькiсть Викоr,rалrо робiт
цlна за

оди[IицIо Сума, грн
l 2. 3, lL 5. 6.

Послуги з прпбираlIня та пiдмiтапня вулиць
1 Очиш{ення вулиць MicTa

Трактор МТЗ - 80 год, 68 258,56 17582,08
EKcKaBar:op Комацу год. 19 з79,,7в 1215,в2
Трактор Борекс год. 6 з01,78 1810,6в
MiHi HaBaHTa)KyBaLI АваI-t,г год. _) 2з4,з4 70з,02
Спеtl.автоп,Iобiль ItPAl] - 6505З км. з80 36,91 1 4025,в0
Mirr i -тракт,ор flllttlt-t ма гоl(. 10 |95,05 l950,50

2. За ваlt,гахtеIlIIя,t,a lIеревезеII Ilя IIСС
EItcl<aBaTop Itомацу гоll. 2 з79,18 759,56

з. посипаllllя fIсс
Спец.автомобiль КРАЗ - 65053 км. iB з2,44 5вз,92
Mitli-TpaKTop Щжинма 264 Е год. 19 195,05 з705,95
псс т. 21,9 650,40 1424з,]6

т. 0,3 1020,00 306,00
4, Поливанця вулиць MicTa солоноIо водоIо к]\4.

Рено - Лендер I(M. 975 з6,04 35139,00
5. Py.lнe прибирання вyлиць MicTa м2 l 770000 0,1 1 в4 209568,00
6, Вцвiз вуличного смiття мЗ 669 2з8,9] 1 59в70,93

1. Захо рон ен ня вyличIJ9,лq( sIчIiття\' м3 669 26,з9 11654,9|

Цglgrq. ,|,/*,,-й;;;, t\l 485119,93
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Договiр ЛЪ 07 вЦ 05 квiтIlя 2021 року

AI{T ль 10 /У (а"' "j/ (KEKI}-2240)

кФгк нЁ+

Tpaвerlb 202t р.
N9

з/rl

Перелiк робir, О,цtаtl1.1rlя кiлькiсть Викоl-tаl,tо робiт

виплillу

L(lHa за
одI.{tIицIо Супла, гlэн

l 2, з. 4. 5, 6,

ПослyгI,t з прибира1,Iня та пiдплiтання вулLIць
l Оч1,1lцеlrня вyлlлць MicTa

'l'paKrop М'l'З-80 год. 4 258,56 l034,24
l1t<cKaBa,t,tl1l I(оп,I at 11, 0,0/-(. з9 з]9,]8 1481 1 ,42
Mir,r I t aBal 1,l,a)Ity]]zi.t А tзаlI 1,1, гол. +l 2з4,34 l1013,98
MiH ,]]рактор 

/ (lKr.r гrма год. 11 195,05 зз 15,85

2 Ручне прибиранrlя вул1.1ць MicTa м2 1 045000 0,1 l в4 l2зl2в,00
з вивiз вyлlлч1,1ого сплiття мЗ 5з5 246,2t 1з1122,з5
4 Захоронепl{я вуличного смiт,гя мЗ 535 26,з9 141 18,65

Всього: 299,744,49

Вt'.Ч.ПflВ _ ?--lол t1\,l\. 49951,42// -| \"// + !-,,'^'*
// /'KOLlyll,
l/ 

// . {ilдприеЗлав: ffiиfоfi$fu}ф
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В1,1конавець KfI <<Послуга>

Дgдqвil, лЬ 07 вiл,05 KBiT

дкт лъ 9

З,ltав:

Гlрtti,itlяв :

KBit,elll,202| р,
N]r

з/rl

ГIерелiк робi,г одt,tI,tt.tця

tlt.livtipy

Кiлькiс,r,r, l}l,tttotlarto 1lобi,t,
1-1l l,t ft ,за

oil1,IIlI.Illlo Cl,irta. t,llll

l 2 J. 4 5 6.

Послугlл з прибираlIllя r,a пiлмiтаlltlя вулIлць
l Очrtщеllня вулlлць MicTa

ГJl<скавато р Koir,r ац1, год. |7 з79,18 6456,26

Мiгri павагl,галtува.r ABat,tт год. 64 2з4,з4 14997,16

М ir.r i-,гракr,ор /(жиlлл,rа год. 28 l95,05 546l ,40
2 Ручпе приблlраIttlя вулIrць MicTa м2 l 045000 0,1 l84 |2з728,00
з вивiз вyл1.Iчtlого смiття ,ll З 989 2з8,97 2збз4l,зз
4 ЗахоIrоltеIlllя вyлIлчIIого смiття мIЗ 989 26,з9 26099,11

Всього: 413084,46
в т.ч.П/{В 68847,4l
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Замовпик Виконавчий KoMiTeT Прилуцькоi мiськоi ради

BIlKo1laBellb I{II <<IIослlуr,а>

l[оговiр ЛЪ 07 Bilt,0ý_лц!Iц8ДЛрокr,

l,/.AK,I, м 13 i'l/J;
6/[.), Е{ (KEItB-2240)

чеrJвень 2021, rl,
N!]

з/t l

Пеllе;riI< робi,r, O]tt,ltll,tt,tя

tlrlr,t i lll,

I(iльr<iс,r,ь 1]иKotratlo lrобiт
l ll IIа ,_з?

OilI.1II I.ItIl() C),ir,ta, r,pH

l 2, ]. 4 5, 6,

IIослугl.t з прлlб1.1ранttя та пiдмiтаIIItrl l]yJlI,Itцb

1 очIлщеllпя вyLrI,1ць Micl-a
Трактоlэ МТЗ - 80 гол. 2 258,56 5l],12
liKcKaBaтop KoMal\y год. 29 з79,,7 8 1l013,62
Трактор Т - 25 год. |4 227,1| з119,54
Mil,ti наваrrга>кува.l ABattT, год, ,72 234,з4 168,72,48

MiHi-TpaKтop filtr,tHMa год. 52 l95,05 1 0 l42,б0
I]al l,га>r<l I1.1Kt.t год. 2 |з0,42 260,84

2 I'\,ч не п rr t,l б t.l ра lr tl я вул I,I IIL N,I i с,га Mt2 1 045000 0,1 l 84 l23 72I],00

J 13l.t вiз lзулl.rчrtого сvli,ггя рtЗ 365 )ll) бз 88559,95

4 ЗахороrlеIlrlя r}улI,tч}Iогtl смi,гтя пцЗ 365 26,39 96з2,з5

всього: n::.'4 {:.:.:.,!:Ц \l,л 26390б,50

в.г.ч,I1[в // ,," ,,;f,|,iii,h'YiН"(. ]\ 4з984,42
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кФпýЁt
За мовш tllc IJпKtltla lзчtl i.i tc<lMiтcr, Прилуtlьlсоi

I}иконавець КtI <fIослуга>>

Договiр ЛЬ 07. вiд 05 ýqiтпд 2021 porcy

лIt,I |2 ам (KllI(I}-2240)

],pal}e}Il 2021р
Ns

з/п

I1ере.гriк робiт одиrlрtця

rl lr tvr ipy

I( iлькiс,r,ь IЗtll<оttаtlо робir,

СупIа, грll

1 2 J. 4 5. 6

Пос.rlyгl.t з lr pl,tб1,1 ра lI I{rI та пiлмiта нllя l}yJII.t ць
l Очl,tщеrrнll lзу;tLrць мiс,га

.I'paK,t,op Мl-З - 80 Го,,1. 5 258,56 |292,80

Екскава,гоlэ I(оплаrtу го/,l. 34 з19,18 12912,52
'l'paK1,op 'l' - 25 год. з4 22,/,11 1,]21,14

Mir I Ia}]aI ll,a)I()i l]a.l А IlaH,I год, 12 2з4,з4 16812,4в

Mirr ,грак,гор 
fdltиttMta год. 20 195,05 з901,00

ВагI,гаrtсlttIKI,I гоl\. 5 1З0,,l2 652,10

2 'y.lIle пр1,1б1,1ранIIr| lзу.rlиць плt icTa ьq2 1 045000 0, l 184 12з12в,00

) }ивiз вуличного сп,liтr,я м3 500 246,21 l2з ]05,00

4 за xopolleltllя вyл I.tillrого смil"тя ьцЗ 500 26,з9 lз l95,00

lJсього: ,r,-./ilкPаlд-\_\ 303380,64

в l,.ч,1-Il(В i7 ",''ЙмуuпБ.,п\ 5056з,44

Злав:

11рийняttз :

I] ilrзов

i]амсjЪ

Склаtз l,M. Новак

о.Ё. MaTBier-lKo

Dl
А YMz Jv*zzo
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fa,щ
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.,il.

#/z
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е^ф/,

к4НЦгляr,
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кфпlFý
Замовник Виконав.Iий KoMiTeT ПрилучькоТ мiськоi ради

Виконавець КП<Послуга>

Договiр ЛЪ.04 вiд 15 березуя 2021 року

AI{T лъ 5 /6:'сlз

Здав:

#aryaezazczzе
f,цz,

пiдпис

P.IO. LIiязоrз

I.M. Новак

О,П, Кажукало

лlотlлй 2021

о.Iищення TpoTyapiB, пiшохiдних лорiжок MicTa вiд снiгу у
5846.40MiHi трактор (Jinnra 264
1292,7 525 8.5 5

вантажецня, перевезепня протиожеледного м

4з2,98 з463,84Борsкс -2|7|
з49,42

fIосипання протиожеледними матерlалами
MiHi трактор (Jinrna 264

14178.72

Ручне прибирання TpoTyapiB
пiдсобнi- робiтниttи

222326,09Всього: "...,;iq1: л l

з7054,з5

кЕfrф(JАУГАr,

0406бiiь/ъfu

фz аli*,r|"2?-zа
Zа-zаё/zzzzS dИzzz

gclz ,ty+rra


