ДОГОВІР
НА ВИКОНАННЯ РОБІТ № ___________
(для госпрозрахункових підприємств та фізичних-осіб підприємців)

м. Кіровоград

“___” _ ____________ 2013р.

ЗАМОВНИК:_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
в особі _______________________________________________________________________________________
що діє на підставі______________________________________________________________з однієї сторони, та
ВИКОНАВЕЦЬ: Обласне комунальне виробниче підприємство “Дніпро-Кіровоград”, в особі директора
_____________________ ВКГ ____________________________, який діє на підставі довіреності № _______
від ______________ року, з другої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір на виконання робіт (надалі іменується "Договір") про наступне:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов'язується своїми силами та засобами в строк до ______________________ року виконати
роботи по ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ (надалі «Робота»), а Замовник прийняти належним чином виконану Роботу та оплатити її.
2. ЦІНА ДОГОВОРУ
2.1. Вартість Робіт за цим Договором складає:________________грн. (_________________________________),
визначена за діючими цінами і тарифами, згідно затвердженої калькуляції вартості робіт (Додаток № 1 до
цього Договору).
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1.Замовник здійснює 50% передоплату коштів від вартості робіт, зазначеної в п. 2.1. цього Договору, але не
менше вартості матеріальних ресурсів, на підставі отриманого рахунку-фактури.
3.2. Після підписання акту прийому-здачі виконаних робіт, Замовник протягом 5-ти банківських днів
здійснює оплату різниці між вартістю робіт зазначеною в п.2.1. Договору та сумою сплачених Замовником
коштів, в якості передоплати.
3.3.Оплата проводиться в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування грошових
коштів на поточний рахунок Виконавця.
3.4. У разі зміни вартості робіт /внесення змін до калькуляції/ під час дії вказаного Договору, сторони
укладають додаткову угоду, яка набирає чинності з моменту її підписання сторонами.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, Сторони несуть відповідальність,
визначену цим 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.
4.3Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.
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 За порушення зобов'язань згідно Договору, Замовник сплачує неустойку в розмірі 0,2 % від суми заборгованості, за кожен день прострочення платежу, але не нижче облікової ставки НБУ на момент сплати.
5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
5.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством
відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося
внаслідок дій непереборної сили, визначених у цьому Договорі.
5.2. Під форс-мажорними обставинами (непереборною силою) у цьому Договорі розуміються будь-які
надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або
всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити
та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись):
стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки
тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії
тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму,
масові страйки та локаути, бойкоти тощо), які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або
тимчасово суттєво перешкоджають такому виконанню.
5.3Настання непереборної сили має бути засвідчено Торгівельно-промисловою палатою України або іншим
компетентним державним органом.
5.4 Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана в термін, визначений чиннимзаконодавством повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання

цього Договору.
5.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього
Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим, але не
більш як на 6 місяців.
5.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є
неможливим і така неможливість триває більш як 6 місяців, то цей Договір може бути розірваний в
односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку
письмової заяви про це іншій Стороні, але це не звільняє Виконавця від обов'язку повернути Замовнику, за
його вимогою, суму попередньої оплати за фактично невиконану роботу.
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 не можливо 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 його
скріплення печатками Сторін.
7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується
«___» _______________ 2013 року.
7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало
місце під час дії цього Договору.
7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей
Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього
Договору.
7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної
додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або
у чинному в Україні законодавстві.
7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір
може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього
Договору.
7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової
угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному
в Україні законодавстві.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у
разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
8.2. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови,
що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
8.3. 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. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ЗАМОВНИК
ВИКОНАВЕЦЬ
ОКВП “Дніпро-Кіровоград”
______________________________________________
______________________________________________ 25009, м. Кіровоград, вул. 50 річчя Жовтня,19а
______________________________________________ Р/р 26009057001180 в Кіровоградській філії
______________________________________________ ПАТ “Приватбанк”, МФО 323583
______________________________________________ Код ЄДРПОУ 03346822 ,
______________________________________________ Свідоцтво платника ПДВ № 15229783
______________________________________________ ІПН 033468211231, тел. 33-07-94
______________________________________________
Директор _______________ ВКГ
_______________________________________-______
ОКВП "Дніпро-Кіровоград"
________________
_________________

