
Комупальне пiдпрпсмство <Ксруlоча когtпаlliя з обсllуговуваtrllя ,tiIlтлового
фопду .Щарпичького pal"tolIy пt. KttcBa>> (лапi - Залrовник), в особi директора Солодди
Андрiя Миколайовича, що дiс на пiдставi Статlту, з одвiсi сторонн та ToBaprrcTBo з
обме;кеною вiдповiдальнiстю <ЕЛЕВЕЙТоР CEPBIC)\ (далi- Виконавечь) в особi
директора Жирнова Сергiя олексаI]дровича, що дiс lla пiдставi Статуту, з iншоi сторони,
разом - Сторони, а кожна oKpelto Сторона, укл.ци цей договiр (lrr,r i - !оговiр) про наступне:

l. прЕдмЕтдоговору
1.1. Виконавець зобов'язусться надавати Замовнику послуги, шlо зазначеtti в пуrIктi 1.2.
цього !оговору, а Замовник - прийняти i оп.rатити ui послуги.
1,2, Найменування послуг: 50750000-7 Послl,ги з технiчного обслуговування лiфтiв
(Послуги з повного технiчного обслуговування лiфтiв житловлtх будинкiв .Щарницького
району м. Кисва, що перебувають у господарському вiланнi залtовника), вiдповiдно ло
,Щодажу l до цього .Щоговору (лалi- послуги).
1.3. Обсяги закупiвлi та сума цього.Щоговору можl,ть бутн злriненi lla упtовах чього !оговору.
1.4. При виконаннi договiрних зобов'язань СТОРОНИ керуються:
- чинним законодавством УкраТни;
- нормalýtи податкового законодавства визначенилtи п.l87.10 cT.l87 Податкового кодексу
Украiни зi змiнами та доповнення]\tи.

2. яюсть послуг
2.1. Виконавець зобов'язаний надати Замовникl, послуги, якiсть яких забезпечить
безперебiйну та безпечну роботу лiфтiв вiдповiдно до технiчноТ докуплентаuii заводiв -
виробникiв та нормативних локрlеIlтiв:

- <Положення про систему технiчного обслуговуванtIя та pelroнTy лiфтiв в YKpaiHi>,
затверджено наказом .Щержавного KoMiTery булiвничтва архiтектури та житловоi полiтики
Украihи вiд l0.04,2000 року J,,JЪ73;

- <Правила утримання жилих будинкiв та прибулиrlкових територiй>, затверджено
наказом !ержавного KoMiTery Украiни з питань житлово-комунаJlьного господарства вiд
l7,05,2005 року Nч76;

- <Правила булови i безпечноi експлуатачiТ лiфтiв>, затверлх(ено наказо]\, .Щерiкавltого
KoMiTery Украiни з промисловоi безпеки. охорони прачi та гiрни.tого tIагляду вiд 01.09.2008

року Nэ l 90;
- <Примiрпий перелiк послуг з уlриNrання булинкiв i спорул та прибудитIковlrх

територiй та послуг з ре}{онту примiщень, бу,линкiв, спорy_1). затвердrксно наказо]\,t

.Щержавного KoMiTeTy УкраТни з питань житлово-комун&Iыlого господарства вiд l0.08.2004

року Nel50 з врахування}r затверджеltня змirr ло Прилriрttого псрслiку послуг з утр}llttанIlя
булинкiв i споруд та прибулинкових територiй та посл}г з реN,оtt,гу приrtiщегtь, булинкiв,
споруд, затвердженого наказом MiHicTepcTBoM регiонального розвиткуt будiвниuтва та
житлово-комунального господарства Украiни вiд 26.1 1.20l4 року Nл330;

- <Порядок встановлепня BapTocтi технiчного обслуговl,ванtrя лiфтiв та систепt

диспетчеризацii>, затверлжено наказом MiпicTepcTBa булiвниltтва. архir'ектури та жliтлово-
комунаIJlьного господарстRа Украiни вiд 09.1 l .2006 року Nl369:

- Положеннlt кПро систему технiчного обслуговування та peNroнTy лiфтiв в YKpaiHi>.

затверджено накщом .щержавного коплiтету булiвнrrrtтва. архiтектури та житловоi полiтики

Украiни вiд l0.04.2000 року Nч73.

м. Киiв

3.1 . Цiна цього До
27 058 96l грн 00 коп.

!оговiр Оr/tЗ -,О-ф/
про надаtlпя послуг з повного техшiчпого обслуговуваlrlrя лiфтiв

<</.4l> сiчня202l року

З. ЦIНАДОГОВОРУ
говору встановлюсться в нацiонапьнiti вапютi та становить

(двадцять ciM :rtiльйоttiв п'ят.,lесят Bicilt тисяч дев'ятсот шiстдссят



одна гривня 00 копiйок), у тому числi ПДВ 20% 4 509 826 грrr 83 коп (чотири t"tiльйони
п'ятсот дев'ять тисяч BiciMcoT двадцять шiсть гривень 83 копiйки).

3.1.1 Щомiсячна BapTicTb послуг за uим .Щоговором визuдIеIIа Сторонами згiдно з

тсндерною пропозичiсю Виконавця, що розраховаI{а згiдrIо з кПорядком встановлення
BapTocTi технiчного обслуговуванllя лiфтiв та систеl\1 диспет.rеризацiJ)), затверджеIIим
яаказом MiHicTepcTBa булiвничтва. архiтекryри ,га )t(итJIово-ко j\lунального господарства
УкраiЪи вiд 09.11.2006 року No 369, визначена <Розрахункопt BapTocTi робiт на Iцопtiсячrrе
технiчне обслуговування лiфтiв> Цодаток l до цього !оговору) та с,гtlновить
2254 913 грн 41 коп (лва мiльйони двiстi п'ят.аесят чотири тисячi дев'ятсот тринадцять
гривень 4l копiйка), у тому числi ПДЪ 20% - З75 8l8 грн 90 коп (триста сiмлесят п'ять тисяч
BiciMcoT вiсiмнадцять грltвень 90 копiйок).

3.1.2. Цiна пос,туг за цим .Щоговороl,t включае BapTicTb ycix необхiдних погоджень,
зборiв, мит та iitших платежiв, що пiдлягають оплатi прll наданlti послуг. зазначених у п.l .2.

цього,Щоговору.

4. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки за наданi послуги здiйснюються у насryпному мiсяцi за розрахунковим

на пiдставi пiдписаних Mix< 3амовником та Виконавцем Акгiв наданих послуг у мех(ах
вiдсотку надходження поточноi оплати катеюрii споживачiв - IIаселення за послуги з

)тримаЕня булинкiв та прибудиякових територiй Iп.qяхоN, перерахування коштiв з

розрахункового ра.хунку Замовника.
При надхолженнi Виконавцю коштiв. якi перевищують BapTicTb наданих послуг за

поточний мiсяuь, рiзниця оплати зараховусться Замовнику як авансуванItя майбрнiх
платежiв.

Якщо загальна Bapтicтb перерахованих коштiв ВиконавцIо за циIrt !оговором станом на
З|.12.202l року перевищус фактичну BapTicTb наданих послуг вiдповiдно до AKTiB наданих
послуг за перiод дii цього .Щоговору, Виконавечь зобов'язанltй яа пiдстазi погодженого
Сторонами Акту звiрки протягом l0 каленларних днiв перерахувати зайво отриьtанi кошти
на розрах}ъковий рахунок Замовника.

4.2. Акти наданих послуг готуе Виконавець та передае у лвох примiрниках Замовнику.
Оформлення Акгiв наданих послуг Замовник здiйснюс до 25 числа поточного t"tiсяця, а

Bci зупинки лiфтiв з випи Виконавця за перiод з 26 числа до кiнця поточного ьtiсяця
врtlховуються при оформленнi Акгl, у насryпноплу lriсячi.

4.3. Час простою лiфта з рiзних причин бiльше 1 лоби вiдобраiкаеться в дкта.х наданих
послуг i не оплачуються. Taki простоi оформлюються двостороllltiм акгом та знiмаються з
обсяry BapTocTi технiчного обслуmвування за час простоiв лiфтiв вiлповiлно до Постанови
Кабiнсry MiBicTpiB Укра'iни вiд l 1 , l2.20l 3 року Nя 970.

4,4. Замовник пiдписуе Акги надаtrих послуг, засвiд.lус пiдпис печаткоIо iy триденний
строк з моменту отримання поверта€ один примiрник aKTiB Виконавцю.

4.5, Щоквартально мiж Виконавцем ,га ЗaMoBllltKoltt здiйснюеться звiрка
вза€морозрахункiв з пiдписанням вiдловiдного акгу.

4.6. Вимоги до первинн}lх докрtентiв:
4.6.1. Первltнпi док},}ý{енти повиннi мати TaKi обов'язковi реквiзити: наймеяування та

iдентифiкацiйний код Виконавця, назва i номер локl.шtенту (форirи). дату i мiсце складання,
змiст та обсяг господарськоi операчii, одиниttя виiriру' rоспо.rарськоi операчii (у
натуральному таlабо BapTicHorry виразi), посадtr i ПIБ осiб, вi.tповiда:tьних за здiйснення
господарськоi операчii i правильнiсть iT офорrrлення, особистий оригiнальний (не
факсимiльний та не сканованrlй) пiдпис чи елеlтjонlrий пiдпис або iншi данi, що дають змоry
iлентифiкувати особу, яка брма гlасть у злiйсненнi господарськоi операшii, завiренi печаткою
пlдприсмства.

4.6.2. У 
"1пчд*у 

порушення вищезазначених виI\rоц Замовник Nlac право вiлстрочити
оплату на TepMiH. вiдповiлний термiпу надання Виконавцем нале)книNl чlлном офорпллених
докрlентiв, при цьому Замовник не буле нести вiдповiдальнiстu .о n"aooa.ruane ]дiirснення
розрахункiв.

4.7. Вилrоги до податкових накJIадних:
4,7.I. Подаrкова накладIIа повиtIна буги заповrrена вiдповiдltо до вимог чиннпгп



законодавства Украiни та мас буги виписана в день вI{}lикненllя податкових зобов'язань
Виконавця.

4.7.2. Сторони пiлтверджують. що вони та Bci iншi суб'скги rосподарськоТ дiя.rьностi.
що залученi Стороною до виконання цього fiоговору, € добросовiсниttlи платника[tи податкiв
i зборiв та своечасно надають податкову звiтнiсть до контро-,Iюю(lнх органiв.

.Щля pccTpauii податкоаих накJIадних в еРПН Сторони цього Договору мають комплект
електронного цифровою пiдпису та пложливiсть здiйснюватн елекгронltлlir локументообiп

Сторони пiдтверджують, що вони складають i свосчасно ресстр).ють податковi накладнi
та розрах},нки кориryвань до них в ерпн у вiдповiлностi з норлtами податкового
законодавства Украiни.

Податковi накладнi та розрахунки коригчвань до них Iiадаються контрагенry в
елекгронному виглядi шляхом peccTpauii в еРПН або послtлаrrняlt через засоби електронною
зв'язку.

У випадку, якщо одна iз CTopiH скJI:tла податковi накладнi або розрахунки коригувань до
них з пор},шенням норм чинного iаконодавства Украillи, а TaKojK у разi вiдс)тностi ix
ресстрачii в еРПН, ulo тягне за собою втрату права iншоi Сторони на збiльшення
податкового кредиry чи зменшення податкових зобов'язань, сплачених (нарахованих) у
зв'язку з виконанням цього Договору. винна Сторона зобов'язl,сться коrrпенсувати iншiй
CTopoHi завданi цим збитки,

4.8. Вид розрахункiв: безготiвковий.
4.9. Стагус платника податкiв на приб}ток:
- Замовник с платником подагк,ч на прибlток lla загальних yrtoBax.
- Виконавець с платником платнико]\! податку на прибуток на загалыlI{х 1'illoBax.

5. нАдАння послуг
5.1, Строк надання послуг: з ,i// сiчня 202l року по 3l грулrrя 202l року вклIочно.
5.2. Час надання послуг Виконавцем - цiлодобово.
У вихiднi, свяжовi днi та в буленнi лнi з 17:00 до 08:00 години послуги надаються

амрiйною службою Виконавця. Визволення пасажltрiв iз,лiфтiв здiйснюсться TepMiHoBo, шtе

не бiльше пiж 45 хвилин пiсля отримання зzцвки вiд диспетчера.
5.3. Мiсце надання лослуг - будинки .Щарницького району :rr, KllcBa. Алреснltй перелiк

будинкiв та BapTicTb послуг на кожний з них наведено у .Щодатку l, що с невiд'смною
частиною цього Договору,

6. прАвА тА оБов,язк}l cToPlH
6. l.Замовник зобов'язаний:
б.1 . l . Сплачуваги за наданi послуги;
6.1.2. Приймати наданi послуги згiдно з Акгом наданих послуг;
6.1.3. Виконувати вимоги ПББЕЛ, положень та iнших нормативних акгiв у частинах, шо

стос}.ються Замовника;
6.1.4. Виконувати в установленi термiни приписri органiв Державноi служби Украiни з

питань працi (,Щержпрачi) i щодо порушень правил експлуатацii лiфтiв;
б,1.5 Призначити наказом особу, вiдповiдальну за органiзацiю експлуатацii лiфтis.

вiдповiдальна особа повинна пройти агестацiю в устаttовлено\l}, ч}Iнни]\l законодавством
порядку та It!ати вiдповiдну квалiфiкачiю;

6.1.6. Вживати заходiв щодо забезпечення якiсного i надiйного елекгропостачання
лiфтовою обладнання, дотримання температурного режиму в NrашIl}iних припtiщеннях;

б.1.7 Вживати заходiв з недопущення в машlrннi (блочнi) примiщення та шахти лiфтiв
cTopoHHix осiб. За необхiдностi виконанtIя робiт в зазначеIl}Iх примiщеннях iншими
органiзацiями Замовник повинен проiнформувати про це ВикоrIавця;

6.1,8. Вживати заходiв iз забезпечення експлуатачii лiфтiв у вiдповiдностi до it
призначення i вантажопiдйоуностi:

6.1.9. Проволити роз'яснювальну робоry серед ]!lешканцiв цодо дотриь,ання ПББЕЛ та
дбайливою стаыIення до лiфтового обладнання;

6. l . l0. Вживати заходiв iз забезпечення збереження лiфтового обладнання;
6.1.1l. Проволити цiлодобовпй контроль за роботоlо лiфтiв з ресстраuiею заявок }la



усунення неполадок лiфтiв, передавати TepMiHoBo змвки Виконавцю для усунення
несправностей;

б.1.12. Про змiну поштових та банкiвських реквiзитiв Замовник повинен письмово
повiдомляти Виконавця в 10-ти денний сцок.

6.2. Замовник ма€ право:
б.2.1. .Щостроково розiрмти цей,Щоговiр у разi невиконапня зобов'язань Виконавцем,

повiдомивши про це його за один мiсяць;
6.2.2. Контролюваги надаЕня послуг Виконавцем вiдповйно до ytltoB цього Договору;
б.2.3. Зменшувmи обсяг надання послуг за цим .Щоговору залежно вiл фактичного

надання послуг Виконавцем:
6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здiйснення оплати в pe}i неналежною

оформлення доqтиентiв, з }начених у Роздiлi 4 цього Договору (вiдсутнiсть пiдпису, печатки
тощо).

6.3. Виконавець зобов'язаний:
6.3.1. Пiсля пiдписання цьою Договору протяmм двох тижнiв вiд факгичного початку

наданIiя послуг надати Замовнику копiю наказу про зzlкрiплення лiфтiв за елеюромеханiками
та графiки надання послл якi затвердженi директором (керiвником) та завiренi мокрою
печаткою по кожному елекгромеханiку та об'скгу (житловому булинку):

Про змiни в закрiпленнях елекгромеханiкiв надавати данi Замовнику протягом 3 робочих
днiв.

6.3.2. Забсзпечити надчlння послуг у строки, BcTaHoыIeHi цим Договором;
6.3.3. Забезпе.плти якiсну безперебiйну та безпечну роботу лiфтiв, згiдно з

перер:rхованими нормативними доку, {ентами у пункгi 2.1 цього !оговору.
6.3.4. Надавати посJryги та викон}ъати peMoHTHi роботи навченим та атестованим

персоЕirлом;
6.3,5. Проволити технiчний огляд лiфтiв, браги участь у перевiрках, якi проводяться

органами .Щержавноi служби Украiни з питань працi (Держпрацi) ;

6.3.6. Приймати участь в ycyHeHHi аварiйних ситуацiй;
6.3.7. Не допускати простою лiфтiв бiльше l доби з технiчних прич}lн;
6.3.8. Готувати свосчасно лiфти до черговою випробовування i брати yracTb в його

прведеннi, вносити записи до паспортiв лiфтiв i журналiв пiсля проведення випробовування,
експертного обстеження;

б.3.9. Сприяти Замовнику в оформленнi акгiв технi.rного стану лiфтiв, для ix подальшоi
замiни без додатковоi оплаги;

6.3.10. Сприяти виявленню осiб, якi порушlrоть ПББЕЛ, лопускають навмисне псування
лiфтового обладнання, iнформуваги Замовника з метою вжиття заходiв з усунення виявJIених
порушень. Здiйснювати зllходи щодо запобiгання проникнення cTopoHHix осiб у примiщення
де розташоване обладнання лiфтiв та приймати ylacTb у збереженнi лiфтового обладнання, яке
знаходиться на обслуговуваннi шляхом з:криття дверей в машинних примiщеннях пiд час та
пiсля надання послуг згiдно з чим .щоювором;

б.3.11. Припиняти експлуатацiю лiфтiв у випадках, передбачепих пунктом 9.7.15 ПББЕЛ;
6.3.12. Своечасно та якiсно надавати послуги вiдповiдно до }ъ{;в цього ,Щоговору та

вимоц визЕачених заIФЕодавством Украiки.
б.3.13. Сприяти Замовнику у виконаннi приписiв органiв .Щержавноi служби УкраТни з

питань працi Украiни щодо порушень правил експлуатачii лiфтiв, Ърur" y"u.i, у проведеннi
роз'яснюва;rьноi робmи серед мешканцiв щодо дотримання ПББЕл та дбчипиuй стаыIенЕя
ло лiфтового обладнання.

. _ 6.з.l4. Iнформуваги Замовника про введення нових норм, пов'язаних з експлуатацiсюлiфтовогО обладнання. повiдомляти про необхiднiсть виконання робiт фемонти. замiна,модернiзацiя тощо) у виглядi належним чином оформлених дефекrниi акгiв]
6.3.15. Вiдповiдально вiдносит"." до nu.noiri, лiфтiв при ii зап"";;;;i, а також до iншоiтехнiчноI докуllентацii. В разi втрати .r" поr*й.""i i вини Виконавця, вiдно"ити паспортина лiфти за свiй рахупок.
6.3.16, УСЮ iнфорМацiю пр_виконаний ремонт на лiфтi (вид ремонry дата виконання,прiзвище та пiдпис виконавця роботи) ," йй;-;; усунення яесправностей заносяться



Вrконавцем до журналiв технiчного огляду, якi знilходяться в машинних примiщеннях.
Електромеханiки лiфтовоi аварiйноi слукби (ЛАС) також зобов'язанi записувати в чих
ж)тналах даry, перелiк виконанкх робi1 прiзвище та пiдпис Виконавця згiдно з п,9.7.10.
пББЕл.

Раз у квартм у журнмах технi.чного обслутовування лiфтiв вносити вiдповiднi вiдмiтки
особами, якi вiдповiдальнi за органiзацiю послуг з технiчного обслуговування.

Забезпе.шти наявнiсть журна.пiв технi.тного обс.lryговрання в машинних примiщеннях
та вносити зaшиси про проведецня технi.пtою обслуговування механiками Виконавця;

6.3.17. Забезпечити власний персонаJI виробничими iнструкчiями та iнструкчiями з

технiки безпеки;
6.3.1 8. 3берiгати отриманi к,почi вiд машинних примiшень лiфтiв. а також закривати лверi

машинних примiщень пiсля здiйснення технiчного обслуговування та рег.]а]\{ентних робiт з
метою збереження обладнання в машинних примiщеннях лiфтiв та лiфтового обладнання,

6.3.19. Не допускати зберiгання cтopoнHix предметiв або матерiалiв у ]!{ашинних
примiщеннях;

6.3.20. Забезпечити нмеяоrий санiтарний стrш в маlшинних примiщеннях та приямках
лiфтiв згiдно з санiтарними Hopм.llllи;

6.3.21. На посадкових площадкirх першою поверху забезпечення постiйноТ наявностi
табличок iз зазначенням назв лiфтiв, номерапrи телефонiв для зв'язку з обслуговуючим
персонaцом та аварiйною службою,

6,3.22.Забезпечення постiйноir:ulвностi в к}те кабiн лiфтiв або на основних посадкових
поверхах правиJI користування лiфтами.

6.4.Виконаве ь{ас пDаво:
6.4.1 . Отримувати плаry за факгично наданi послуги.
6.4.2. Iнiцiювати внесення змiн до цього Договору.

7. ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH
7.1. У разi невиконаЕня або невмежного виконанЕя cBoii зобов'язань за цим.I[оговором

Сюрояи несль вiдповiдапьнiсть, передбачену законами та цим .Щоговором.
7.2. У разi невиконiшня або несвосчасного виконtlння зобов'язань при надан i посlryг

Виконаэець сплачу€ Замовнику цrграф у розмiрi 0,1% вiд с}ъ{и невиконаного або веналежно
виконаною зобов'язання.

7.3, Виконавець несе вiдповiдмьнiсть за незчшланованi зупинки лiфтiв, що виникли з

його вини.
7.4. Кох<на незzшланована зупинка лiфта оформлюеться вiдповiдним aKTo r. Зупинки

лiфтiв на перiод виt<онання планових реглaментованих робiт не ввФкаеться неплановиIчIи

зупинкtlми та пе врarхову€ться в akTzlx.

7.5. Замовник не сплачуе Виконавцю за технiчне обслуговування лiфтiв в розмiрi.
пропорчiйному часу ix простою згiдно з оформленими належним чином докуItlентами.

7.б. При виявленнi пiд час перевiрки не проведен}rя або х не якiсного проведення
технiчною обслуговумння (згiдно з графiком проведення) за }&rови наявностi
пiдтверджуючого аrга перевiрки, TaKi випадки вiдображати в Акгах над:rних послуг шJlяхо]и
зняття варгостi послуц пропорчiЙно розподiлу скJIадових технiчного обслуговування,
визначеню( у Haкtt:ti MiHicTepcTM булiвничтва, архiтеlсг)ри та житлово-комупarльного
господарства N9369 вiд 09.1 l ,2006 року.

8. оБстАвини нЕIIЕрЕБорноi сили
8.1. Сторни звiьняються вiд вiдповiдапьностi за невиконання або неналежне виконання

зобов'язань за цим .Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснувми
пiд час укладання .Щоювору та виник;Iи поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо,
епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощо).

8.2. Сторона, що ве може виконув:rги зобов'язання за цим !оювором унас,тiдок дii
обставин непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом двох календарнrх днiв з
моменry ii виникнеЕня повiдомити про це iпury Сторону у письмовiй формi.

8.3. .щоказом виникнення обставин непереборноi сили та строку ii дii е вiдповiднi



доку!!!енти, якl видаються уповноваженим державою органом.
8,4, У разi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжусться бiльше нiж 90

днiв, кожна iз CTopiH в установленому порядку мас право розiрвати чей ,,Щоговiр. У разi
попередньоi оплати Виконавець повертае Замовнику кошти п ротяго]!r трьох днiв з дня
розiрвання чього,Щоговору,

9. вирIшЕння спорIв
9.1. У випадку виникнення- спорiв або розбiжностей Сторони зобов'яз)тоться

вирiшувати ix шляхом взаемних переюворiв та консульташiй.
9.2. У разi ЕедосягнеЕня Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшуlоться у судовому

порядку.

l0. строкдТдоговору
l0,1. Цей .Щоговiр набирае чинностi з моменту пiдписання та дiе по 31.12.202l року

вкJIючно, але у будь-якому випадку - до повного виконання Сторонами cBoix обов'язкiв за

цим Договором.
l0.2. Строк дii цього ,Щоговору може бути продовжено у разi виникнен}rя

документально пiдтверджених обставин, що спричиI{или таке продовження у тому числi
непереборноi сили. затимки фiнансування витрат Замовника за ),I\1ови. lцо TaKi змiни не

призведугь до збiльшення суми, визначеноi в цьому.Щоговорi про що сторони укJIадають
додаткову угоду, яка е невiд'смною частиною цього .щоговору.

l0.3. Дiя цього Договору може бути продовжена на строк. достатнiй для проведення
закупiвлi на початку наступного року в обсязi, що не перевиlцус 20 вiдсоткiв суми,
визначеноi в,Щоговорi на дату його уiкладання, вiдповiдно до частиllи шостоi статгi 4l Закону
Украiни кПро публiчнi закупiвлi>.

l0.4. .Щiя цього ,Щоговору припинясться достроково на вимогу однiсi iз CTopiH в разi
систематичного невиконання умов .Щоговору. Невиконання умов цього !оговору
пiдтверджуеться оформленими належним чином двостороннiми актами.

l0.5. ,Щiя цього ,Щоговору припинясться достроково у разi лiквiдацii, реорганiзачii або
визнапня банкругом однiеi iз CTopiH.

l0.6. Щей !оговiр },кJIадаеться украiнською мовою i пiдписусться у 2-х автентичних
примiрпиках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберiгаються у Замовника,
другий - у Виконавця.

l1. IншI умови
l1.1 I]ей .Щоговiр }.кладасться в письмовiй формi вiлповiлно до положень Щивiлыlого

кодексу Украiни, Господарського кодексу Украiни, з ур;цування ,t особливостей, визначених
Законом Украiни кПро публiчнi закупiвлi>.

l1.2. IcToTHi },l\rови цього.Щоговору не можуть злtiнtоватися пiсля його пiдписання до
виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязi, KpiM випадкiв. передбачених частиною
п'ятою cTaTTi 41 Закону Украiни кПро публiчнi закупiвлi>.

l1.3. За зголою CTopiH цеЙ Договiр мо;ке бути доповнеtIий особливими, а також
додатковими рrовами його виконання, що не с),перечить чинIIо]\1у законодавству та слi
uього .Щоговору. ,.Щоповнення чи додатковi упlови пiдписlтоться обома Сторонами i
дод{rються до цього .Щоговору.

11,4, У питаннях, не вiлрегульованих ципt !оговоропr, Сторони керуоться чинним
законодавством.

lI.5. Yci змiни до цього .Щоговору оформлюlоться додатковими угодами, якi еневiд'смними його частиналtи.
l 1,6, СторонИ несугь вiдповiДальнiстЬ за правильнiстЬ вказаIItIх ними в цьому !оговорiбанкiвських реквiзитiв поштовоi. адреси та .оЬоо;".у,оrr." свосчасно у письмовiй формiПОВiДОМЛЯТИ iНШУ Сторону про ix змiну. а у разi nЁnouloo"n.,,,i; ;;.ir;;;;;; настанняпов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.



l1.7. Про змiни банкiвських реквiзитiв, поштовоi адреси або наступноi реорганiзаuiТ
Сторони зобов'язанi повiдомляти одва одну письмово протягом десяти днiв з моменту
ухвaцення рiшення чи внесення вiдповiдних змiн.

l 1.8. Вiдступленвя права вимоги та (або) переведення боргу за uим.Щоговором олнiсю iз
CTopiH ло TpeTix осiб лопускаеться викJIючно за }ъ{ови письмового погодження цього iз iншою
Стороною.

l1.9. Додатковi угоди та додатки до цього.Щоговору е його невiд'смними частинамtt i
мають юридичну силу у разi, якurо вони викладснi у письмовiй формi, пiдписанi Сторонами
та скрiпленi ii печаткzlми.

11.10. Виправлення за текстом цього,I|оговору мають юридичну силу та можуть
враховуватися викJIючно за умови, що вони у кожному окремому випадку датоваяi. засвiдченi
пiдписами CTopiH та скрiпленi ii печажами.

l 1.1 l. Сторони зобов'язуються лотримратися вимог антикорупцiйного законодавства.
12. додАтки до договору

Невiд'смною частиною чього,,Щоговору с Додаток l - <Розрахунок BapTocTi робiт на
щомiсячне технiчне обслуговування лiфтiв>.

l3. рЕквIзлtти cToPIH
ЗапlовнlIк

Копtунальне пiдпрItспtство <Керуюча
колrпднiя з обслуговуваlIrlя аiIrтJ,Iового

фонду .Щарllllчького paI"roHy пl. KrrcBa>l

02175, м. Киiв, XapKiBcbKe шосе, l48A
телlфакс (044) 5б3-38-38
п/ р U Д2532266900000260003 008405 7б
в ТВБВ Ns 10026/045

фiлii ГУ по м. Ки€ву та КиiЪськiй областi
АТ <Ошадбанк>
мФо з22669
Код еДРПОУ З96042'70
Витяг з реестру платникiв податку
l5265l450l33l
|пн396042726512
ko й dаrпчlsia@uh,.пet

Сололуха А.М.

ВlIконавець
Товарltсгво з обпrе;кеною вiдповИальнiстю

<<Елевеilтор CepBic>

02091, м. КиiЪ, xapKiBcbKe шосе, l72-б, оф. 208/3
тел./факс: (044) 299_06_25
пiр UА3430034б000002600301 57 l 330l
в Ат (АJIЬФА-БАНкD
мФо 300346
Код еДРПОУ З8526925
Iпн 3852б922б5l5
Витяг з П.ЩВ }l! l82б514501269
el seп,ise@i.ua

Дир

Жирнов С. О.
п

l0illliнlя 3

04 ? 0

, KLcи!



l lltiirtcttlBattttя ttос:tlt,и
[lap],icтb, грll

:] 01,07.202l
01.12.20l9-
з0,06.202l

01,07.20I7_
30.11.20l9

I Гlрибирапня l!рибуди Il коl|оj ,гсрl1,I opiT ручнll}l сп()с()бом 11,5297 0,5297 0,] 75 5

2. Ilрибирапня схолових клiток ручllим способом (),505l 0,505l 0,]58l
Виве,]еllня та знеulколжсtl!lя тверлих побlтопих, великогабаритних
пi,дхолiч

0 0,0000 о,5627

-] IlрибираIlllя пiдвалill, тсхtliч!iих по8ерхiв, покрiUлi 0 0,0000 0,0000
I сrttiчпс обслуговування лiфтiв 0,4895 0,489.5 0,.1895
()6слуговlъапня систем дис||стllсризаltiт 0,0,12 0,072 0,0720

1
'l'ехttiчlrе rlбс,туговувапttя trtlyrpiutttbo будинкових систем ГВП i ХВП,
воловiдвсдення, теплопоотачцlttlя та ]ливоuоi канмiзаttii

0,5594 0,559.1 0,з966

,l(cpa,t иltаtliя 0,006з 0,0063

/lc tillccKlliя 0,0072 о,0072 0,0072

I(l ()бслуt оп},tlання лимових r,a вспти,,lяцiйних KaHa.ltiB 0,0905 0,0905 0,0905

ll
'l'схttiчне обс,туговуsанltя та поточний ремонт мереж електропостачанн,
Tlt слскгрообладнаtt пя

(,1,2628
0,2628 0,l86з

Iloтo,1llиii ремо|lт к()ltсl'pуктиаllих сле]\!ентiв BHlrpitttttыr буtипкових
illcl(\! l,аряlt(|l,о i rtr_loлttol tt Iк).,l(ltIt)сгilчаllня. вtt,]trпitвс.,tсtlttя,

тсllлопостачання,|,а зливоllоi каllмiзацii i тсхнiчпих пристротв булинкiв
rа eltcMctt,t,iB tllBltittlll b()1,o чll(л}ял)ксliня

0,85 57 0,1t557 0,8557

l,] II(rlltllаIll|я дворiR, клумб та (або) гulоttiв 0,022l (),022l 0,022l

I,1

lIрибиранвя i пивезення clliI}, посипапIIя частиttи прибулиtlковоi
гсрtt горii, п1,1изttцчсttоJ лля пр()'i':]]lу, ltро,tиожеJедl|имлl сумiulами (|lимове

llпибипаtl ltя)

(),0765 0,0765 0,0542

|ý [aксllлуатаlti, номерllих :ltlaKill 0 0,0000 0,0000

Iб
()свi,глеllllя lticllb загмьпого корнсryвапяя i пiдпапiв та пiлка,tупаппя

ll(),1ll

0,282,1 0,2824

\1 I rtс|rtrttLrсгачання лiф гiв 0,5494 0,5494 0,5494

llриблок 0,5l7 0,5l70 0,5l70
()плцта

послуг
li i;ltlt
20-го
Ilяслп

l]apтicтb посJtуг, грrr. 1а l кв. м,lагалыlоi плOщi KBaprrlptr ta мiсячь.
rрiпt квартир першого пOвсрху

5,79 s,79 5,79

l}allTicTb послуг, t,;rli. ]I l кв. м ]агалыlоi плоuli квартшрlr перцlого
llоRерI\ ]а пliсяllь

.1,39 ,1,39 ,1,.]9

Oп.la,tir

llослуг
ло 20-

l()

числа

llapTicTb послуг, rрll. за l кв. м ]агаJlьноТ п,j|оцli risaprrtpш ts пriсrlць.

KpiM KBapTtrp перчlого поверIу
5,5l 5,26 5,2б

.l,l lJ J,r9

Il.tpTicTb ,га cl,pyкrypa вар,гостi послу[:l у,[рпlt!аItпя буд]tllкiв i споруll та прIrбудипковпх TepиTopil-t
КП "Керуlоча K()пtrlalliя з обслуговуванllя жи,гловоrо фонду !арппчького району

lt. KtlcBa"
Ajlpeca буltllпку (ryртожитку) вчл. l'евyцького,23

N,ll/ll

Ilримirка; |}ttихка в tlплатi поолуг !lри упклti ix оп,rати до 20 числц мiсяця, наqупного за розрахункопим, вставовJIена 8

|)о,tмiрi:л() 01.07.202l- l0,0%; з ()1.07,202l - 5,0 %.

l lача.ltыtик пJIаново-екон()N.ti.IIIого Bi,,цiJty 'I-е,гява IlIУБЕРl'

0,006з

0,2.824

I}apтicтb послуг, грll. ,ta l кп. м lагалыlоi плоlцi квартllрш першоIо
tlo8epty la пliсяць


