ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ № 
м. Київ                                                                                                                     «15» квітня 2019 р.
         

Фізична особа-підприємець К.С.С. в особі К.С.С. який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від 03.07.2010 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 000 000 0000 3333 далі – "Замовник",  з однієї сторони, та
         	Товариство з обмеженою відповідальністю «Е», (далі – Підрядник), що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Директора Б.І.М., який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які при спільному згадуванні іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне:
1.Предмет Договору
1.1. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити, а Підрядник зобов’язується виконати роботи з відкачки рідких побутових відходів з подальшою їх (далі – роботи) на об’єкті Замовника.
	1.2. Об’єкт Замовника знаходиться за адресою: м. Н-ськ, вул. Н-ська, 27.
	- об’єм вигрібної ями: 3 куб.м.
	1.3. Роботи виконуються Підрядником із своїх матеріалів, на своєму обладнанні і своїми інструментами, якщо інше не передбачено Сторонами у додатковій угоді до цього Договору.

2. Вартість робіт і порядок розрахунків
2.1. Вартість Робіт формується у гривнях та складає: 18 000 грн. 00 коп. (вісімнадцять тисяч гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 20% – 3 000 грн. 00 коп. (три тисячі гривень 00 коп.).
  2.2. Ціна Договору відповідає загальній вартості Послуг, а також включає в себе вартість запасних частин та витратних матеріалів. 
  2.3. Підставою для оплати за надані Виконавцем Послуги є рахунок Виконавця та оформлений і підписаний уповноваженими представниками Сторін Акт наданих послуг.
  2.4. Моментом оплати за надані Виконавцем Послуги є дата списання коштів
з відповідних рахунків Замовника.
  2.5. Усі платіжні документи за даним Договором оформлюються з дотриманням усіх вимог законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів.

3. Права і обов’язки сторін

3.1. Підрядник зобов’язується:
3.1.1. На свій ризик, своїми силами і засобами, в повному обсязі, своєчасно і якісно виконати роботи, передбачені Договором.
3.1.2. Використовувати при виконанні робіт матеріально-технічні ресурси, які забезпечені відповідними технічними паспортами і сертифікатами.
3.1.3. Забезпечити транспортування матеріалів на об’єкт.
3.1.4.  При виконанні робіт вживати необхідні протипожежні заходи, заходи по охороні праці, заходи техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.
	3.2. Замовник зобов’язується:
	3.2.1. Забезпечити Підряднику вільний доступ на об’єкт для виконання робіт.
	3.2.2. Підготувати об’єкт до виконання робіт та надати Підряднику необхідну документацію.
	3.2.3. Прийняти належним чином виконані роботи та оплатити роботи згідно з умовами Договору.
	3.2.4. У разі необхідності надати Підряднику можливість користуватися електроенергією та водою виключно для виконання робіт, вказаних у даному Договорі.
	3.3. Підрядник має право:
	3.3.1. Залучати до виконання робіт за Договором третіх осіб (субпідрядників), та зобов’язується нести відповідальність за результати їх роботи.
4. Строк виконання та порядок здачі-приймання робіт
4.1. Строк виконання робіт – 10 (десять) календарних/робочих днів з моменту здійснення Замовником оплати згідно п. 2.2. даного Договору. 
4.2. З метою оперативного вирішення питань, що виникають в процесі виконання робіт, здійснення контролю за перебігом виконання робіт, Замовник та Підрядник призначають своїх уповноважених представників та надають інформацію про цих представників одна одній.
4.3. Замовник відповідає за схоронність матеріалів, які використовуються для виконання робіт, виробів та техніки Підрядника.
4.4. Підрядник має право достроково здати виконані роботи, якщо це не призведе до погіршення їх якості.
4.5. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов'язується повідомити Замовника про готовність до здачі об’єкта та скласти Акт виконаних робіт у двох примірниках. 
4.6.	У процесі здачі-приймання робіт Сторони перевіряють відповідність закінчених робіт умовам Договору. 
4.7. Здача-приймання результатів виконаних робіт оформлюється Актом виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками Сторін.
4.8. Якщо при здачі-прийманні робіт будуть виявлені недоліки та дефекти, що виникли з вини Підрядника, Замовник не повинен приймати роботи до їхнього усунення і має право призначити Підряднику строк для їх усунення. 
4.9. Якщо протягом 3-х робочих днів з дня отримання Акту виконаних робіт Замовник не повернув Підряднику підписаний зі свого боку Акт, то роботи вважаються такими, що прийняті Замовником без зауважень, а їх вартість підлягає оплаті Замовником в повному обсязі.
5. Строк дії Договору
5.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін і скріплення його печатками Сторін та діє до 31.12.2019 року. 
5.2. Даний Договір може бути розірвано достроково в порядку та на підставах, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
5.3. У відповідності до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України умови цього Договору розповсюджуються на правовідносини, які виникли між Сторони з 01.04.2017 року. 
5.4. Договір з додатками, які є його невід’ємною частиною, складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у «Виконавця» а два - у «Замовника».
6. Відповідальність сторін
6.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору винна Сторона несе відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. За порушення Підрядником строків виконання робіт, встановлених Договором, Підрядник сплачує Замовнику неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості робіт, не виконаних у встановлений строк, за кожен день прострочення.

7. Обставини непереборної сили
7.1. Сторони звільняються від відповідальності одна перед одною за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання обумовлено настанням чи дією обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру, пожежі, дією/актами державних органів, які не можливо було ні передбачити, ні уникнути і які підтверджуються документами, виданими компетентними органами.
7.2. Сторона, для якої виконання зобов’язань стало неможливим через дію обставин непереборної сили, повинна повідомити письмово іншу Сторону про настання та наступне припинення дії обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань по даному Договору, у 5-денний строк з моменту настання кожної події.

7.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на них як на обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором.
7.4. Достатнім доказом настання і тривалості обставин непереборної сили будуть довідки Торгово-промислової палати України або документи іншого компетентного органу.
7.5. Якщо обставини непереборної сили діятимуть більше двох місяців підряд, кожна із Сторін має право на одностороннє розірвання Договору, направивши іншій Стороні письмове повідомлення про це не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати розірвання Договору. До моменту розірвання Договору Сторони повинні провести взаємні розрахунки: Замовник – оплатити Підряднику вартість фактично виконаних робіт, Підрядник – повернути Замовнику кошти, сплачені ним за роботи, які не було виконано.

8. Зміна умов Договору та порядок розв’язання суперечок
8.1. Умови даного Договору мають однакову зобов’язальну силу для Сторін і можуть бути змінені за їх взаємною згодою, з обов’язковим укладанням додаткової угоди до даного Договору. Додаткова угода повинна бути оформлена у письмовій формі, підписана уповноваженими представниками Сторін та скріплена печатками Сторін.
8.2. Усі суперечки між Сторонами, з яких Сторонами не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до чинного законодавства України в судовому порядку.
9. Інші умови
9.1. Цей Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони.
9.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Замовник та Підрядник керуються чинним законодавством України.
9.3. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.4. Усі виправлення за текстом, зміни та доповнення до Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх письмовому посвідченні уповноваженими представниками Замовника та Підрядника. 
9.5. Підрядник є платником податку на прибуток на загальних умовах відповідно до положень Податкового кодексу. Замовник є платником податку на прибуток на загальних умовах відповідно до положень Податкового кодексу.

10. Реквізити сторін

ЗАМОВНИК:

ФОП 
К.С.С.

00001, м. Н-ськ, вул. Н-ська, 10
тел.: (044) 000-00-63
Код ЄДРПОУ 98989981
р/р № 00101063092611
р/р № 73673663092611
в ДКС України у м. Києві
МФО 82829

  __________________ К.С.С.

                
ПІДРЯДНИК:

ТОВ «Е»


вул. Н-ська, буд.26, м. Київ, 010101
Код ЄДРПОУ 92929258
р/р. 2323232323
в АТ “АЛЬТБАНК” 
МФО 3234345
ІПН 121122133
т.: (044) 000-00-38
 

Директор
                  _______________ І.М.Б.
                            М.П.


