
 

                                                                                              Додаток 1.4 

                                                                                до рішення сесії 

                                                                                від 09 квітня2021 року №VIII/7/34 
 

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ № 

виконання робіт  

  місто Збараж,                                                          ____________2021 р.  

Збаразьке міське комунальне підприємство по благоустрою 

«Добробут»,  в особі начальника Дмитришина Юрія Володимировича, що діє 

на підставі  Статуту, (надалі - Замовник), з однієї сторони та 

______________________________________________ в 

особі_______________________________, що діє на підставі 

____________________________, 

з іншої сторони ( далі – Виконавець)  , в подальшому разом іменуються – 

Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали  цей Договір про виконання робіт 

(надалі – Договір) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець 

зобов’язується за завданням Замовника (замовленням)  виконати 

останньому роботи:  Розробка проектно-кошторисної документації на 

проект «Створення простору для комфортного відпочинку жителів 

та гостей у м. Збаражі з метою покращення якості життя населення 

шляхом проведення капітального ремонту прибережної зони озера 

як одного з елементів розвитку міської інфраструктури. (І етап)».  на 

суму _________________________________________________________, 

протягом одного місяця з дня підписання договору,  а Замовник 

зобов’язується оплачувати якісно виконані Виконавцем роботи в обсязі 

та на умовах, визначених цим Договором.  

1.2. Термін виконання робіт може бути аргументовано продовжений на 

строк, необхідний для отримання дозвільних документів із зміни 

цільового призначення земельної ділянки тощо.  

1.3. Виконання робіт підтверджується складанням актів здачі-прийняття 

робіт (надання послуг).  

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Виконавець зобов’язаний:  

- за завданням Замовника особисто або через посередника, 

надавати останньому визначені цим Договором роботи;  

- забезпечувати якість виконаних робіт відповідно до вимог, які 

узгоджені Виконавцем із Замовником, та згідно із вимогами, яким такі 

роботи звичайно повинні відповідати;  

- при неможливості виконати роботи, негайно повідомити про це 

Замовника шляхом надсилання йому письмового повідомлення протягом 

24-х годин; 

- при виникненні обставин, що перешкоджають належному 

виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново 

повідомити про це Замовника; 



 
 

- складати та передавати Замовнику акти про виконання робіт;  

- зберігати конфіденційність щодо отриманої в процесі виконання 

робіт інформації, що стосується фінансової та комерційної діяльності 

Замовника, розголошення якої може завдати йому збитків, крім випадків, 

передбачених чинним законодавством. 

2.2. Виконавець має право: 

- отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання 

робіт за цим Договором; 

- отримати за виконані роботи оплату в розмірах і строки, 

передбачені цим Договором. 

2.3. Замовник зобов’язаний:  

- приймати від Виконавця результати належним чином виконані 

роботи шляхом підписання Актів прийому-передачі виконаних робіт, 

якщо виконані роботи відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в 

розмірах і в строк, передбачені цим Договором;  

- не розголошувати третім особам інформацію, яку Замовник отримав від 

Виконавця під час дії даного Договору, та не використовувати її в своїх 

корисних цілях; 

- забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для виконання 

робіт згідно Договору.  

2.4. Замовник має право: 

- приймати від Виконавця роботи, що виконуються згідно з цим 

Договором та підписувати акти про виконання робіт;  

- оплачувати роботи, на умовах та в порядку зазначеному в 

цьому Договорі; 

- відмовитися від наданого транспортного засобу, якщо він є 

непридатним чи технічно несправним. 

3. ОПЛАТА РОБІТ І ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ 

3.1. Замовник проводить оплату за виконанні роботи (надані послуги) згідно 

актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг). 

3.2. Оплата робіт Виконавця відбуватиметься у національній валюті України, 

шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок 

Виконавця, що вказаний у цьому Договорі протягом 10-ти банківських днів з 

моменту укладення Сторонами Акту приймання-передачі  виконаних робіт 

(наданих послуг).  

3.3. Вартість виконаних робіт, які охоплюються умовами цього Договору, 

остаточно визначається у Актах приймання-передачі виконаних робіт (наданих 

послуг), які формуються на підставі замовлення Замовника з урахуванням  

умов, що викладені в цьому Договорі.  

3.4. Моментом повного виконання зобов’язань Замовника з оплати робіт 

Виконавця є момент перерахування коштів на поточний рахунок 

Виконавця, вказаний в цьому Договорі.  

3.5. Загальна вартість виконаних робіт, які охоплюються умовами цього 

Договору, остаточно визначається згідно рахунків Виконавця.  

3.6. Виконання робіт Виконавцем та приймання їх результатів Замовником 

оформлюється Актом прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), 



 
 

який підписується повноважними представниками Сторін після виконання 

Виконавцем робіт, зазначених в п.1.1. даного Договору.  
3.7. Вартість робіт за цим Договором, їх обсяг і характер визначаються 
Договірною ціною і кошторисом (Додаток 2, Додаток 3), що є 
невід’ємною частиною Договору.  

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 

4.1.У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору 

(надалі - «Порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, 

визначену Договором та чинним в Україні законодавством.  

4.2.Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, 

тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього  

Договору. 

4.3.Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно 

сталося не з її вини (умислу чи необережності).  

4.4.Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за 

порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї 

заходів щодо належного виконання цього Договору.  

4.5.Застосування штрафних санкцій за неналежне виконання зобов’язань по 

цьому Договору не звільняє Сторони від виконання прийнятих зобов’язань. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Сторони погодились, що при виникненні форс-мажорних обставин 

(тобто таких, які не залежать від волі сторін – військові дії, громадські 

заворушення, терористичні акти, страйки; ембарго, блокади, економічні 

санкції, валютні обмеження, інші дії держав; пожежі, повені, землетруси, 

інші стихійні лиха або сезонні природні явища – сніжні замети тощо), 

які роблять неможливим виконання сторонами своїх зобов’язань, 

сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань за даним 

договором на час дії таких обставин. 

5.2. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо спричинила 

невиконання зобов’язання у строк, цей строк відповідно продовжується 

на час дії такої обставини. 

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1.Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, 

вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.  

6.2.Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 

вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та 

підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні 

законодавства. 

7. ДІЯ ДОГОВОРУ 

7.1.Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту 

його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (у разі їх 

наявності). 

7.2.Строк Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1. 

Договору, та закінчується 31 грудня 2021 року, але в будь-якому випадку 

після повного виконання Сторонами своїх зобов’язань  за Договором.  



 
 

7.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від 

відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.  

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в  

Україні законодавством, зміни у Договір можуть бути внесені тільки за 

домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до 

Договору. 

7.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в 

Україні законодавством, Договір може бути розірваний достроково 

тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою 

до Договору. 
7.6. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді 
Додаткових угод, складених і підписаних у двох примірниках, по одному для 
кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу, якщо інше не 
передбачено ЗУ «Про публічні закупівлі» 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1.Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із 

ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, 

зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням 

наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим 

Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.  

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним , 

листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші 

усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше 

стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до 

уваги при тлумаченні умов Договору.  

8.3.Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим 

Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони. 

8.4.Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною 

частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у 

письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі 

наявності). 

8.5.Беручи до уваги те, що при укладенні та виконанні цього Договору, 

Сторонам стають відомі персональні дані (далі по тексту – «ПД») фізичних 

осіб, які є уповноваженими представниками Сторін, з метою дотримання 

положень Закону України «Про захист персональних даних» Сторони 

(Суб’єкти ПД), підписуючи цей Договір: - підтверджують, що дали згоду на 

збір, обробку, використання та включення їх ПД до бази персональних даних 

Сторін цього Договору; - підтверджують, що проінформовані про свої права 

(ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних») і про мету збору ПД. 

8.6. Сторони дійшли згоди, що усі документи, котрими обмінялись Сторони в 

межах дії цього Договору, засобами електронного та/або факсимільного 

зв’язку мають однакову юридичну силу з оригіналами, до моменту отримання 

Сторонами оригіналів. 

8.7.Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов 

та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які  

мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.  

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН                                                                                         

 



 
 

 

Замовник: 

Збаразьке міське комунальне підприємство  

по благоустрою «Добробут» 

47302, Тернопільська область, місто Збараж,  

вулиця Д. Галицького, 91 

р/р UA ___________________ 

______________________ 

МФО _____________________ 

ІПН 328078119060 

Код ЄДРПОУ 32807813 

Телефон/факс: (0352) 2-22-99 

 

Начальник________________________Юрій ДМИТРИШИН  

МП 
 

            

Секретар міської ради                                                          Р.П.НАПОВАНЕЦЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


