
ДОГОВIР Xn 1ё

м. lвано-Франкiвськ "o|l' грудня 2020 року

.Щержавне пiлприсмство "ЩОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ" в особi директора Сазонова
Дндрiя Вiталiйовича, що дiс на пiдставi Ста,гуту (далi - Замовник), з однiеТ сторOни , та
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БМБУД" в особi директора Носика Валерiя
Вiкторовича, що дiс на пiдставi Статуту (далi - Пiдрядник), з iншоТ сторони, разом -
Сторони, уклали цей договiр (далi - !оговiр) про наступне:

I. Прелмет !,оговору
1.1. Пiдрядник зобов'язусться у порядку та на умовах, визначених цим ,Щоговором,

своiми силами i засобами на власний ризик таlабо з залученням субпiдрядних органiзаuiй
надати послуги з експлуатацiйного утримання автомобiльних дорiг загального користування
мiсцевого значення Iвано-Франкiвськоi областi згiдно технiчного завдання, викладеного в

тендернiй документацiТ, в обумовлений цим ,,Щоговором TepMiH. Замовник зобов'язуеться
прийняти наданi згiдно iз цим !оговором та чинним законодавством УкраiЪи нiulежниМ
чином послуги пiсля перевiрки фiзичних та вартiсних показникiв та сплатити ix BapTicTb по
Mipi надходження коштiво передбачених на цi цiлi на його рахунок.

1.2. Найменування послуг: Експлуатацiйне утримання автомобiльних лорiг
загальног0 користування мiсцевого значення Iвано-ФранкiвськоТ областi (45230000-8

Будiвництво трубопроводiв, лiнiй зв'язку та електропередач, шосе, дОРiГ,
аеродромiв i залiзничних лорiг; вирiвнювання поверхонь/.

Перелiк автомобiльних лорiг загального користування мiсцевого значення, що
доручаються Пiдряднику для надання послуг за предметом ,Щоговору, додаеться (.ЩодатОк

Ns1 до.Щоговору).
1.3.Експлуатацiйне утримання автомобiльних дорiг повинно здiйснюватись

вiдповiдно, аJIе не виключно, до наступних норм i правил:
- Закони УкраТни "Про автомобiльнi дороги", "Про дорожнiй рух";
- Сдинi правила ремонту i утримання автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних

переiздiв, правил користування ними та охорони, затвердженi постановоЮ КабiнетУ
MiHicTpiB УкраТни вiд 30.03,1994 Ns l98;

_ ДБн А.3.1-5, СОУ 45.2-00018l l2-028:2008; НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони
прачi пiд час булiвниu,гва. ремонту та у,гримання автомобiльних лорiг;

- ДСТУ з587-97 Безпека дорожнього руху. Ав,гомобiльнi дороги, вулицi та залiзничнi
переiзли. Вимоги до експлуатацiйного стану;

- ПГ.1-2l8_1l3:2009 Технiчнi правила ремонту та утримання автомобiльних дорiг
загального користування УкраТн и;

_ П Г.1-218-1 18:2005 Сдинi правила зимового утримання автомобiльних дорiг;
- ДСТУ 21З5-94 Огоролlкення дорохtнi i напрямнi пристроТ. Правила використання,

Вимоги безпеки дорожнього руху;
- ДСТУ 4036-200l Безпека дорожнього руху, Вставки розмiчальнi дорожнi. Загальнi

технiчнi вимоги;
- ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки лорожнi. Загальнi технiчнi умови,

Правила застосування;
- ДСТУ 4241-200З Безпека дорожнього руху. Знаки лорожнi та iнформацiйнi табло зi

змiнною iнформачiею. Загальнi технiчнi умови;
- ДСТУ 7l68:2010 Безпека дорожнього руху. огородження лорохtнi тимчасовi,

Загальнi технiчнi умови;
- ДСТУ Б В,2,З-9:2003 Пристроi доролснi напрямнi. Загальнi технiчнi умови;
- ДСТУ Б В.2.3-10:200З Огород>lсення дорожнс парапетного типу. Загальнi технiчнi

умови;



автомобiльних дорiг;
- СОУ 42J-З7641918-105:20l3 Класифiкацiя

автомобiльних дорiг загальн о го кори сту ван н я ;

робiт з експлуатацiйного утримання

- СОУ 45.2-000l8l l2-037:2009 "матерiали протиожеледнi

слизькiстю.Класифiкацiя. Технiчнi вимоги. Методи випробувань".

1.4. Послуги надаються Пiдрядником згiдно щомiсячних

для боротьби iз зимовою

планiв-завдань та AKTiB

дефектiв, затверджених Замовником.
t.S. На перiол дiТ Договору та протягом гарантiйного перiолу ПiдрядниК вiдповiдно дО

ЗаконУ УкраТни'Про лорожнiй-рух'О та норм Глави 82 I-\ивiльного кодексу УкраТни в повнiй

Mipi вiлпо"iдu. .u належне утримання дорiг, забезпечення умов безпеки руху i несе повну

беiумовну майнову та iншу юридичну вiдповiдальнiсть в частинi вiдшкодування майновоi

(маiерiалiноi) i нематерiальнот (в т. ч. моральнот) школи та компенсацiт витрат власникам

транспортних засобiв, iншим учасникам дорожнього Руху, якщо дорожньо-транспортна
пригода сталася з причини незадовiльного експлуатацiйного утримання, допущеного з вини

Пiдрrдп"Па, а такоЖ забезпечуС повне майнове вiдшкодуВання ЗамОвнику у разi заподiяння

збиiкiв користувачами дорiг, таlабо в прочесi використання смуги вiдведення юридичними

чи фiзичними особами на Mepeltti автомобiльних дорогах, якщо Taki збитки завданi з вини

Пiлрядника.' 
1.6. KpiM тогО, ПiдрядНик за письмовиМ розпорядженням (завданням) Замовника

нада€ послуги (виконус роботи) у межах фiнансування Замовника :

- з усунення загрози безпечного проТзлу автотранспорту;
- з виконан"" .u.pna"b (приписiв) уповноважених органiв НацiональноТ полiцiТ;

- з лiквiдацiI наслiдкiв дорожньо-транспортних пригод;

- з лiквiдацii наслiдкiв стйхiйного лиха, надзвичайних та аварiйних ситуаuiй;

- у разi надходження конкретних письмових розпоряджень (заявок) про усунення

загрози безпечного руху автотранспорту .

1.7. При виникненнi причин, що .uuuп,uють Пiдряднику надати послугИ у встановленi

термiни (стихiйнi лиха, повенi та iH.). BiH вносить пропозицiТ Замовнику про коригування

TepMiHiB Тх надання.
1.8. У разi виявлення Пiдрядником надзвичайних або аварiйних ситуацiй на зазначених

у п. 1.2.ЩоiовоРу автомобiльниХ дорогах, BiH зобов'ЯзаниЙ негайнО поставити до вiдома

iuroun"nu i прй вiдсутностi його заборони приступити до виконання аварiйних послуг

(робiт).У Bcix випаДпа*, У разi виявЛення на вищевказаних автомОбiльниХ дорогах будь-яких

вiдхилень вiд вимог станлартiв. норм i правил. якi дirо1ь у сферi забезпечення безпеки

дорожньоГо руху, ПiдрядниК негаЙнО встановлЮс необхiднi технiчнi засоби органiзацiТ

дорожнього Руху, вiдповiдно до дiючих нормативiв та за письмовим рiшенням Замовника

вводить необхiднi обмехtення в pyci.
ПiдрядниК iнформуе Замовника про факти несанкцiонованого проведення будь-яких

робiт в смузi вiдведення автомобiльних дорiг та надае Замовнику за визначеним ним

пор"дпо' i формою iнформачiю про стан протзду на автомобiльних дорогах,

1.9. illдрrд""*- зЪбов'язаний брати участь в обстsхtеннi дорожнiХ умоВ (роботi

KoMiciT), в мiсцяХ скоеннЯ дорожньо-транспорТних пригОд на автомобiльних дорогах, якi

обслуговуються.



II. Вимоги щодо якостi
2.1. Пiлрядник повинен надати передбаченi цим ,,Щоговором послуги Замовникуо

якiсть яких вiдповiдае умовам та вимогам нормативних документiв, зазначених у пунктi 1.3.

цього .Щоговору, та iншим дiючим нормативним актам. Вiдповiдальнiсть за якiсть виконаних
послуг, випробування матерiалiв, устаткування несе Пiдрядник.

2.2. Замовник здiйснюе контроль за ходом, якiстю, вартiстю та обсягами виконання
послуг вiдповiдно до частини першоТ cTaTTi 849 I_{ивiльнOгo кодексу УкраТни та у порядку,
перелбаченому цим !оговором. Замовник мае право контролювати якiсть i обсяг
матерiальних pecypciв до моменту Тх використання для надання послуг та в процесi надання
послуг на об'сктi. Замовник призначас свого представника, який постiйно контролюс якiсть
наданих Пiдрядником послуг, про що письмово повiдомляс Пiдрядника.

2.3. Контроль Замовника за якiстю послуг, матерiалiв, устаткування буле здiйснюватися
згiдно роздiлу 8 ДБН A.3.1-5, СОУ 45.2-000l81 l2-028:2008.

2.4. У разi виявлення порушень умов цього .Щоговору, тендерноТ пропозицii,
булiвельних норм i правил, дер)кавних та галузевих стандартiв, iнших нормативних
документiв Замовник не приймае наданi послуги до усунення допущених недолiкiв, а за
необхiдностi - призупиняс надання послуг. Матерiали (устаткування), що не вiдповiдають
нормативним вимогам, мають негайно усуватися з дiлянки виконання робiт i замiнюватись за

рахунок Пiдрядника. Неякiсно виконанi послуги/роботи, у тому числi виконанi з

використанням матерiальних pecypciB, що не вiдповiдають установленим вимогам,
Замовником не оплачуються. Пiдрядник у визначенi Замовником термiни зобов'язаний
привести ix у вiдповiднiсть до встановлених вимог, Якщо Пiдрядник не усуне в обумовленi
строки виявленi недолiки, Замовник мас право залучати для цього TpeTix осiб з компенсацiсю
витрат на ix послуги за рахунок Пiдрядника.

2.5. Закупiвлю, одерж(ання, складування, збереження необхiдних для надання послуг
матерiалiв, устаткування та iнших pecypciB здiйснюс Пiдрядник. BiH вiдповiдас за кiлькiсть,
якiсть i комплектнiсть постачання цих pecypciB, на ньому лежить ризик Iх випадковоТ втрати
та пошкодження. Пiдрядник забезпечус вiдповiднiсть якостi булiвельних матерiалiв,
конструкцiй, устаткування, що постачасться ним, шляхом оперативного лабораторного
контролю та вiдповiдностi специфiкацiям" дgрlцавним стандартам, технiчним умовам, а
також наявнiсть самих сертифiкатiв, технiчних паспортiв, iнших документiв, що засвiдчують
iх характеристики i якiсть, надаючи Замовнику iх в складi документiв при перевiрчi i
прийманнi наданих послуг для оплати на вимогу останнього.

При наявностi матерiальних pecypciB. отриманих вiд розбирання конструкцiй,
знесення булiвель та споруд або отриманих шляхом добування попутного виконання робiт,
оформлясться акт визначення обсягiв та BapTocTi вищевказаних матерiалiв за пiдписами
KoMicii. При взаеморозрахунках за обсяги виконаних робiт BapTicTb матерiальних pecypciB,
отриманих вiл розбирання конструкцiй, знесення булiвель i споруд та придатних для
подальшого використання, залишаються на облiку в Пiдрядника, а Замовнику повертасться
iх BapTicTb зворотними сумами.

2.6, Перевiрки Замовником яt<ос,гi наданих послуг та матерiалiв не звiльняють
Пiдрядника вiд вiдповiдальностi за Тх вiдповiднiсть визначеним вимогам у п.2.1..ЩогОвоРУ.
Пiдрядник зобов'язаний повiдомляти Замовника про проведення за власною iнiцiативою
поточних перевiрок та випробувань робiт, матерiалiв та устаткування за 3 днi до Тх

проведення та надавати письмово iнформачirо про Тх результати, вжитi заходи з усунення
виявлених недолiкiв протягом З-х днiв пiсля одержання вiд Замовника вiдповiдного
запиту.

2.7. Виявлене в процесi перевiрок i випробувань неякiсне надання послуг пiдлягае
виправленню за рахунок Пiдрядника у встановленi актом перевiрки строки, а виявленi
неякiснi матерiали - замiнi.

жоднiроботи, rцо пiдлягають закриттю, не повиннi закриватися Пiдрядником без акту
на закриття прихованих робiт, пiдписаного представником Замовника.

Пiдрядник свосчасно, ilле не пiзнiше нiж за 48 годин до прийняття, письмово сповiщас
Замовника про необхiднiсть приймання робiт. що пiдлягають закриттю.



2.8. Пiдрядник гарантус якiсть та можливiсть експлуатаuiТ об'скта виконаних робiт
(наданих послуг) з наступними гарантiйними термiнами:

- послуги, передбаченi класифiкацiсю робiт з експлуатацiйного утримання - l piK з

моменту Тх прийняття (KpiM аварiйного ремонту дорох{нього покриття), а на вироби,
конструкцiТ, елементи - вiдповiдно до вимог llормативних документiв.

2.9. Пiлрядник вiдповiдае за дефекти, виявленi у ме}ках гарантiйного строку. Перебiг
гарантiйног0 стрOку експлуатацiТ об'скта, на якOму виконанi роботи (нцанi пOслуги),

розпочинасться з дати пiдписання акта наданих послуг yciMa сторонtlми ,Щоговору i
продовжуеться на строк, впродовх( якого об'скт, на якому виконанi роботи (наданi послуги),
не мiг експлуатуватися внаслiдок недолiкiв, вiдповiдальнiсть за якi несе Пiлрядник.

2.10. Замовник у разi виявлення впродов)It гарантiйного строку, визначеного пунктом
2.8 цього .Щоговору, експлуатацii на об'ектi виконаних робiт (наданих послуг) недолiкiв,
вiдповiдальнiсть за якi несе Пiдрядник, зобов'язаний без затримки сповiстити про це
Пiдрядника i запросити його для складання протягом 7 робочих днiв вiдповiдного Акту з

визначенням в ньому TepMiHiB усунення виявлених недолiкiв.
2.11. У випадку вiдмови Пiдрядника взяти участь у складаннi вищевказаного Акту чи

його неявки без поважних причин у виl]начеllий у запрошеннi строко Замовник мас право
зробити це за участю третьоТ сторони i надати Акт Пiдряднику для усунення ним недолiкiв.
якщо Пiдрядник не забезпечить усунення встановлених недолiкiв у визначенi Актом
термiни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити iншого
виконавця iз компенсацiсю витрат на виконання цiсТ роботи та одержаних збиткiв за рахунок
Пiдрядника,

III. Щiна Щоговору

3.1. L{iHa цього ,Щоговору становить |37 240100,00 (сто тридцять ciM мiльйонiв двiстi
сOрOк тисяч сто грн.00 коп.) гривень, в т. ч. ПДВ - 22 873 350,00 ?рuвень (Додаток Ns2 до

,Щоговору).
3.2. .Щоговiрна uiHa с твердою i Mol<e бути уточнена за наступних умов:
З.2,|. зменшення обсягiв закупiвлi, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видаткiв

Запцовника;
З.2.2. узгодх(еноТ змiни цiни в бiк зменшення (без змiни кiлькостi (обсягу) та якостi

послуг);
3.2.3. змiни цiни у зв'язку iз змiною ставок податкiв i зборiв пропорчiйно до змiн

таких ставок;
з.2.4. змiни iндексу iнфляцiт, який встановлюсться згiдно iз законодавством органами

державноi статистики у випадку врахування його в договiрнiй цiнi Пiдрядника. В договiрнiй
цiнi враховуеться iндекс iнфляцiТ, який передбачений рiшеннями Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
щодо схв€UIення прогнозiв та основних макропоказникiв економiчного i соцiального

розвитку на вiдповiдний piK;
3.2.5,покращення якостi предмета закупiвлi за умови, що таке покращення не призведе

до збiльшення суми, визначеноi в !оговорi або зменшення обсягiв послуг, що надаються.
З,2.6. у разi змiни нормативно-правових aKTiB, нормативних докумснтiв, нормативiв,

що стосуються чiноутворення в експлуатацiйному утриманнi.
в разi, якщо :]мiни, що стосуються uiноутворення в експлуатачiйному утриманнi

призведуть до збiльшення витрат Пiдрядника. компенсацiя цих витрат може бути ЗлiйСНеНа

за рахунок коштiв на покриття ризику, tссlштiв на покрит"гя додаткових витраТ У ВИПаДКУ

врахування Тх в договiрнiй цiнi Пiдрядника.
3.3. Перегляд цiни,Щоговору оформляеться Сторонами шляхом укладання додаткОВих

угод, якi с невiд'емними частинами цього Щоговору.
3.4, BapTicTb послуг, якi Пiлрялник зобов'язусться надати в 2020 рОцi, станОВИТЬ

1 б25 000,00 (один мiльйон шiстсот двадцять пОять тисяч сто грн.00 коп.) гриВенЬ, В Т, Ч.

ПДВ - 270 833 гривнi (Додаток NsЗ до Щоговору).



У випадку змiни обсягу фiнансування з мiсцевого бюджету в 2020 роцi договiрна
цiна може уточнюватись шляхом укладання лодатковоТ уголи.

3.5. [оговiрна цiна визначаеться на пiдставi ДСТУ Б Д.1.1-1:20l3 ''Правила
визначення BapTocTi будiвництва".

3.6.Замовник зобов'язусться :

- сплачувати труловi i матерiально-технiчнi ресурси, загшIьновиробничi, адмiнiстративнi
витрати, а такOж прибуток вiдповiдно до рOзрахункiв договiрноТ цiни;
- компенсувати iншi (супутнi) витрати згiдно фактичних витрат, якi вiдповiдають первиннiй
ДОКУМентаuii Пiдрядника в межах загальноТ суми на iншi витрати, персдбачснiй в договiрнiй
цiнi.

з.7.У BapTicTb деяких розцiнок договiрноI цiни закладено коефiцiснти, якi враховують
ОСОбливi умови робiт (при виконаннi робiт на однiй половинi проТзноi чаотини дороги з

рухом транспорту по лругiй половинi тощо). Япщо застосування даних коефiцiентiв
НеОбгрУнтоване - необхiдно Тх виключити з розрахунку BapTocTi ресурсноТ елементноТ
кошторисноТ норми у актах виконаних робiт.

3.8. Вiдповiдно до rт, З.24 3.25 СоУ 42.1-з7641918-07l:2018 в групах 4-26та4-27 вид
tIротиожеледного матерiалу та його витрату необхiдно приймати за таблицями 3.1-3.3; 3.5;
З.6 або визначати (розраховувати) згiдно ПГ.l -21 8- l 1 8 iз врахуванням щiльностi
протиожеледного матерiалу без змiни iнших нормативних покi}зникiв. При цьому BapTicTb
розцiнки не може перевиutувати BapTicTb, вказану в договiрнiй цiнi (BapTicTb пiску i солi не
змiнюсться - змiнюються тiльки норма витрат пiщано-солянот сумiшi).

IV. Порялок здiйснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом поетапноТ оплати Замовником за наданi послуги.
Замовник здiйснюе щомiсячнi та промirкнi платежi за наданi послуги на пiдставi aKTiB

приймання виконаних булiвельних робiт (форма JФКБ-2в), довiдок про BapTicTb виконаних
бУлiвельних робiт та витрат (форма Л9КБ-3), пiдписаних уповноваженими представниками
CTopiH.

4.2, За пiдсумками роботи за мiсяць Пiдрядник визначае обсяги та BapTicTb наданих
послуг, Що пiдлягають оплатi, готус вiдповiднi документи та подае для пiдписання
Замовнику. Замовник за участю представника Пiдрядника перевiряс виконання послуг згiдно
ПРеДСТаВЛеНого акту (формаJФКБ-2в) i пiдписус його в частинi фактично виконаних послуг в
Межах видiлених бкlджетних асигнувань, або обгрунтовус причини вiдмови вiд його
ПiДПиСання протягом l0 днiв з дня одержання. Вiзування aKTiB ф.JФКБ-2в вiдповiдальними
працiвниками Замовника здiйснюсться до подання aKTiB на пiдписання Замовнику та не
пiдтвердхtуе факту прийняття робiт.

4.3. Фiнансовi зобов'язання за договором виникають при наявностi та у межах
бЮДжетних асигнувань, установлених планами використання бюджетних коштiв. Оплата
ПОСЛУГ проводиться у межах одержаних асигнувань на казначейський рахунок Замовника
за фактично виконанi обсяги робiт згiдно ф.JФ КБ-2в та ф.Nч КБ-3.

4.4. Бюджетнi зобов'язання за .Щоговором виникають у разi наявностi та в межах
бЮДiкетних асигнувань. передбачених планом використання бюджетних коштiв, а оплата
Здiйснюеться в межах фактичного надход)I(ення бюд>кетних коштiв. У разi затримки
бЮДжетного фiнансування не з вини Замовника. оплата за наданi послуги здiйснюеться
ПРОТяГОМ 5 (п'яти) банкiвських днiв з дати отримання Замовником бюдхtетного
фiНанСУвання на свiй реестрацiйний рахунок, а в разi змiни бюдхсетного фiнансування
Замовник письмово повiдомляс про uе Пiдрхдцика, Факт надходх(ення грошових коштiв на
РОЗРахУнковиЙ рахунок Замовника е моментом настання строку виконання зобов'язання за
Даним договором в розумiннi п,2 ч, l с,г.530 l(K УкраТни, при yMoBi наявностi пiдписаних
сторонами ф. КБ-2в itР,КБ-3.

4.5. Ненадходження коштiв з мiсцевого бюджету на ресстрацiйний рахунок Замовника
для оплати послуг за цим !оговором, а тако}к несвосчасне ix перерахування органами
Державного казначсйства Сторони визнають обставиною, що мас мiсце не з вини Замовника.



4.6. Замовник мас право затримувати плате}кi за послуги, виконанi з порушенням
булiвельних норм i правил, до усунення Пiдрядником виявлених порушень та вiдмовитися
вiд прийняття закiнчених послуг у разi виявлення недолiкiв, якi виключають можливiсть Тх

використання вiдповiдно до мети, зазначенот у flоговорi i не можуть бути ycyHeHi
Пiдрядником або третьою особою, а також на строк проведення ним перевiрок i випробувань
якостi наданих послуг.

4.7. Фiнансування пOслуг здiйснюсться за рахунок коштiв мiсцевOгo бюлжету.
4.8. Замовник мас право скорегувати план фiнансування протягом поточного року у

разi внесення змiн в рiчний план фiнансування головним розпорядником коштiв в частинi
уточнення видаткiв на фiнансування послуг, пов'язаних з утриманням автомобiльних дорiг
та штучних споруд, а також iз урахуванням наrIвних у нього коштiв вiдповiдно до
фiнансування послуг головним розпорядником коштiв. Одночасно iз уточненням рiчного
плану фiнансування Сторони вносять змiни в умови Щоговору та оформляють цi змiни
шляхом укладання додаткових угод.

V. Надання послуг
5.1, TepMiH надання послуг - грудень 2020 - KBiTeHb 2021 р.
5.2. Строк надання послуг може продовжуватись у разi виникнення документitльно

пiдтверлжених об'сктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числi
непереборноi сили, затримки фiнансування витрат Замовника за умови, що TaKi змiни не
призведуть до збiльшення суми, визначеноТ в Щоговорi.

5.3. Замовник до 28 числа кожного мiсяця видас Пiдряднику план-завдання на
надання послуг з експлуатацiйного утримання автомобiльних дорiг на наступний мiсяць в
межах мiсячного плану асигнувань Замовника.

5,4. Надання Пiдрядником непередбачених або понад видане план-завдання послуг не
допускасться. TaKi послуги не булуть прийнятi та оплаченi Замовником.

5.5, У разi виникнення необхiдностi у наданнi додаткових послуг, якi не передбаченi у
мiсячному планi-завданнi, з iнiцiативи Замовника чи Пiдрядника оформлясться додаток до
плану-завдання.

5.6. У разi виникнення необхiдностi у виконаннi додаткових робiт та обсягiв при
наданнi послуг з експлуатацiйного утриманняо що мають неперелбачуваний характер
виконання та не можуть бути чiтко зпрогнозованi (далi - неперелбачуванi роботи), з
iнiцiативи Замовника оформлясться додаток до плану-завдання та акт лефектiв. Кошти на цi
витрати закJIадаються в договiрну цiну в розмiрi l 5% вiд пiлсумку глав 1-7 логовiрноi цiни.

Розрахунки за виконанi непередбачуванi роботи проводяться на пiдставi окремих
aKTiB приймання виконаних булiвельних робiт (форма J\ЪКБ-2в), довiдок про BapTicTb
виконаних булiвельних робiт та витрат (форма NлКБ-З), пiдписаних уповноваженими
представниками CTopiH. BapTicTb неперелбачуваних робiт повинна лорiвнювати BapTocTi
аналогiчних робiт, зазпачених у прямих витратах логовiрноТ цiни. У разi виникнення
ЗаСтОсування pecypciB, якi не BpaxoBaHi у прямих витратах, ix BapTicTb повинна бути
визначена вiдповiдно до СоУ 42,|-з7641 9l 8-085:2018 з обов'язковим наданням
пiдтверджуючих документiв.

5.7. Мiсце надання послуг - автомобiльнi дороги загального користування мiсцевого
значення Iвано-ФранкiвськоТ областi та штучнi споруди на них.

5.8. Пiд час надання послуг Пiдрядник забезпечус повне, якiсне i свосчасне ведення
виконавчоi документацiТ, чо перелбачена дiючими нормативними документами, визначае
осiб, вiдповiдальних за ii ведення.

Замовник у буль-який час, не порушуючи внутрiшнього розпорядку лiяльностi
Пiдрядника, мас право ознайомитися з порядком ведення сдиного журналу виконання робiт
(ло якого включаються також роботи субпiдрядникiв), спецiальними журналами з окремих
видiв робiт, отримувати Тх завiренi копiТ (витяги). При зимовому утриманнi автомобiльних
лорiг ведуться журнали Ngl iNg2. Журналlл ведуться по окремим дiлянкам дорiг iy них
фiксуються дати початку i закiнчення основних видiв робiт, складання aKTiB на прихованi
роботи, проведення випробувань матерiалiв i перевiрки якостi робiт, причини затримок у



виконаннi робiТ (вiдсутнiсть pecypciB. механiзмiв" устаткування, робочоТ сили, погоднi умови
тощо), а також буль-яка iнша iнформаuiя. шtо tsпливае на хiд виконання робiт. Замовник

викладас cBoi претензiт щодо об'ективносr,i i повноти iнформацiт, ходу надання послуг.

Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Пiдрядником i запис про

Тх усунення вноситься в журнал.
5.9. Пiлрядник залучас до надання послуг тих Субпiдрядникiв, якi передбачалисЯ

тендерною пропOзицiсю та зазначенi в Перелiку субпiдрядних oрганiзацiй (далi - ПеРеЛiК),

5.9.1. Пiдрядник Moil(e залучити iншi субпiдряднi органiзашiТ, якi не пеРеДбаЧеНi

Перелiком до надання послуг за письмовим погодх(енням iз Замовником у порядку,

встановленому чинним законодавством. Укладання субпiдрядних договорiв не ствОРЮС бУДЬ-

яких правових вiдносин (зобов'язань) Mixt Замовником i Субпiдрядником.
При залученнi Субпiдрядникiв Пiдрядник контролюс наявнiсть у них лiuенЗiЙ,

дозволiв на провадження певного виду господарськот дiяльностi, якщо отримання такого

дозволу або лiцензiТ на провадження такого виду дiяльностi передбачено законодавсТВОМ.

Приймання послуг, наданих субпiдрядниками, здiйснюс Пiдрядник.
5,10. Вiдповiдальнiсть за зшrучення для надання послуг робiтникiв та iHxceHePHo-

технiчних прачiвникiв в достатнiй кiлькостi та вiдповiдноТ квалiфiкацiТ несе Пiдрядник.

ПiдрядниК повинеН дотримуватись трудОвого законодавства Украiни, створювати необхiднi

умови лля праui та вiдпочинку прачiвникiв на мiсцях виконання робiт. Пiдрядник вiдповiдае

за дiт свотх праuiвникiв на булiвельljому майданчику (Micui надання послуг), вживас
необхiднi заходИ для недопУщення ними гlорушень технологiчноТ та виробничоТ дисциплiни,
правил охорони праui при наданнi послуг, громадського порядку, iнших порушень чинного

законодавства. Пiдрядник забезпечуе та вiдповiдас за безпеку руху в мiсцях надання послуг.

5.11. Протягом 5 робочих днiв пiсля завершення надання послуг (прийняття об'екта)

пiдрядник зобов'язаний звiльнити територiю Замовника вiд смiття, булiвельних машин та

мехЬнiзмiВ, тимчасоВих споруД та примiЩень. ЯкщО Пiдрядник не зробить цього у визначенi

строки, Замовник попередх(ас його про вказане порушення, визначае необхiдний строк для

його усунення i у разi невrкиття Пiдрядником заходiв ма€ право звiльнити територiю свотми

силtlN,Iи або iз залученням TpeTix осiб. Компенсацiя понесених витрат здiйснюсться за

рахунок Пiдрядника. Замовник не несе буль-якоТ вiдповiдальностi за майно Пiдрядника у

разi несвоечасного звiльнення ocTaHHiM територiТ Замовника.

VI. Права та обов'язки cTopiH
6. 1 . Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своечасно та в повному обсязi сплачувати за налех(ним

порядку, перелбаченому роздiлом IV цього ffоговору;
6.1.2. приймати наданi Il()cJIvI,1,1 ,ltijltttl ,з дкt,аш,tlt приймання

NqКБ-2в ) та Довiдками про вар,r,iс,гь t]l{KoIlilнLIx булiвельних робiт та

умови дотримання ГIiдрядником п. 2.1. Щогtlвору;
6.1 .З. lншi обсlв'язки:

а) разом з Пiдрядником вести облiк ДТП,
числi з матерiальними збитками, якi виникли на
експлуатацiйному утриманнi у Пiдрядника;

б) злiйснювати технiчний нагляд за вiдповiднiстю якостi наданих послуг дiючим
нормати вним докум€)нтам ;

в) при виявленнi вiдхилень вiд дiючих
вiдповiдний припис i не приймати послуги
Пiдрядника.

6.2. Замовник ]\,tac право:
6.2,1. У буль-який час перевiрити хiд i якiсть надання послуг (виконання робiт), не

втручаючись у дiяльlнiсть Пiлрядника;
6.2.2. ВiдмовtlтИся вiД !,оговсlрУ l,а tstIN,Iага,t lt вi.rlttlкtlдування збиткiв, якщо Пiдрядник

своечасно не розпочав надання послуI,(виконання рсlбir,) або надае (виконус) Тх настiльки

повiльнсl. що:закiнчення Тх у строк c,I а(,явtl() l{сl\lоjltл14в11 м:

чином наданi послуги в

виконаних робiт (ф.

витрат (ф. NлКБ-3) за

брати участь у розслiдуваннi ДТП, в тому
автомобiльних дорогах, що знаходяться на

норм при наданнi послуг видати Пiдрялнику

до усунення недолiкiв за рахунок коштiв



6.2.з, .щостроково розiрвати цей Щоговiр у разi невиконання або ненttлежного

виконаннЯ зобов'язаНь ПiдряднИком, повiДомившИ про це його У строк до 15 робочих днiв;

6.2.4. КонТролюватИ надання послуг у строки, встановленi цим,Щоговором;

6,2.5, Зменшувати обсяГ наданнЯ послуГ та загальНу BapTicTb цього,Щоговору, в тому

числi залежно вiд реального фiнансування видаткiв. У такому разi Сторони вносять

вiдповiднi змiни до цього,Щоговору;
6.2.6. Повернути документи Пiдряднику без здiйснення оплати в разi Тх неналежноi

пiдготовки та оформлення (вiдсутнiсть необхiдних пiдтвердlкуючих документiв,
невiдповiднiсть наданих розрахункiв вимогам чинного законодавства у сферi цiноутворення,
пiдписiв тощо) або подання Тх у неповному складi;

6.2,7. Разом iз Пiдрядником аналiзувати причини ДТП, пов'язанi з незаДОвiЛЬНИМ

експлуатацiйним станом дорiг, виявляти недолiки в органiзацiТ дорожньоГО рУхУ, ЯКi

впливають або сприяють скоенню ЩТП, та вживати заходи щодо iх усунення згiдно умов
договору. У випадку дтп, що спричинене неналежним утриманням автомобiльнот дороги
або резонансного дтп, на мiсце подiт запрошусться представник Замовника.

6.2.7.Iншi права:
а) вимагаТи додаткОвих випрОбувань використаних при наданнi послуг матерiалiв i

перевiрки видiв послуг, зафiксованих в актах приймання виконаних робiт;
б) ознайомлюватись з веденням виконавчоТ документацiТ i висловитИ cBoi претензiТ пО

повнотi i об'ективностi поданоТ в нiй iнформаuiТ ходу виконання послуг;
в) вимагати вiд Пiдрядника своечасного та дострокового виконання зобов'язань за

Щоговором у випадках:
- для найшвиilш]ого забезпеченняt бсзrtекll дорох(нього руху

екологiчних вимог;

на об'сктi та caHiTapHo-

- в разi прийняття вiдповiдних рiшень центраJ]ьним органом виконавчоТ влади у сферi

дорожнього господарства та управлiння автомобiльними дорогами;

у зв'язку з виникненням особливих економiчних чи соцiальних обставин;

- при необхiдностi запобiганню виникнення надзвичайних, аварiйних, техногенних та

iнших подiбних ситуаuiй.
у разi настання одного iз вищезазначених випадкiв Замовник повiдомляе про це

пiдрядника протягом l-го робочого дня вiдповiдним листом (в т.ч. факсом чи електронною

поштою) iз зазначенням нових cTpoKiB виконання перелбачених.Щоговором зобовоязань.

гiiдр"дr"п протягом цього робочого Дня, пiсля отримання вiдповiдного листа

Замовника, повинеН надатИ свос письМове погодЖення та графiки надання послуг у новий

строк або надати вмотивовану письмову вiдповiдь про неможливiсть виконати це

зоьов'язання у зазначений строк. У випадку неможливостi самостiйно виконати зобов'язання

в зазначениЙ ЗамовникоМ новий строк, Пiлрялник зобов'язаний зt}лучити субпiдрядну

органiзачiю.
В разi вiдмови Пiдрядника вiд виконання зобов'язання самостiйно та вiдмови вiд

,-y"a"n' субпiлрялника, Пiлрялник несе вiдповiдальнiсть, встановлену даним ,Щоговором,

як за порушення строку виконання такого зобов'язання. При цьому, Замовник залишае за

собою фu"о у встановленому законодавством порядку укласти вiдповiдний договiр на

надання перелбачених цим .щоговором послуг з iншою пiдрядною органiзачiею з правом

вимоги до Пiдрядника про компенсацiю понесених витрат за наданi послуги по такому

договору, в тому числi за рахунок утримання цих витрат з належних до сплати Пiдряднику

сум.
г) Замовник мас право односторонньо прийняти рiшсння про перегляд цiни.Щоговору

щодо зменшення обсягiв окремих складових послуг у разi вiдсутностi потреби у ix наланнi,

за умовИ якщО цi послуги не були наданi до прийняття такого рiшення.
д) ЗамовниК може призупинити дiю цього .Щоговору або Щоговiр може бути

розiрваний односторонньо за iнiцiативою Замовника за таких обставин:
- вiдсутнiсть подальшоТ потреби в закупiвлi послуг;
- вiлсутнiсть фiнансування за цим flоговорOм;



- вiДставання З вини Пiдрядника щодо cTpoKiB надання послуг бiльш нiж на один
МiСЯць, якщо таке вiдставання не пов'язане з вiдсутнiстю фiнансування (несвосчаснiстю його
здiйснення);

- неодноразове (два i бiльше рази) порушення Пiдрядником булiвельних норм i
правил, безпеки руху, iнших нормативних документiв, передбачених п. 1.3. цього,Щоговору;

- порушеНня умоВ !оговору. зокрема щодо якостi послуг (робiт) та матерiалiв, cTpoKiB
iх надання (виконання).

замовник при прийняттi рiшення про призупинення надання послуг або про
розiрвання договору повiдомляс про це письмово Пiдрядника не менше нiж зi 15 днiв до
вступу в дiю такого рiшення, i якщо на протязi цього строку обставини, що зумовили таке
рiшення, суттсво не змiнились, Замовник мас право розiрвати логовiр односторонньо.

При uboMy Пiлрялник вiдшкодовуС збитки' якщо розiрвання !оговорУ вiдбулося з
його вини.

Yci документИ длЯ здiйсненнЯ кiнцевиХ розрахункiв при розiрваннi Щоговору
пред'являЮться зацiкавленоЮ стороною на протязi мiсяця з моменту прийняття рiшення. На
протязi 15 днiв пiсля пред'явлення необхiдних документiв i розрахункiв проволиться ix
оплата або подаються обгрунтованi мотиви вiдмови.

6.З. Пiдрядник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити надання послуг в порядку та у строки, встановленi цим,.Щоговором;
6.з.2. ЗабезпечИти наданНя послуг, якiсть яких вiдповiдае вимогам даного !оговору,

булiвельним нормам та дiючим нацiональним стандартам.
6.З,з. [ншi обов'язки:
а) надаватИ послугИ в порядку, встановленому flоговором згiдно з дiючими

нормативними документами, забезпечувати безперервний безпечний рух транспорту,
цiлiснiсть лорiг та споруд на них в Mex(ax фiнансування;

б) iнформувати Замовника про Bci випадки виявлення недолiкiв в експлуатацiйному
утриманнi автолорiг, якi впливають на безпеку дорожнього руху та потребуоri
першочергового усунен ня ;

в) вживатИ заходи щодо запобiгання аварiй на iнженерних спорудах, лiквiдацiТ
наслiдкiв стихiйного лиха з визначенням обсягiв послуг спiльно з представником Замовника i
мiсцевих органiв самоврядування;

г) у разi виникнення умов, що створюють загрозу безпецi руху транспортних засобiв
та пiшоходiв невiдкладно з моменту отримання вiдповiдного повiдомлення абъ фактичного
виявлення обставин' вживати заходи для вiдновлення безпечних умов для ix пересування,
вiДповiдно до ВиМог нормативних aKTiBo попередньо погодивши виконап"" ,rдi" робiт iз
представником Замовника в межах фiнансування,

д) вiдповiдно до нормативних akTiB забезпечувати безпечнi умови руху транспортних
засобiв в складних клiматичних умовах в порядку, встановленому Щоговором;

е) рiLзоМ iз Замовником аналiзувати причини дтп, пов'язанi з незадовiльним
експлуатацiйним станом Дорiг, виявляти недолiки в органiзацiт дорожнього руху, якi
впливають або сприяють скоснню ffтп, та в)l(ивати заходи щодо Тх усунення в порядку.
встановленому flоговором ;

с) у разi скоення ffтп внаслiдок ненале)кного виконання умов цього !оговору з вини
пiдрядника BiH несе за це вiдповiдальнiсть та бере на себе зобов'язання з врегулювання
спорiв, пов'язаних з таким дтп, розгляд справ у судових органах, вiдшкодування завданих
збиткiВ та iншиХ витрат, пов'язаних iз врегулюванням таких спорiв. Замовник з Пiдрядником
ведуть облiк дтп, беруть участь у розслiдуваннi дтп, в тому числi з матерiальними
збитками, якi виниКли на автомобiлЬних дорогах, що знаходяться на експлуаiацiйному
утриманнi у Пiдрядника;

ж) забезпечувати повне, якiсне i свосчасне ведення виконавчоi документацiТ, яка
мас вiдношення до виробничого процесу та надавати Замовнику необхiднi документи на
його вимогу;



з) нести вiдповiдальнiсть за дотримання Bcix необхiдних природоохоронних заходiв,
беЗпечну експлуатацiю булiвельноТ технiки, складування булiвельних матерitlлiв i
конструкцiй.

6.4. Пiдрядник мае право;
6,4.1. Свосчасно та в повному обсязi отримувати плату за наданi послуги за умови

фактичного отримання Замовником бюджетних коштiв;
6.4.2, На лострокове надання послуг за пOгодженням Замовника;
6.4.3, У разi невиконання зобов'язань Замовником достроково розiрвати цей ,Щоговiр,

повiдомивши про це Замовника у строк не менш як за 30 робочих днiв (KpiM випадку,
передбаченого п. 6.4.4 цього flоговору);

6.4,4. Пiдрядник мас право на розiрвання !оговору при затримцi платежiв
замовником бiльш нiж на 3 мiсяцi.

VII. Вiдповiдальнiсть cTopiH
7.1. У разi невиконання або неналеrl(ного виконання своТх зобов'язань за !оговором

Сторони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством Украiни та цим Щоговором.
7.2, Види порушень та санкцiТ за них, установленi {оговором:
7 ,2,|. Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть в тому числi за:

- незабезпечення безпеки дорожнього руху згiдно дiючих нормативiв при наданнi послуг,
якЩО цi порушення виникли з вини Пiдрядника та призвели до дорожньо-транспортноТ
пригоди;
- НенаДання, несвоечасне або неналех(не надання послуг вiдповiдно до планiв-завданьо aKTiB
лефектiв Замовника, передбачених !оговором.

7,2.2. Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть за дотримання Bcix необхiдних правил
caHiTapHoT та протипох<ежноТ безпеки, правил охорони працi, а також за TexHiKy безпеки пiд
ЧаС Виконання робiт та органiзацiю безпечного проТзлу транспорту пiд час надання ним
послуг.

7.2.3, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання умов цього
,Щоговору, якщо це невиконання або ненаJIежне виконання с наслiдком причин, що
Знtlходяться поза контролем виконавчоТ Сторони, таких як пожелti, стихiйнi лиха, BoeHHi дii,
торгове ембарго, протиправнi дiТ TpeTix осiб (далi "форс-мажорнi обставини"). У uьому
виподку виконання умов цього flоговору вiдкладасться на TepMiH, протягом якого булуть
дiяти TaKi умови.

7.2,4. Пiдрядник також несе вiдповiдальнiсть за порушення зi свосi вини таких
зобов'язань за,Щоговором :

- за порушення cTpoKiB надання послуг стягусться пеня у розмiрi 0,1 вiдсотка Тх
BapTocTi за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днiв додатково
стягуеться штраф у розмiрi 7 вiдсоткiв вказаноТ BapTocTi.

- за порушення умов зобов'язання щодо якостi послуг стягуеться штраф у розмiрi 20
вiдсоткiв BapTocTi неякiсних послуг,

KpiM сплати штрафних санкцiй Пiдрядник компенсус Замовнику збитки, зумовленi
невиконанням або ненttлежним виконанням своТх зобов'язань за Щоговором.

За несвосчасне або неналех(не виконання сторонами iнших своТх зобов'язань за

,.Щоговором винна сторона сплачус пеню в розмiрi подвiйноТ облiковоТ ставки НБУ, що дiе в
перiод, на який нараховусться пеня. вiд суми невиконаного або ненiшежним чином
виконаного зобов'язання за кохсний день прострочення.

7,2,5. Вiдшкодування збиткiв не звiльняс винну у порушеннi логовiрних зобов'язань
Сторону вiд iх виконання у повному обсязi.

7.2.6 У випадку неможливостi досягнення взаемнот згоди шляхом переговорiв
Сторони передають спiр на розгляд до суду для вирiшення справи по cyTi в порядку,
встановленому лiючим законодавством УкраТни.

1.З, Ризик випадкового знищення або пошкод}кення об'екта до його прийняття
Замовником несе Пiдрядник, KpiM випадкiв виникнення ризику внаслiдок обставино що
залежали вiд Замовника,



7.4. Пiдрядник несе матерiальну вiдповiдальнiсть за збереження наданих послуг,
наслiдки ix пошкодження або знищення до моменту прийняття послуг Замовником.

1.5. Пiдрядник зобов'язаний вжити заходiв для запобiгання знищенню або
пошкодженню об'сктiв. У разi необхiдностi Сторони вносять вiдповiднi змiни в умови
.Щоговору в зв'язку з появою цих обставин,

7.6. у випадках, не перелбачених ttим .Ц,оговором, сторони несуть вiдповiдальнiсть,
перодбачену чинним законодавством УкраТни.

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

виконання зобов'язань за цим Щоговором у разi виникнення обставин непереборноТ сили, якi
не iснували пiд час укладання flоговору та виникли поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа,
стихiйне лихо, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощо).

8.2. СторОна, щО не може виконувати зобов'язання за цим ,Щоговором унаслiдок дiТ
ОбСтавин непереборноI сили, повинна не пiзнiше 3 робочих днiв з моменту Тх виникнення
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.

8.3. У разi коли строк дiт обставин непереборнот сили продовжусться бiльше нiж 60
днiв, кожна iз CTopiH в установленому порядку мас право розiрвати чей .Щоговiр. У разi
ПОПеРеДНЬОТ оплати Пiдрядник повертас Замовнику кошти протягом трьох днiв з дня
розiрван ня цього Щоговору.

8.4. ,ЩОказом виникнення обставин непереборноТ сили та строку iх дiТ е вiдповiднi
ДОкУМенти, якi видаються Торгово-промисловою пiшатою Украiни та уповновФкеними нею
регiональними торгово-промисловими палатами або iншим компетентним органом
вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

IX. Вирiшення спорiв
9.1 . У ВИПаДку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються

вирiшувати Тх шляхоNl взасмнtlх переговорiв та консультацiй.
9.2, У разi нелосягнення Сторонами зго/lи спори вирiшукlться у судовому порядку у

вiдповiдностi до законодавства YKpaTHtl.

Х. CTpoli дiТ fiоговору
10.1. I_{ей !оговiр набирае чинносr-i з дати його пiдпр,сання iдiе по 30 квiтня 2021

РОКУ, аЛе в бУль-якому разi до повноI,о вlIконання Сторонами своТх зобов'язань.
10.2. Строк дiТ !оговору мо)(с гIродоt])l()/ватись у разi виникI]ення документально

пiдтверд>lсених об'скl-ивних обсr,авин. шо спричиl{или таке продовження, у тому числi
НеПеРебОРнОТ сили, затримки фiнансування витрат Замовника за умови, що TaKi змiни не
призведуть до збiльшення суми, визначеноТ в !оговорi.

l0.3. Внесення змiн у !оговiр.
l0.З.1. Змiна /f,оговору здiйснюеться шляхом змiни або доповнення його умов за

iнiцiативою буль-якоТ Сторони, про шо складасться !одаткова угода.
l0.3.2. У разi змiни ffоговору ,]а умов. передбачених пунктом З.2, flоговору,

ЗаЦiКавлена Сторона зобов'язанtr обrрунт) ва-lи ,га ,цокументально пiдтвердити наявнiсть
однiсТ з таких умов.

l0.З.3. Додатковi уголи до цього !оговору складаються iпiдписуються у трьох
ПРИМiРНиках, якi мають однакову IоридI4чнy силу. з якLIх два примiрники залишасться у
Замовника.

XI. lHllliyMoBи
l l .l. Взасмовiдносини С горiн. lle врегуrIьованi поло)кеннями цього Щоговору,

регламенТуютьсЯ дiючим на час виникнення та вLlкона[Iня зобов'язань законодавством
УкраТни.

11.2. При пiдлисаннi/вiзуваннi l[оговору" а також при листуваннi CTopiH
ВИКОРИСТовусться власноручний пiдпис Сторони/упов}{ова}кеного представника Сторони.



l1.3. Листування мiж Сторонами за .Щоговором здiйснюсться шляхом направлення або
надання однiсю Стороною вiдповiдних повiдомлень (рекомендованих листiв) iншiй CTopoHi
на ij адресу, що визначена як адреса для листування у розлiлi "Адреси, реквiзити та пiдписи
CTopiH" ,Щоговору або за iншою адресою, про яку Сторона письмово повiдомила iншiй
CTopoHi при змiнi адреси. Пiлтверлiltенням факту вiдправлення повiдомлення
(Рекомендованого листа) с поштова квитанцiя або iнший поштовий документ, що
пiдтверджус факт вiдправки або вручення (0тримання) повiдOмлення. Сторони такOж мOжуть
здiйснювати листування з адрес електронних пошт, зазначених у роздiлi "Адреси, реквiзити
та пiдписи CTopiH", або з iнших електронних адрес.

l 1.4. ЩОГОвiР склаласться у трьох примiрниках, якi мають piBHy юридичну силу, два з
яких Замовнику, один - Пiдряднику. Bci додатки та угоди ло .Щоговору вважаються його
невiд'емною частиною.

ХII. Щолатки до Щоговору
Невiд'емною частиною цього flоговору е:

l. Перелiк автомобiльних лорiг загального користування мiсцевого значення IBaHo-
ФранкiвськоТ областi (!одаток Nl до Щоговору).
2. ,Щоговiрна цiна на експлуатацiйне утримання автомобiльних лорiг загального
користування мiсцевого значення lвано-ФранкiвськоТ областi (Щодаток J,,lb2 до .Щоговору).З. .Щоговiрна цiна на експлуатацiйttе утримання автомобiльних дорiг загального
користування мiсцевого значення Iвано-ФранкiвськоТ областi, що здiйснюеться в 2020 рочi
(Додаток JфЗ до [оговору).
4. План фiнансування послуг (!олаток Ns4 до flоговору).

Адреси, реквiзити та пiдllиси CTopiH

Замовник
Щержавне пiдприсмство
(ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ)
кол е.ЩРПОУ 4275З775
7 601 4, м. Iвано-Франкiвськ,
вул. Степана Бандери, 77

р/р UA428 2017 2034434 l 0 1 0\ 07 01 7 226
в,Щержавнiй казначейськiй службi
Украiни м. Киiв
мФо 820172

Сазонов

Пiдрядник
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю (БМБУД)
код СДРПОУ 4l037833
Юрилична адреса: 46400, м. Тернопiль,
вул. Текстильна, 30
Фактична адреса: 46408, м. Тернопiль,
вул. Танчорова, l4
р/р UA 43З80526000002600600 l 0871 67
в АТ <КБ>> Глобус>, МФО З80526

В.В.Носик

,гел. 0978
e-mail:

IкйiЦ)
tst 1мl5N lý

i}k; Aýlý'#re



Додаток Np /'до 
Доrоrору Мзt/3

вiд<<!/>> /"f.2020p.

Перелiк
автомобiльн их лорiг загального користування

I ва Ho-(Dpa HKiBcbKoi областilcмlсцевого значення lBaH н

Nп/п Назва Протяжнiсть, км

l C09010l Богородчани - Лесiвка 1з.7

2 С090102 Богородчани - Пiдгiр'я 4.2

) С090103 CTapi Богородчани - Росiльна |5.2

4 С090104 Старуня - Солотвин l 1.0

5 С090105 Iваникiвка - Монастирчани 20.5

6 С090106 Маркова - Манява 5,4

7 С090107 Кричка - Росiльна ч/з Луквиця 21.3

8 С090108 (А/д Мукачеве - Львiв) - CTapi Богородчани 5..!,

9 C090l09 Богородчани - Жураки 7.9

10 C090l10 (А/д CTapi Богородчани - Росiльна) - Хмелiвка 3.1

1l С0901 l l Глибiвка - Саджава 6.9

|2 8,2

13 C090l13 (А/л Росiльна - НздqцдФ=jФ]9 1.0

l4 С0901 |4 (АlдБогородчани - Гута) - Глибiвка 1.6

15 C090l15 (А/л CTapi Богоролчани - Росiльна) - Глибоке 2.0

16 C090l lб (А/д Богородчани - Лесiвка) - CTapi Богородчани 1.3

|] С0901 l7 Горохолина - Горохолин Лiс 6.4

l8 C090l 1 8 Богородчани - Скобичiвка 4.0

l9 С090119 (А/д Мукачеве - Львiв) - Дiброва 1.1

20 С090120 Старуня - Горохолин Лiс 2.6

21 С090121 Бабче - Лукавець 5.1

22 С090t22 Грабовець - Копачiвка з.6

2з С090123 Ластiвцi - Старуня 6.1

24 С090125 Гута - Стара Гута з,2

25 C09020l ОбТзна с-ща Верховина 3.8

26 С090202 Ус,герiки - Пробiйнiвка 29.5

27 С090203 Верхнiй Ясенiв - Голови l0.3

28 С090204 Зелене - Прикордонна застава Л! l |2.2

29 С090205 Красн оТлля-Зам агора- Верход4д g l5.0

30 С090206 lльцi - Буркут з2.9

31 С090207 Гринява - Голошина 1 1.6

з2 С090208 Топiльче - Бистрець 3.8

JJ С090209 КрасноТлля - Перехресне 4.5

34 С090210 Криворiвня - Берелtниця 7.4

35 С09021 1 КрасноТлля - Синицi 2,6

зб С090212 Гринява - Грамотне 4.0

эl С09021З Iльцi - Великий Ходак 1.7

38 C0902l4 Зелене - flземброня 4.5

з9 C0902l5 Верховина - Вiпче 4.6

40 С0902lб Буковець - Черетiв 5.0

4| С090217 Верховина - Слупiйка 3.0

42 С090218 Замагора - Чорна Рiчка 1.6

4з C0902l9 flовгополе - Кохан 3.0

44 С090220 Кривопiл.ltя - Валова 1.1



45 С090301 Бiльшjвцi - flитятин 14,5

46 С090302 Тустань - Марiямпiль - Довге 18.9

47 С090З03 Водники - Кiнчаки 19.0

48 С090304 Кукiльники - Яблунiв з.8
49 С090305 Заднiстрянське - Бовшiв 3.8

50 С090306 Делiсве - Тумип з.7
51 С090307 Коростовичi - Куропатники 4.2

52 С090308 Крилос - Галич 1.8

53 С090З09 КолодiТв - Дорогiв
54 С090З 10 (А/л Тустань - !овге) - Межигiрui 2.0
55 С09031 1 (А/л Тустань - flовге) - Дубiвцi з,2
56 С090З l2 (А/д Б льшiвцi - Дитятин) - XoxoHiB 1.6

51 С090313 Кiнаш в - KypiB з,з
58 C0903l4 !емянiв - Вигiвка 1.8

59 C0903l5 Поплавники - Приднiстровя 3.5

60 С0903lб Озеряни - Слобода 1.8

бl С090317 Залуква - Шевченкове 2.0
62 С090З18 Курилiв - Ганiвцi 1,2

бз C0903l9 Кремидiв - Озерце 2.7
64 С090320 !елiсве - Бишiв 3.0

65 С090321 Кiнчаки - Садки 2.1

66 С090322 Медуха - Ворониuя 2,0

67 С090401 Семакiвцi - Чернеличя 15.0

68 С090402 Раковець - Чортовечь 12.8

69 С090403 Городенка - l-ородниця 1 1.8

70 С090404 Городенка - Серафинчi ( з пiдТздом до центра села - l l 14 м) l 1,6

71 С090405 Сороки - Слобiлка з.0
]2 С090406 (А/д Снятин - Тязiв) - Рашкiв 2,з
l5 С090407 Хмелева - BiKHo 26,6

74 С090408 (А/д TaTapiB - Камянець-Подiльський) - Поточище 4.5

75 С090409 Городенка - I-лушкiв 3,0

76
с0904
Кунис

l0 Чернелиця - Кунисiвцi ч-з Копачинцi з гliдl'здом ло с.

вцi
1 1.0

]7 с0904 1 KopHiB - Вiльхiвцi з,7
78 с0904 2 Чернятин - Глушкiв з.з
19 с0904 3 Семакiвцi - Михzurьче 3.0

80 с0904 4 ОбТзна м. Городенка 4.]
81 с0904 5 Олiсво-Королiвка - KopHiB ].2
82 с0904 6 Городенка - Дубки l 1.4

83 с0904 7 Стtэiльче - Пробабин J.J
84 с0904 8 Дубки - РепуlI<инцi 2.4

85 с0904 9 (А/д Лука - Коломия) - Унiлс 4.0

86 С090420 (А/д Снятин - Тязiв) - Раковець 5.1

87 С090421 (А/д Семакiвцi - Чернелиця) - Колiнки 1.0

88 С090422 (А/д Снятин - Тязiв) - Новооелiвка 1.3

89 С090423 (А/д Городенка - Городниця) - Передiвання 2.6

90 С090424 (А/д Снятин - Тязiв) - Якубiвка 0,7

9l С090425 Росохач - Прикмиrце 1.5

92 С090426 Винограл - Хвалибога 1.5

93 С090427 (А/д Лука - Коломия) - Моностирок 3.5

94 С090428 (А/д Снятин - Тязiв) - Олiсво-Корнiв 1.0

95 C09050l Долина - Велика Туря 17 ,1



96 С090502 Гошiв - Лужки 20.0
97 С090503 Старий Мiзунь - Кропивник 4.4
98 С090504 Вигода - Новий Мiзунь 7.2
99 С090505 Шевченкове - Пiдлiски 5.4
00 С090507 Яворiв - Якубiв 8.2

101 С090508 Максимiвка - Лолин 1.7
02 С090509 Вишкiв - Сенечiв 6.6
03 С090510 Новошин - Пшеничник 4.0
04 С090511 Станкiвцi - I{epKiBHa 1.0
05 C0905l2 (А/л.Щолина - Хуст) - Шевченкове 5.0
06 C0905l3 (А/д flолина - Хуст ) - Новоселиця 1.1
07 с0905 4 Виlвиtlя - Кальна 5.0
08 C0905l5 Витвиця - Розточки 4.8
09 qq905lб (А/л Стрий - Чернiвчi)- НадiТв з,7
l0 C0905l7 (А/л Щолина - Хуст ) - кар'ер "IIIпgдрп" 1.3
l1 999q518 (А/л Стрий - Мамалига) - PaKiB з.7

|12
C0905l9 Велика Туря - границя ЛьвiвськоТ обл.(в сторону Малих
Дiдушовичiв) 3.0

l lз
С090520 Велика Туря - границя ЛьвiвськоТ обл. (в сторсlну с.
Зарiчного) 3.8

4 9Q10521 Слобода Щолинська - Тростянець з.9
5 С090522 Рохиня - НадiТв 6.0
6 С090523 Кальна - Розточки 1.4
7 С090524 Якубiв - Тростянець 4.0
8 С090525 Слобода Болехiвська - Липа 1.6
9 С090526 Солукiв - ffiброва 1.9

20 С090527 (А/д !олина - Хуст) - Мислiвка 2.5
21 C09060l Болохiв - Войнилiв 25.з
22 С090602 flобровляни - Завiй 9.0
2з С090603 Пiйло - Завадка 12.з
24 С090604 Войнилiв - Копанки 8.7
25 С090605 BicToBa - Грабiвка 22.4
26 С090606 Верхня - Станькова - flовгий Войнилiв l3.1
27 С090607 Слобiдка - Войнилiв через Перевозець 9.4
28 С090608 Новиця - Середнiй Угринiв 8.з
29 С090609 BicToBa - Пiдмихайля 7,з
з0 с0906 0 Голинь - Кадобна 6.1
31 с0906 l Верхня - Збора - Кулинка ].з
з2 с0906 2 Томашiвцi - !овгий Войнилiв 6.0
JJ с0906 З Голинь - Кропивник 3.9
з4 с0906 4 Мостище - Копанки 5.5
35 с0906 5 (Аiл Бурштин - Калуш) - Серелнiй Бабин 2.0
зб с0906 6 flобровляни - Пiйло 4.6
37 с0906 7 Пiдмихайля - Береiкнишя 2.2
з8 с0906 8 Тужилiв - !овге-Калуське 4.4
з9 с0906 9 Кропивник - Кадобна 3.5
40 С090620 Бабин Зарiчний - BicToBa 4.4
4l C09062l Завадкак - Степанiвка 2.7
42 С090622 Щовгий Войнилiв - Перекоси 1.1

4з С090623 !убовиця - Войнилiв 1.9
44 С090624 Лука - Щiброва 5.9
45 С090625 (А/д Бурштин - Калуш) - Студiнка 2.8



46 С090626 Дорогiв - Дов>Itка 4,4
47 С090701 Слобода - "Турбаза" з.6
48 С090702 Коломия - Печенiжин l0.3
49 С090703 Товмачик - Торговиця 27.\
50 С090704 Печенiжин - Слобода 8.9
5l С090705 Ракiвчик - Коршiв l0.7
52 С090706 Великий Ключiв - Молодятин 17.2
5з С090707 Сопiв - Княждвiр 5.5
54 С090708 П'ядики - Турка 8.3
55 С090709 Мишин - Спас 6.4
56 C0907l0 Винограл - Ворона 8.1
57 C0907ll Печенiлtин - MapKiBKa 2.9
58 C0907l2 (Ьlл Корнич - Завалля) - flебеславчi 2,0
59 C0907l3 Старий Гвiздець - Малий Гвiздець 5.3
60 C0907l4 Жукоr,ин - Богородичин 6.1
61 C0907l5 Королiвка - Семакiвцi l0,9
62 С0907lб Отинiя - Боднарiв 9,з
бз С09071 7 Замулинцi - Турка 15.8
64 С090718 (А/д Стрий - Мамалига) - Лiсна Слобiдка э.l
65 С090719 Мала Кам'янка - П'ядики 4.0
66 С090720 Тростянка - Грушiв 2.8
67 C09072l Лiсний Хлiбичин - Скопiвка 2.2
68 С090722 Нихiнiй Вербiж - Сопiв з,6
69 С09072З Воскресiнцi - Корнич 2,3
10 С090724 Загайпiль - Кобилець
1l С090725 fll<ypKiB - [lищаче 2.1

]2 С090726 Дебеславцi - Липники 2,8
7з С09072"7 (А/д Товмачик - Торговиця) - Станiславiвка 2.9
74 С090728 Грабич - Закрiвцi 2.5

75 С090729 Казанiв - Лiски 5.Z
76 С090730 Королiвка - Корнич - Воскtэесiнцi 1.9
11 C09073l (А/л flелятин - Ракiвчик) - lBaHiBKa 1.3

78 С090732 Коломия - Королiвка 1.1

79 С090801 Пiстинь - Космач 18.7

80 С090802 Соколiвка - Рiчка 7.0
8l С090803 Яблунiв - Космач |4.7
82 С090804 Прокурава - Шепiт ].з
83 С090805 Середrriй Березiв - Баня-Березiв 4.7
84 С090806 Яворiв - Снiдавка 7,5

85 С090807 Розтоки - Великий Рожин з.5
86 С090808 Вербовець - Pox<HiB через Хiмчин 13.6

87 С090809 Середнiй Березiв - Вих<нiй Березiв 3.0

88 C0908l0 Нилtнiй Березiв - Акрешорtt 6.8

89 с0908 1 PoxcHiB - Кути 1 1.5

90 с0908 2 Город - Бабин 3.0
91 с0908 3 Тюдiв - Малий Рожин 3.0

92 с0908 4 (А/д Нижнiй Березiв - Акрешори) - Текуче 1.2

9з с0908 5 Цуцулин - Корос,ги 2,7

94 с0908 6 Трач - Гуцулiвка з.0
95 с0908 7 Трач - Кривоброди 3.0

96 С090901 Надвiрна - Бистриця з9.з
97 С090902 Надвiрна - Ланчин 12.9



198 С090903 Надвiрна - Пасiчна 5.5

l99 С090904 Бiлi Ослави - Чорний Гlотiк 6.7

200 С090905 Надв рна - Парище 10.9

201 С090906 Битк в - Бiлозорина |1.2

202 С090907 Тисменичани - KaMiHHa 3.8

20з С090908 Перерiсль - Фiтькiв 4.1

204 С090909 Цуцилiв - KaMiHHa 3.8

205 C0909l0 Делятин - Любiжня 8.3

206 С090911 Пасiчна - Букове 7,0

207 С090912 Зелена - Черник 7.0

208 C0909l3 Зелена - Максимець 5.0

209 C0909l4 Надвiрна - Мирне 1.7

2l0 C0909l5 Саджавка - Середнiй Майдан 9.2

2|| С090916 Гвiзд - Млини 2.0

212 C0909l7 Гвiзд - Молодкiв 5.6

2lз C09l00l Бабухiв - Погребiвка 21.7

214 C09l 002 Пiдкамiнь - Княгиtlичi 8.7

2|5 С091 003 Воскресiнцi-Лукавечь Журiвський l 1.4

2lб C09l 004 Конюшки - Журавеньки 2з.|

21] С091005 Залулtiкя - Вербилiвцi 2.з

218 С091006 Пiдгороддя - Фрага 2|,0
219 C09l007 Щегова - flолиняни 6.3

220 С091008 Чагрiв - Журiв 5.5

221 C09l 009 Iонашкiв - Васючин l8.0
222 C09l010 УТзд - Чесни 8.6

22з C0910l l Черче - санаторiй "Черче" 1,2

224 C09l012 Рогатин - Пiдвиння 2.2

225 С09l01З Чернiв - Вишнiв 5.1

226 C0910l4 Рогатин - Путятинцi 1.0

227 C0910l5 (А/д Мукачеве - Львiв) - ffички 2.5

228 С0910lб Козарi - Лукавець Вишкiвський 8.4

229 С091017 (Д,lд Воскрисiвцi - Лукавець Журiq!цццд): I-рщgрЦ 1.9

2з0 C09l0l8 (А/д Конюшки - Журавеньки) - Витань 4.0

2з| C09l0l9 Верхня Липиця - Малинiвка 4.0

2з2 C09l020 (А/д Стрий - Тернопiль) - МеirсигаТ 3.5

/,э э С091021 (А/д Юнашкiв - Васючин) - Вiльхова 2.2

2з4 С091022 Рогатин - Перенiвка 1.6

235 С091023 Пiдгороддя - Луковиш-lе

2зб C09l024 Стратин - Пилипiвцi 2.]

2з] C09l025 Вишнiв - Зруб 1.3

2з8 С091026 (А/д Юнашкiв - Васючин) - Березiвка |.2

2з9 C09l027 Потiк - Залип'я 2,1

240 С091028 Лопушня - Корчунок 5.7

241 C09l029 Верхня Липиця -Зеленiв - Гордиська 4.2

242 C09l030 Сарники - Заливки з.0

24з С09103 l BopoHiB - К:Iiщiвна 2.0

244 C09l032 Кутцi - Рогатин з.6

245 C09l l01 Вербiвка - Петранка 5.1

246 С091 102 Рiвня - Вiльхiвка 8.7

241 C09l l03 Топiльськ - БерrIоги 9.0

248 C09ll04 Луги - Iлемня 5.1

249 С091105 Нижнiй Струтинь - Рожнятiв 1.1



250 с09 06 (А/д Стрий - Мамалига) - с,I,анцiя Рожнятiв 1.1

251 с09 07 Рожнятiв - Липовиця 30.7
252 с09 08 Пiдлiсся - !убшари - Погорiлець 8.2
25з с09 09 Щiнева - Рошняте ла

254 с09 10 Сваричiв - Брошнiв-Осада 4.5
255 с09 l l Топiльське - KaMiHb 4.0
256 с09 l2 (А/д Долина - Лецiвка) - Лопянка 6.2
257 с09 14 Спас - Пiдсухи 1.6

258 с09 l5 Дуба - Рiпне 1.8
259 с09 16 Рожнятiв - Вербiвка 1 1.6
260 с09 l7 Ясень - Бабське 1.8
261 с09 18 Липовиця - Ясень 7.7
262 с09 19 Перегiнське - Закерничне 6.6
26з с09 20 Ясень - Черепина 1.0

264 с09 2l Ясень - Лази 1.0
265 с09 22 Ясень - TypiBKa 2.0
266 с09 23 Ясень - Погар 2.0
261 с09 13 (А/л Рохtнятiв - Липовиця) - Суходiл 1.1

268 с09 20l Тулукiв - Стецева 25.8
269 с09 202 lллiнцi - flxtypiB 5.0
270 с09 203 Борщiв - Борщiвська Турка 5.4
271 с09 204 Будилiв - Красноставцi 8.3
272 с09 205 Снятин - Запруття - Завалля 8.6
27з с09 206 Дх<урiв - Рудники 6.2
2]4 с09 207 Стецева - PyciB - Красноставцi 6.4
2]5 с09 208 (А/д Корнич - Завалля) - ТроТця 5.5
2]6 с09 209 Белелуя - Ганькiвцi - Кулачкiвцi 16.9
277 с09 2l0 Олешкiв - Любкiвцi 2.7
2]8 с09 211 (Аlд Стрий - Мамалига) - Устя 0.6
279 с09 2|2 (Дlд Стрий - Мамалига) - Будилiв 0.6
280 с09 2l3 (А/л Стрий - Мамалига) - Тулукiв 1.2

281 с09 214 Попельники - Рудники 4.6
282 с09 215 Княх<е - Прутiвка 5.1

28з с09 2lб Княхсе - Рудники 5,7
284 с09 2l7 Устя - Белелуя 2.6
285 с09 218 Вовчкiвцi - Задубtэiвцi 7.8

286 с09 219 Будилiв - PyciB 6.0
287 с09 220 Зiбранiвка - Трофанiвка 5.1

288 с09 22l Кулачкiвц - Хомякiвка - Вишнiвка 8.7

289 с09 222 (Аlд Тулукiв - Стечева) - Келихiв 2.4

290 с09 22З (Аlд Озеряни - Кути) - Балинцi \.2
291 с09 224 XyTip Будилiв - Гор шне ЗzuIуччя 1.4

292 с09 225 Щрагасимiв - Видин в 5.6

29з с09 226 Горiшне Залуччя -.Щолiшне Залуччя 3.5

294 с09 227 (Дlд Стрий - Мамалига) - Хлiбичин 0.8

295 с09 228 (Аll,Стрий - Мамалига) - Тулова 0.6

296 с09 229 Тулукiв - Хлiбичин 6,4

297 с09 З0l ПобеtэежlI(я - ЧернiТв l7.8
298 с09 302 Ямниця Рибне 1 1.4

299 с09 303 Лисець - Стебник 2.1

300 с09 304 [вано-Франкiвськ - Старий Лисець l 1.3

30l с09 305 Березiвка - Липiвка 6.8



з02 с09 306 Угорники - Пiдпечари 2.4

303 с09 307 CTapi КDивотули HoBi Кривотули 5.9

304 с09 308 Клузiв - Угринiв 7,6

з05 с09 309 Добровляни - Узин 2.9

306 с09 J 0 Вовчинець - Узин 7.2

307 с09 з l Стриганцi - flовге 2,9

308 с09
,)
J 2 (ЬlдСнятин - Тязiв) - Вiльшаниця 1.6

309 с09 1J 3 Лисець - Радча з.7
зl0 с09 3 4 Тисмениrtя - одаТ 14.5
зll с09 з 5 Хомякiвка - Погоня км 0+000 - 3+369 4.6
з|2 с09 з 6 Пiдпечери - Тисмениця 6.8
313 с09 з 7 Старий Лисець - Посiч 5.4
зl4 с09 J 8 Липiвка - Студинець 2.1

зl5 с09 1
J 9 станцiя l_[енжiв - Нова Гута 3.1

316 с09 320 Микитенцi - Тисмениця 1.8

з17 с09 321 Липiвка - Нова Липiвка 3.1

318 с09 322 Милування - Вiльшаниця 3.0
зl9 с09 40l Дiброва - Петрилiв 10.3

з20 с09 402 Тлумач - Них<нiв 17.5
з2\ с09 403 Тлумач - Бортники l0.7
з22 с09 404 озеряни - Делева 17.5

5 /.э с09 405 Живачiв - Петрiв l1.2
з24 с09 406 ОдаТв - flелева 9.1

з25 с09 407 (АlдЛука - Коломия) - Гавриляк 3.5
326 с09 708 (А/д Тлумач - Лiсна Тарновиця) - Королiвка 11 .7

з27 с09 409 Бортники - Хотимир км 0+000 - 6+570 6.6
з28 с09 4l0 Тлумач - Палагичi 3.0
з29 с09 411 Тлумач - Надороя<на 2,9
з30 с09 4l2 (Ьlл, Снятин - Тязiв) - Грушка 1.7

33l с09 413 Петрiв - Сокирчин з,4
зз2 с09 414 (АlдЛука - Коломия) - Якiвка 3.1

JJJ с09 4l5 (А/л Тязiв - Снятин) - Пiлвербui 2.\
зз4 с09 4lб (А/д озеряни - Рохtнiв) - Жабокруки 2.4
335 с09 417 Жукiв - Олещин 3.1

ззб с09 418 Олешiв - Букiвна 4.1

зз7 с09 419 Нихснiв - Смерклiв 5.5

338 с09 420 Делева - Луг 2,I
зз9 с09 42l TapaciBKa - Мельники 2.з
340 с09 422 Нижнiв - Пtlпелiв 9.з
34l с09 423 ОдаТв - Кутище 9.2
з42 с09 424 Дiброва - Вiльне 3.0
з4з с09 426 олеша - одаТв (ч-з Думку) 4.5

з44 с09 42] Ни>кн в - Купелiв 3.0
з45 с09 428 Нижн в - Бушкалик 1.3

з46 с09 425 Кутище - Лиса Гора 1.0

з47 с09 50l Козакiвка - Сукiль 2.2
348 с09 502 Болехiв - Мiжрiччя 9.0
349 с09 50З Поляниця - Бубнище 2.5

350 с09 504 ГузiТв - Пiдбереll< 1.7

351 с09 505 Гериня - Болехiв 7,4

з52 с09 506 Болехiв - Т'анява 7.2

353 с09 60l Микуllичин - Дiлок 0.7



з54 C09l602 Ворохта - "Говерла" 4.3

355 C09l 60З Ворохта - Вороненко 5.8

356 С091604 Яремче - Дора 0.4
з57 С091605 (А/д Мукачеве - Львiв) - Поляниця 7.7

Всього 2175.0

ýffi,



Строительные Технологии - СМЕТАТМ версия 7.9,44 s/п 7861 -1-

ЗАМОВНИК:,Щержавне пiдприемство "ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ"

ГЕНПlДРЯДНИК: ТОВ "БМБУД"

ПIДРЯДНИК:

--г

,l676-qц_

ДСТУ Б Д.1 ,1-1 :20'l3, Додаток С
Форма N9 9

Ш,zаr //Х

7-ь;2 y'sa
%ir, }"" рр/

ДОГОВlРНА ЦlНА Ne

Експлуатацiйне утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення

[вано-ФранкiвськоТ областi (45230000-8 Будiвництво трубопроводiв, лiнiй зв'язку та
ел9ктропередач, шосе, дорiп аеродромiв i залiзничних дорiг; вирiвнювання поверхонь)

(найменування об'екта будiвництва, пускового комплексу, будинку, будiвлr, споруди, лiнiйного об'екта iнженерно-транспортноI
iнфраструlсгури)

що здiйснюеться в 2020-202l рочi
Вид договiрноТ цiни: "тверда договiрна цiна"

Визначена згiдно з ДСТУ Б Д.1. l -l :201 3

Складена в цiнах станом на 03.12.2020р.

ч,ч. Обгрунryвання

|2

Найменуваlrltя витрат

J

N9l-]
J Всього прямi i загальновиробничi витрати 96 839,8901 96 839,890

(дсту Б

!.1.1-1:20l3
Додаток К

5 Розрахунок
}l95

6 Розрахунок
хьб

7 дстуБ
l :20l3
п.5.8.1б

транспортом

Разом 97 с182,246 96 8з9,89о 242,з56

КошторисниЙ прибуток (б,80 грн./люд.год.) 2 564,858 2 564,858

Кошти на покриття адмiнiстративних 463,938 463,938

витрат булiвельних органiзаuiй (1,23 грн./
люд.год.)

Ризики, пов'язанi з зовнiшнiми причинами 14 562,337 14 525,984 36,з53

i аварийними ситуацiями

Раюм доювiрна цiна 742,в47

22 934,676

l l з sзо ziz 2з 677 ,з2з

1

iisiо,zз2Г- -
8.,l Податок на додану BapTicTb

11Ц:юцэаою,вiгна tiч _



Строительные Технологии - СМЕТАТМ версия 7,9,44 s/n 7861 1 676-цц_

l 2 J 4 5 6

9

l0
ll

Ви ключаеться BapTicTb матерiал ьних
pecypciB вiд розбирання (демонтажу), без
пдв
Подадок на додану BapтicTb

Всього ви ключасться BapTicTb
матерiальних pecypciB вiд розбирання (

демонтажу), з ПДВ

[-.ч
i

] -о,,,зrо

-367,955]

Разом доювiрна цiна 114 366,75с 1,1 з 624,103 742,64
12 Податок на додану BapTicTb 22 873,35с 22 873,35с

Всююдоювiрна цiна 1з7 240,1 113 624,1 23 61 5,

(пiдпис, iH iir"*,;.;;*'



Строительные Технологии - Смета'" ред. 7.9.51

ЗАМОВНИК: ,Щержавне пiдttрисмс,гво "ДОРОГИ llРИКДРI lЛ Г'l'rl"

ГЁНtlЦРЯД}{ИК: ТОВ "БМБУД"

Пl!РЯfiНИК:

1З9-4ц_

ФорN{а N9 9

ЛС'IУ Б Л l. 1-1 :20l3, Додатсlк С

fu.Ear //-'
й рм2 ,///J
%Г; ir?'-/

договIрнА цtнА ль

що здiйсrпосгься в 2020 ptlIti

Вид логсlвiрноi цiIrи: "r,верла lttlгtlвiрна цirtа"

Визначена згiдrrо з ДС l У Б Л, l, 1-1 :2()l 3

Варгiсr,ь,,tис, грIl

Найменування витра,г

Подагок на додаrrу BapTicTb 27(),tlзз

l}сього договiрпа uirla l 349,878 2,75,|

Ск;tадена l} Ilо,гочI]}tх tliHax с,гаtttlм tla

Прямi впграти

у rюму числi

Заробiтна плата булi ве,:rьниttiв, мон,t,аrкникiв

tsup,l rcr r, мutерtшl1,1lих рес) ncIl}

l}ар,гiо,r,ь eKcl ulya,t,at 1ii бt,,;(i Be,lt1,1 rttx trtatttt.tl l

Заt,шlt,ltоllиробtlttчi вl.г1,1-1а,l I.t tJ5.62 l

l3cbtllrl ttрямt i зala.t1,1ttltttl1-1tlбlltt,ti lrttt,llll,tlt l _j](l.]9()

Розрахуrrок Nэ 1139 Витрати по перевезенtrrо ttрачiвникiв
(ДС IY Б /1 l l- бч,,tiве:rылих орI,агliзlrtrй att,trlпloбi:lt,ttltttt

l,20l3 Додагок К ,граttсttор,trlм

rr.33)

Розрахугtок Nэ5 КtlttI,trlрисний tlрибу,trlк ((1.lJ() l,prr,Лlltl:t,l,ilzt,)

Розрахунок Nчб Кошти на покршlтя а,лмiнiс,грагивних

l 354,167

у тому числi:

булiвс,лыrих робiт irlших витрат

+

l 2_1().669

56

l l5,703

]

s02,962 l

322.0о4

l 240,669

1 1 5,703

8()2,962

]22.001

I 326.290

0,022 0,022

Разопr договiрна цiна

| 326,з12

23,588

l з26.29()

23,588

о,022

4,26,74,267

l 625.()()0
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