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I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються
в оголошенні закупівлі

Терміни в оголошенні закупівлі вживаються у значеннях, 
встановлених Законом України “Про публічні закупівлі” та 
Порядком здійснення допорогових закупівель 

2. Інформація про 
замовника:

2.1. Найменування Комунальне підприємство “Чигирин” Чигиринської міської ради

2.2. код ЄДРПОУ 36783147

2.3. місцезнаходження
Україна, Черкаська обл., м. Чигирин, вул. Енергетиків, 11/1, 
20901

3. Посадові особи 
замовника, уповноважені 
здійснювати зв’язок з 
учасниками  

3.1. прізвище, ім'я,
по батькові 

Ключник Віталій Васильович

3.2. посада директор

3.3. засоби зв'язку 
Тел./факс (04730) 6-01-89; моб. тел. (067) 634-59-62;
(095) 653-45-10; e-mail: kpchigirin@ukr.net 

4. Мова, яка 
застосовується в закупівлі 

Усі документи, що готуються для участі в закупівлі  
викладаються українською мовою, крім тих випадків, коли 
використання літер і символів української мови призводить до 
спотворення інформації, яку містить той чи інший документ, 
поданий Учасником. Використання латинських та інших 
символів при написанні українських слів не допускається

5. Недискримінація 
учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі 
закупівлі на рівних умовах

II.  Інформація про закупівлю

1. Предмет закупівлі

Технічне обстеження окремих об'єктів каналізаційних очисних 
споруд в м. Чигирин з метою визначення їх технічного стану і 
несучої спроможності для розроблення робочого проекту їх 
реконструкції (код ДК 021:2015 — 71631300-3 “Послуги з 
технічного огляду будівель”). Перелік об'єктів та їх загальна 
характеристика вказана в Додатку 2

2. Очікувана вартість 
закупівлі

10 000 (десять тисяч)

3. Кількість послуг Одна послуга

4.Валюта, у якій повинна 
бути розрахована і 
зазначена ціна пропозиції 
Учасника

Валютою пропозиції Учасника є гривня
 

5. Процедура закупівлі Допорогова закупівля

6. Місце надання послуги За місцезнаходженням Замовника

mailto:kpchigirin@ukr.net


7. Строк надання послуги До 31.07.2016

8. Вимоги до предмета 
закупівлі

Організація, проведення та оформлення результатів технічного 
огляду має бути проведено у відповідності до встановлених 
вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, 
будівельних норм, державних стандартів і правил відповідно до 
Завдання на виконання робіт з інструментального технічного 
обстеження окремих об'єктів каналізаційних очисних споруд в 
м. Чигирин (Додаток 1) . 

III. Порядок і умови проведення закупівлі

1. Період уточнень 2 робочі дні

2. Період подання 
пропозицій

3 робочі дні

3. Крок аукціону 50 (п'ятдесят) гривень 00 коп. - 0,5% від очікуваної вартості

4. Подання пропозицій
Учасники подають свої пропозиції шляхом заповнення екранної 
форми в системі електронних торгів

5. Подання інших 
документів в складі 
пропозиції Учасником-
переможцем на 
електронну адресу 
Замовника

1. Сканована копія пропозиції електронних торгів (по 
результатам аукціону) за формою, вказаною в Додатку 3.
2. Сканована копія відомостей з ЄДР (виписка (витяг)) про 
державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-
підприємця.
3. Сканована копія документа, що підтверджує обрану форму 
платника податків.
4. Сканована копія діючих документів дозвільного характеру 
(сертифікати, свідоцтва, ліцензії, інше).
5. Сканована копія документу, який підтверджує статус та 
повноваження особи на подання пропозиції та/або підписання 
договору за результатами процедури закупівлі (виписка (витяг) з
протоколу зборів засновників про призначення директора, 
президента, голови правління, довіреність керівника учасника у 
разі підписання договору про закупівлю особою, чиї 
повноваження не визначені статутом чи інше).
У випадку ненадання Учасником документів або надання їх 
не в повному обсязі, Замовник проводить розгляд пропозиції 
наступного учасника, якого визначила система з тих, що 
залишились.

6. Оформлення та подання 
пропозицій і інших 
документів

Усі файли, прикріплені до пропозицій подаються в електронній 
формі та повинні мати одне з розширень doc., docx., pdf., jpeg. 
Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом 
встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. 
Забороняється додавати документи, що безпосередньо не 
стосуються закупівлі. Замовник має право вимагати надання 
належно завірених копій документів лише від Учасника, який 
перебуває в статусі “Кваліфікація” або “Переможець”

7. Оцінка пропозицій Єдиним критерієм оцінки пропозицій Учасників є ціна

8. Розрахунок ціни 
пропозиції Учасником

Учасник може визначати ціну пропозиції виключно з 
урахуванням складових собівартості послуг з технічного 
обстеження. До розрахунку ціни пропозиції не можуть бути 
включені будь-які витрати, понесені учасником у процесі 



здійснення процедури закупівлі та укладення договору про 
закупівлю.

9. Інше
Пропозиції учасників електронних торгів відхиляються у 
випадку, якщо учасником не дотримано вимоги зазначені в 
оголошенні про проведення процедури закупівлі

IV. Договір про закупівлю

1. Істотні умови Додаток 4

2. Укладення договору
Договір про закупівлю укладається між Замовником та 
Переможцем не раніше ніж через 3 робочі дні з дня 
оприлюднення інформації про визначення переможця



Додаток 1

ЗАВДАННЯ  
на виконання робіт з інструментального технічного обстеження окремих об’єктів 

каналізаційних очисних споруд в м. Чигирин Черкаської області

1. Мета проведення робіт

Визначення  технічного  стану  і  несучої  спроможності  окремих  об’єктів
каналізаційних  очисних  споруд  в  м.  Чигирин  для  розроблення  робочого  проекту  їх
реконструкції.

2. Задача обстеження

Розроблення звіту з фотовізуалізацією, висновками, пропозиціями і рекомендаціями.

3. Результати обстеження

Результатом обстеження згідно зі складом робіт має бути звіт з інструментального
обстеження  об’єктів  з  обмірювальними  кресленнями,  висновками,  пропозиціями  і
рекомендаціями щодо можливості реконструкції окремих об’єктів каналізаційних очисних
споруд згідно з вимогами п. 4.1. ДБН А.2.2-3:2014.

4. Склад робіт

4.1.  Отримання  від  Замовника  необхідних  даних,  наявних  креслень  та  інших
матеріалів по об’єктах.

4.2.  Проведення  Виконавцем  інструментального  технічного  обстеження,
лабораторного дослідження зразків і оцінка технічного стану будівель, у тому числі:

4.2.1. По об’єктах:

а) будівля решіток;

б) блок аеротенків з відстійниками;

в) виробничо-допоміжна будівля;

г) каналізаційна насосна станція № 1 по вул. Енергетиків;

д) каналізаційна насосна станція № 2 по вул. Грушевського.

1) Візуальне технічне обстеження будівель та окремих їх конструктивних елементів з
фотографуванням, у тому числі фундаментів у окремих відкритих шурфах.

2) Обмірні роботи з визначенням технічного стану будівель.

3) Розроблення обмірних будівельних креслень і фасадів будівель об’єктів.

4.2.2. По об’єктах:

а) каналізаційна насосна станція №1 по вул. Енергетиків;

б) блок аеротенків з відстійником;

1) Відбір проб для визначення технічного стану фундаментів окремих об’єктів.

2) Виконання лабораторних робіт з дослідження зразків проб.

3) На кожному із цих об’єктів:

а) взяти по дві проби грунту під фундаментами 2 несучих стін;

б) взяти по дві проби із цегли та розчину на 2 несучих стінах;



в) взяти дві проби із плит перекриття по діагоналі будівлі;

г) в аеротенках взяти 2 проби бетону на стінах та 2 на дні, а також 2 проби арматури.

4.2.3. Розроблення технічного звіту з фотовізуалізацією, висновками, пропозиціями і
рекомендаціями  щодо  несучої  спроможності  окремих  об’єктів  та  можливості  їх
використання при проектуванні та реконструкції.

4.2.4. Здійснення виїздів спеціалістів Виконавця у виробничі відрядження на об’єкти
для проведення робіт з обстеження.

5. Особливі завдання і умови

5.1.  Роботи  з  інструментального  технічного  обстеження  завершуються  видачею
Виконавцем Замовникові технічного звіту з результатами технічного обстеження об’єктів в
4-х примірниках після оплати усієї вартості робіт за Договором.

5.2. При виконанні робіт врахувати, що:

5.2.1.  Крім  надання  наявних  креслень,  даних  та  інших  матеріалів  по  окремих
об’єктах, Замовник виконує власними силами за свій рахунок такі роботи: 

1) улаштування, розроблення та переміщення риштування і підмостків;

2) розкривання та заробка конструкцій для проведення огляду і відбору проб;

3)  відбір  і  надання  проб  грунту  після  шурфовки  фундаментів  для  лабораторних
досліджень і аналізів геологами в лабораторних умовах;

4) очищення поверхонь конструкцій від пилу і бруду;

5) відкопування шурфів фундаментів стін і колон з відкачуванням води і зворотною
засипкою.

5.2.2.  Документація  розробляється  в  мінімальному  обсязі,  необхідному  для
прийняття  Замовником  рішень  щодо  можливості  використання  окремих  об’єктів
каналізаційних очисних споруд для розроблення робочого проекту реконструкції.

5.3.  Цим завданням та  заключеним на його основі  договором на інструментальне
обстеження будівлі корпусу, не передбачається виконання таких робіт: 

5.3.1. Постановка тривалих спостережень за станом конструкцій.

5.3.2. Здійснення авторського нагляду при виконанні робіт з капітального ремонту
конструкцій.

5.4. Це завдання є складовою частиною Договору між Виконавцем і Замовником.

6. Строк виконання робіт

До 31.07.2016. 

7. Склад вихідних даних від Замовника

7.1. Наявні креслення окремих об’єктів каналізаційних очисних споруд.

7.2. Наявні матеріали геології.

7.3. Наявна топогеодезична зйомка зони розміщення об’єктів.

7.4. Матеріали технічної інвентаризації або паспортизації окремих будівель.



Додаток 2

ПЕРЕЛІК
та загальна характеристика  окремих об'єктів

каналізаційних очисних споруд, щодо яких проводиться закупівля послуг з
технічного огляду

Назва об’єкта Місце розташування
Площа

(м2) 
Об’єм
(м3) 

К-сть
поверхів

1 2 3 4 5

1. Каналізаційні очисні споруди

1.1. Виробничо-допоміжна будівля
вул. М. Сікорського 
(Першотравнева),
м. Чигирин, Черкаська обл.

162,5 779,9 1

1.2. Будівля решіток 13,2 42,2 1

1.3. Блок аеротенків з 
відстійниками

405,8 1

2. Каналізаційна насосна станція (КНС № 1)

2.1. Каналізаційна насосна станція
вул. Енергетиків,
м. Чигирин, Черкаська обл.

74,6 335,6 1

2.2. Прибудова 10,7 29,8

2.3. Підвал 47,8 238,8

3. Каналізаційна насосна станція (КНС № 2)

3.1. Каналізаційна насосна станція 
(трансформаторна) вул. М. Грушевського,

м. Чигирин, Черкаська обл.
5,5 11 1

3.2. Каналізаційна насосна станція 6,3 14,5 1



Додаток 3

Форма пропозиції електронних торгів

п/н Найменування
товару (послуги)

Одиниця
виміру

Кількість 

Ціна без ПДВ
за одиницю

товару
(послуги)

Сума без ПДВ
(грн)

Разом:

ПДВ 20%

Всього:

Керівник організації учасника-
переможця процедури закупівлі або
інша уповноважена посадова особа

(підпис)                          (П.І.Б.)



Додаток 4

ДОГОВІР
про надання послуг з інструментального

технічного обстеження будівель

м. Чигирин «__» ______________ 2016 року

Комунальне  підприємство  “Чигирин”  Чигиринської  міської  ради  (надалі
«Замовник»), в особі директора Ключника Віталія Васильовича, який діє на підставі Статуту
підприємства, з однієї сторони, та 

___________________________________________________________________________
(надалі  «Виконавець»),  в  особі  ___________________________________,  який/яка діє  на
підставі  __________________________,  з  іншої  сторони  (в  подальшому  разом  іменовані
«Сторони», а кожне окремо – «Сторона»), уклали даний договір (надалі - «Договір»),  про
наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та  на умовах визначених цим Договором Виконавець зобов'язується
надати Замовникові  послуги з  інструментального технічного обстеження окремих об'єктів
каналізаційних очисних споруд згідно з Додатком 1, а Замовник зобов’язується прийняти і
оплатити такі послуги  (код за ДК 021:2015 — 71631300-3 “Послуги з технічного огляду
будівель”).

1.2. Склад  робіт  з  інструментального  технічного  обстеження,  мета  таких  робіт  та
кінцевий результат визначено в Завданні на виконання робіт з інструментального технічного
обстеження окремих об'єктів каналізаційних очисних споруд (Додаток 2).

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги,  якість,  обсяг та порядок
виконання  яких  повинні  відповідати  встановленим  вимогам  законодавства  у  сфері
містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.

2.2. Покращення Виконавцем якості надання послуг проводиться за умови, якщо таке
покращення не призведе до збільшення ціни, визначеної в Договорі.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна  цього  Договору  становить  _______________________________________
(________________________________________________________________) гривень ____ коп.,
у тому числі ПДВ____________ грн. (____________________ гривень ____ копійок).

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Оплата Замовником вартості наданих послуг проводиться на підставі рахунку-
фактури  Виконавця  протягом 3  (трьох)  робочих  днів  з  дати  підписання  уповноваженими
представниками Сторін акту про надані послуги.

4.2. Датою  оплати  наданих  Послуг  вважається  дата  списання  грошових  коштів  з
рахунку Замовника.

4.3. Платежі за даним Договором здійснюються в безготівковій формі, в національній
валюті України — гривні.

4.4. Замовник  може сплатити  на  користь  Виконавця  аванс  в  розмірі  30% від  ціни,
вказаної в п. 3.1. цього Договору.

4.5. Сторони складають акти звірок взаєморозрахунків на вимогу однієї із Сторін.



5. СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Виконавець приступає до надання послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з дати
підписання цього Договору.

5.2. Кінцевий термін надання послуг за цим Договором  - 31 липня 2016 року. Надання
послуг може бути закінчено Виконавцем достроково.

5.3. Сторони  можуть  змінити  строки  надання  послуг  за  цим  Договором,  про  що
складається відповідна додаткова угода до цього Договору, яка є його невід’ємною частиною.

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

6.1. Приймання послуг, наданих Виконавцем, оформлюється актом про надані послуги,
підписаного уповноваженими представниками Сторін.

6.2. По завершенню надання послуг, протягом 5 (п’яти) робочих днів, Виконавець готує
акт про надані послуги і надає його Замовнику. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів
перевіряє  достовірність  акту  про  надані  послуги  в  частині  фактично  наданих  послуг,
підписує акт в межах цього ж строку, або направляє мотивоване заперечення проти такого
підписання.

6.3. У разі виявлення недоліків у наданих Виконавцем послугах, Замовник письмово
повідомляє Виконавця про такі недоліки, де обов’язково зазначає час та місце зустрічі для
складання  дефектного  акту,  в  якому  повинні  фіксуватися  строк  виправлення  недоліків
Виконавцем. Усунення недоліків в наданих послугах здійснюється Виконавцем безкоштовно.
Якщо Виконавець не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може, попередньо
повідомивши Виконавця, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати,
пов'язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Виконавцем.

6.4. Після усунення Виконавцем недоліків, зазначених у дефектному акті, підписується
акт про надані послуги, вносяться,  за потреби, зміни у Звіти, а Замовником здійснюється
розрахунок  з  Виконавцем  у  відповідності  до  п.  4.1.  цього  Договору.  Якщо  Замовник
відмовляється  підписати  акт  про  надані  послуги  після  усунення  Виконавцем  виявлених
недоліків з причини не усунення таких недоліків або виявлення інших недоліків в наданих
послугах,  Замовник  має  право:  вимагати  повторного  усунення  таких  недоліків,  або
відмовитися від цього Договору у односторонньому порядку на підставі ст. 907 Цивільного
кодексу України, з нарахуванням штрафних санкцій. 

6.5. Акт про надані послуги, підписаний однією Стороною, вважається недійсним, а
Послуги вважаються такими, що не прийняті Замовником та не передані Виконавцем.

6.6. Підписанням  цього  Договору  Сторони  встановлюють,  що  особи,  які  будуть
підписувати  акт  про  надані  послуги  та  інші  документи,  які  стосуються  виконання  цього
Договору, повинні мати відповідні повноваження на таке підписання. У випадку відсутності
відповідних  повноважень  у  особи,  яка  підписала  від  імені  Виконавця  вищезазначені
документи, Замовник має право не сплачувати за надані Виконавцем послуги та відмовитися
від їх приймання.

6.7.  Звіт  про  проведення  технічного  обстеження  має  бути  передано  Замовнику
невідкладно  після  підтвердження  останнім  оплати  вартості  послуг  Виконавця  за  цим
Договором. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Замовник зобов'язується: 

7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;

7.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом про надані послуги на основі отриманих
Звітів;



7.1.3. Сприяти Виконавцеві у виконання ним своїх зобов'язань за цим Договором;

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Повернути  Виконавцю  рахунок-фактуру  та/або  акт  про  надані  послуги  без
здійснення оплати в разі неналежного оформлення зазначених документів;

7.2.2. Здійснювати  нагляд  за  відповідністю  наданих  Виконавцем  послуг  вимогам
нормативних документів, не втручаючись при цьому в його господарську діяльність;

7.2.3. Замовник має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.3. Виконавець зобов'язується:

7.3.1. Забезпечити надання послуг, якість, обсяг та порядок виконання яких відповідає
умовам, установленим цим Договором;

7.3.2. Своєчасно інформувати Замовника про причини затримки виконання робіт  та
інші  недоліки,  які  ускладнюють  подальшу  роботу,  а  також  про  заходи,  необхідні  для  їх
усунення;

7.3.3. Забезпечити підготовку та передачу в установленому порядку Звітів та акту про
надані послуги за результатами завершення надання послуг.

7.3.4. Дотримуватись  вимог,  визначених  законодавством  України  з  охорони  праці,
електробезпеки, пожежної безпеки, правил технічної експлуатації обладнання та пристроїв і
створення безпечних умов праці під час надання послуг безпосередньо на місці їх надання,
передбачених даним Договором;

7.3.5. Дотримуватися  вимог  природоохоронного  законодавства  України  під  час
надання послуг, передбачених даним Договором;

7.3.6. Надати Послуги особисто.

7.4. Виконавець має право:

7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

7.4.2. Виконавець має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

8.1. У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання  своїх  зобов'язань  за  даним
Договором Сторони несуть  відповідальність,  передбачену законодавством України та  цим
Договором.

8.2. У  випадку  порушення  Виконавцем  строку  надання  послуг,  передбаченого  цим
Договором,  останній  сплачує  Замовнику  пеню  в  розмірі  подвійної  облікової  ставки
Національного  банку  України,  що  діяла  в  період  порушення  зобов'язання  за  кожен  день
такого прострочення.

Якщо  прострочення  виконання  зобов’язань  перевищує  тридцять  календарних  днів,
Виконавець додатково сплачує штраф у розмірі 10 відсотків від ціни Договору.

8.3. За  порушення  умов  цього  Договору  щодо  якості  наданих  послуг,  Виконавець
сплачує  штраф  у  розмірі  20  відсотків  від  ціни  Договору  та  усуває  протягом  строку,
визначеному у дефектному акті, виявлені недоліки у послугах своїми силами та за власний
рахунок.

8.4. У разі несвоєчасної оплати рахунків, відповідно до умов цього Договору, Замовник
сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України,
що діяла в період порушення зобов'язання за кожен день такого прострочення.

8.5. У  випадку,  якщо  невиконання  або  неналежне  виконання  умов  цього  Договору
завдало збитків Замовнику, то Виконавець відшкодовує збитки Замовнику в повному обсязі. 



8.6. Застосування санкцій за цим Договором до Сторони, яка порушила зобов’язання за
Договором про надання послуг, не звільняє таку Сторону від виконання своїх обов’язків за
Договором. 

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторона  звільняється  від  визначеної  цим Договором та  (або)  чинним в  Україні
законодавством відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо вона доведе, що
таке  порушення  сталося  внаслідок  дії  обставин  непереборної  сили,  визначених  у  цьому
Договорі, за умови, що настання таких обставин засвідчено у визначеному цим Договором
порядку.

9.2. Під  обставинами  непереборної  сили  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  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, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії,  епізоотії,
епіфітотії  тощо),  обставини  суспільного  життя  (війна,  воєнні  дії,  блокади,  громадські
хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання
заборонних  або  обмежуючих  нормативних  актів  органів  державної  влади  чи  місцевого
самоврядування,  інші  законні  або  незаконні  заборонні  чи  обмежуючі  заходи  названих
органів,  які  унеможливлюють  виконання  Сторонами  цього  Договору  або  тимчасово
перешкоджають такому виконанню.

9.3. Не  вважаються  обставинами  непереборної  сили  недодержання  своїх  обов'язків
контрагентом  тієї  Сторони,  що  порушила  цей  Договір,  відсутність  на  ринку  товарів,
потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила цей Договір,
необхідних коштів.

9.4. Сторона,  що  має  намір  посилатися  на  обставин  непереборної  сили,  повинна
негайно,  із  застосуванням  технічних  засобів  миттєвого  зв’язку  (телеграма,  факсограма,
електронна пошта), письмово повідомити іншу Сторону про наявність таких обставин та їх
вплив на виконання зобов’язань за Договором.

9.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї зі Сторін про неможливість
виконання прийнятих за даним Договором зобов'язань внаслідок дії обставин непереборної
сили,  позбавляє  Сторону  права  посилатися  на  будь-яку  вищевказану  обставину,  як  на
підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

9.6. Обставини  непереборної  сили  автоматично  продовжують  строк  виконання
зобов’язань за цим Договором. У випадку,  якщо обставин непереборної сили продовжуються
більш ніж 1 місяць з моменту виникнення таких обставин, то будь-яка з Сторін має право
достроково  припинити  дію  цього  Договору  шляхом  його  розірвання  в  односторонньому
порядку, відповідно до чинного законодавства України.

9.7. Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідним документом
Торгово-промислової плати України або іншого компетентного органу, визначеного чинним
законодавством України.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У  випадку  виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони  зобов'язуються
вирішувати їх шляхом переговорів.

10.2. У  разі  недосягнення  Сторонами  згоди  спори  (розбіжності)  вирішуються  у
господарському суді відповідно до чинного законодавства України.



11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей  Договір  набирає  чинності  з  моменту  підписання  його  уповноваженими
представниками Сторін і діє до «__» ______________ 2016 року.

11.2. Дострокове розірвання цього Договору можливе лише за взаємною згодою Сторін,
що  оформлюється  відповідною  додатковою  угодою  до  даного  Договору,  крім  випадків,
передбачених цим Договором.

11.3. Продовження строку дії цього Договору та виконання зобов’язань Виконавця щодо
надання  послуг  оформляється  додатковою угодою до цього  Договору та  можливе  у  разі:
документально підтверджених Виконавцем обставин, що спричинили таке продовження, у
тому числі  і  обставин непереборної  сили,  затримки фінансування витрат Замовника.  При
цьому, продовження строку дії Договору за умов, передбачених цим пунктом, не призводять
до збільшення ціни цього Договору.

11.4. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час дії даного Договору.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому
Договорі реквізитів та зобов'язуються письмово сповіщати одна одну у випадку ухвалення
рішення  про  ліквідацію,  реорганізацію  або  про  початок  процедури  банкрутства  однієї
Сторони, у період не пізніше 3 (трьох) робочих днів від дня прийняття такого рішення. У ті ж
строки  Сторони  сповіщають  одна  одну  про  зміни  поштової,  юридичної  адреси  або
банківських реквізитів,  а  у  разі  неповідомлення несуть  ризик настання пов’язаних з  цим
несприятливих наслідків.

12.2. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією
із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із
іншою Стороною.

12.3. Будь-які  зміни  та  доповнення  до  цього  Договору,  у  тому  числі  про  його
призупинення (розрив) або продовження строку дії Договору, будуть дійсними, якщо вони
викладені  в  письмовій  формі  та  підписані  уповноваженими  на  це  представниками  і
скріплення печатками Сторін (за наявності). Додаткові угоди та додатки до цього Договору є
його невід’ємними частинами.

12.4. Цей  Договір  складений  при  повному  розумінні  Сторонами  його  умов  та
термінології  українською  мовою  у  двох  ідентичних  примірниках,  які  мають  однакову
юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

12.5. Сторони зобов’язуються протягом 5 (п’яти) робочих днів інформувати одна одну
про всі обставини, що загрожують або роблять неможливим виконання зобов’язань за цим
Договором та погоджувати заходи по їх усуненню.

12.6. Якщо  будь-яке  положення  цього  Договору  стане  недійсним  внаслідок  змін  у
чинному законодавстві України, воно має бути замінено на таке положення, що не погіршує
прав та обов’язків Сторін за цим Договором.

12.7. Документи,  належним  чином  оформлені  та  передані  шляхом  факсимільного
зв’язку,  мають  силу  оригіналів  до  моменту  надання  оригіналів  цих  документів  (листів,
повідомлень, рахунків та інше), що повинні бути надані протягом 7 (семи) днів з моменту
відправлення таких факсимільних повідомлень.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток  1  -  Перелік  окремих  об'єктів  каналізаційних  очисних  споруд,  щодо  яких



проводиться закупівля послуг з технічного огляду;

Додаток 2 -  Завдання на виконання робіт з інструментального технічного обстеження
окремих об'єктів каналізаційних очисних споруд;

Акт про надані послуги.

14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець Замовник

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Комунальне підприємство «Чигирин» 
Чигиринської міської ради

Місцезнаходження:
вул. Енергетиків, 11/1 м. Чигирин, 
Черкаська обл., 20901
Тел./факс (04730) 6-01-89
e-mail: kpchigirin@ukr.net 

р/р 26008415383 в ПАТ «Райффайзен Банк 
Аваль» 
МФО 380805
Код ЄДРПОУ 36783147

Директор _______________  /В.В. Ключник/

mailto:kpchigirin@ukr.net


Додаток 1

ЗАВДАННЯ  
на виконання робіт з інструментального технічного обстеження окремих об’єктів 

каналізаційних очисних споруд в м. Чигирин Черкаської області

1. Мета проведення робіт

Визначення  технічного  стану  і  несучої  спроможності  окремих  об’єктів
каналізаційних  очисних  споруд  в  м.  Чигирин  для  розроблення  робочого  проекту  їх
реконструкції.

2. Задача обстеження

Розроблення звіту з фотовізуалізацією, висновками, пропозиціями і рекомендаціями.

3. Результати обстеження

Результатом обстеження згідно зі складом робіт має бути звіт з інструментального
обстеження  об’єктів  з  обмірювальними  кресленнями,  висновками,  пропозиціями  і
рекомендаціями щодо можливості реконструкції окремих об’єктів каналізаційних очисних
споруд згідно з вимогами п. 4.1. ДБН А.2.2-3:2014.

4. Склад робіт

4.1.  Отримання  від  Замовника  необхідних  даних,  наявних  креслень  та  інших
матеріалів по об’єктах.

4.2.  Проведення  Виконавцем  інструментального  технічного  обстеження,
лабораторного дослідження зразків і оцінка технічного стану будівель, у тому числі:

4.2.1. По об’єктах:

а) будівля решіток;

б) блок аеротенків з відстійниками;

в) виробничо-допоміжна будівля;

г) каналізаційна насосна станція №1 по вул. Енергетиків;

д) каналізаційна насосна станція №2 по вул. Грушевського.

1) Візуальне технічне обстеження будівель та окремих їх конструктивних елементів з
фотографуванням, у тому числі фундаментів у окремих відкритих шурфах.

2) Обмірні роботи з визначенням технічного стану будівель.

3) Розроблення обмірних будівельних креслень і фасадів будівель об’єктів.

4.2.2. По об’єктах:

а) каналізаційна насосна станція №1 по вул. Енергетиків;

б) блок аеротенків з відстійником;

1) Відбір проб для визначення технічного стану фундаментів окремих об’єктів.

2) Виконання лабораторних робіт з дослідження зразків проб.

3) На кожному із цих об’єктів:

а) взяти по дві проби грунту під фундаментами 2 несучих стін;

б) взяти по дві проби із цегли та розчину на 2 несучих стінах;



в) взяти дві проби із плит перекриття по діагоналі будівлі;

г) в аеротенках взяти 2 проби бетону на стінах та 2 на дні, а також 2 проби арматури.

4.2.3. Розроблення технічного звіту з фотовізуалізацією, висновками, пропозиціями і
рекомендаціями  щодо  несучої  спроможності  окремих  об’єктів  та  можливості  їх
використання при проектуванні та реконструкції.

4.2.4. Здійснення виїздів спеціалістів Виконавця у виробничі відрядження на об’єкти
для проведення робіт з обстеження.

5. Особливі завдання і умови

5.1.  Роботи  з  інструментального  технічного  обстеження  завершуються  видачею
Виконавцем Замовникові технічного звіту з результатами технічного обстеження об’єктів в
4-х примірниках після оплати усієї вартості робіт за Договором.

5.2. При виконанні робіт врахувати, що:

5.2.1.  Крім  надання  наявних  креслень,  даних  та  інших  матеріалів  по  окремих
об’єктах, Замовник виконує власними силами за свій рахунок такі роботи: 

1) улаштування, розроблення та переміщення риштування і підмостків;

2) розкривання та заробка конструкцій для проведення огляду і відбору проб;

3)  відбір  і  надання  проб  грунту  після  шурфовки  фундаментів  для  лабораторних
досліджень і аналізів геологами в лабораторних умовах;

4) очищення поверхонь конструкцій від пилу і бруду;

5) відкопування шурфів фундаментів стін і колон з відкачуванням води і зворотною
засипкою.

5.2.2.  Документація  розробляється  в  мінімальному  обсязі,  необхідному  для
прийняття  Замовником  рішень  щодо  можливості  використання  окремих  об’єктів
каналізаційних очисних споруд для розроблення робочого проекту реконструкції.

5.3.  Цим завданням та  заключеним на його основі  договором на інструментальне
обстеження будівлі корпусу, не передбачається виконання таких робіт: 

5.3.1. Постановка тривалих спостережень за станом конструкцій.

5.3.2. Здійснення авторського нагляду при виконанні робіт з капітального ремонту
конструкцій.

5.4. Це завдання є складовою частиною Договору між Виконавцем і Замовником.

6. Строк виконання робіт

До 31.07.2016. 

7. Склад вихідних даних від Замовника

7.1. Наявні креслення окремих об’єктів каналізаційних очисних споруд.

7.2. Наявні матеріали геології.

7.3. Наявна топогеодезична зйомка зони розміщення об’єктів.

7.4. Матеріали технічної інвентаризації або паспортизації окремих будівель.



Додаток 2

ПЕРЕЛІК
та загальна характеристика  окремих об'єктів

каналізаційних очисних споруд, щодо яких проводиться закупівля послуг з
технічного огляду

Назва об’єкта Місце розташування
Площа

(м2) 
Об’єм
(м3) 

К-сть
поверхів

1 2 3 4 5

1. Каналізаційні очисні споруди

1.1. Виробничо-допоміжна будівля
вул. М. Сікорського 
(Першотравнева),
м. Чигирин, Черкаська обл.

162,5 779,9 1

1.2. Будівля решіток 13,2 42,2 1

1.3. Блок аеротенків з 
відстійниками

405,8 1

2. Каналізаційна насосна станція (КНС № 1)

2.1. Каналізаційна насосна станція
вул. Енергетиків,
м. Чигирин, Черкаська обл.

74,6 335,6 1

2.2. Прибудова 10,7 29,8

2.3. Підвал 47,8 238,8

3. Каналізаційна насосна станція (КНС № 2)

3.1. Каналізаційна насосна станція 
(трансформаторна) вул. М. Грушевського,

м. Чигирин, Черкаська обл.
5,5 11 1

3.2. Каналізаційна насосна станція 6,3 14,5 1


	ЗАВДАННЯ
	ЗАВДАННЯ

