
Договір № g._______________ - ТІ/20
про надання послуг з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна

« Jс>'то_________ 2020р. с, Тростянець

Суб’єкт господарювання, фізична особа - підприємець Скакун Володимир 
Богданович (далі Виконавець) з однієї сторони, що діє на підставі виписки з Єдиного реєстру 
юридичних та фізичних осі-підприємців серія АГ №538263 від 01.09.2014р., та Відділ освіти 
Тростянецької сільської ради Тростянецької об’єднаної територіальної громади 
Миколаївського району Львівської області в особі начальника Леховича В.І., що діє «па’ 
підставі Положення (далі Замовник), іменуються разом Сторони, уклали цей Договір про 
наступне:
1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає і оплачує, а Виконавець приймає на себе зобов’язання, щодо 
проведення технічної інвентаризації об’єкту нерухомого майна: будівля Демнянського 
навчально-виховного комплексу (заклад дошкільної освіти), вул. Б.Хмельницького,2, с. 
Демня, Миколаївський район, Львівська область (далі Об’єкт) згідно 
ДК021:2015:71240000-2 архітектурні,інженерні та планувальні послуги.
1.2. Замовник зобов’язується надати відповідні вихідні дані, прийняти виконані роботи 
згідно акту прийому-передачі виконаних робіт та оплатити їх вартість.
2. Вартість робіт та порядок розрахунків.
2.1. Оплата послуг за даним Договором, проводиться Замовником на протязі 3 календарних 
днів з моменту підписання акту прийому-передачі виконаних робіт.
2.2. Оплата за надані послуги проводиться відповідного до рахунку, який є частиною цього 
Договору.
2.3. Вартість робіт відповідно до даного Договору становить: 12 150, 00 грн. (дванадцять 
тисяч сто п’ятдесят грн. 00 коп.)
2.4. Права та обов’язки Виконавця.
2.5. Виконавець зобов’язується виконати роботи (відповідно до п.1.1. даного Договору) 
належним чином та в погоджений Сторонами термін.
2.6. Виконавець зобов’язується не розголошувати конфіденційну інформацію, одержану від 
Замовника, яка стала йому відома під час виконання умов даного Договору.
3. Права та обов’язки Замовника.
3.1. Замовник зобов’язується надати необхідні документи та матеріали для належного 
виконання робіт відповідно до даного Договору.
3.2. Іншим способом сприяти Виконавцю у виконанні умов Даного договору.
4. Відповідальність сторін.
4.1. За невиконання та/або неналежне виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, 
настає відповідальність згідно чинного законодавства України.
4.2. Усі спори щодо виконання даного Договору вирішуються Сторонами шляхом 
переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.
5. Форс-мажорні обставини.
5.1. ^Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 
зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс- 
мажорних обставин.
5.2. форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що 
виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи 
уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, 
повені, пожежжі, рішення органів державної влади та управління, зміни законодавства 
внаслідок яких на Сторони покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться



додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання 
Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
6. Строк дії договору та інші положення.
6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до остаточного 
виконання Сторонами прийнятих зобов’язань.
6.2. Цей договір може бути розірваний кожною із Сторін достроково, за умови письмового 
попередження про це іншої Сторони не пізніше, ніж за 10 днів. Дострокове розірвання 
Договору не звільняє Інвестора від оплати вартості фактично виконаних робіт.
6.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, що так чи інакше 
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
6.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, шо' 
оформляються додатковою письмовою угодою до цього Договору.
6.5. Усі правові відносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не 
врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
Цей Договір складений українською мовою у 3-х примірниках, кожний з яких має однакову 
юридичну силу.

Виконавець
ФО-П Скакун Володимир Богданович 
вул. Біласа і Данилишина.47, с. Розвадів 
Миколаївський р-н. Львівська обл..
ІПН 2908502977
Р/р UA703253210000026001053755436
в Західному ГРУ Приват Банку м. Львів
МФО 325321

V-

огданович
2908502977V

Замовник
Відділ освіти Тростянецької сільської ради 
Тростянецької об'єднаної територіальної 
громади Миколаївського району Львівської 
області
вул. Зелена,2, с. Тростянець, Миколаївський 
район, Львівська область, 81614,
Р/р UA218201720344 2600002000093 782
ДІ<СУ м. Київ
МФО 820172
ЗКПО: 40274710

і відповідальна особа
прізвище)



Акт прийому-передачі 
виконаних робіт

« » JflCmC’rcQ________ 2020 р. с. Тростянець

Ми що нижче підписалися, представник Виконавця та представник Замовника, уклали 
цей акт про те, що Виконавець виконав роботи відповідно до п.1.1, Договору № 

(2_______________ ТІ/20 від « /-Z- » _____________________________ 2020 р.,
щодо проведення технічної інвентаризації об’єкту нерухомого майна: будівля Демнянськбго 
навчально-виховного комплексу (заклад дошкільної освіти), вул. Б.Хмельницького,2, с. 
Демня, Миколаївський район, Львівська область

Вартість наданих послуг, що доручалися до виконання Виконавцю, визначена 
протоколом договірної ціни (додаток №1 до даного Договору) та складає: 12 150, 00 грн. 
(дванадцять тисяч сто п’ятдесят гри. 00 коп.)

Роботи виконані повністю, сторони претензій одна до одної не мають.
♦

Виконавець
ФО-П Скакун Володимир Богданович 
вул. Біласа і Данилишина.47, с. Розвалів 
Миколаївський р-н. Львівська обл.,
ІПН 2908502977
Р/р UA703253210000026001053755436

Замовник
Відділ освіти Тростянецької сільської ради 
Тростянецької об’єднаної територіальної 
громади Миколаївського району Львівської 
області
вул. Зелена,2, с. Тростянець, Миколаївський 
район, Львівська область, 81614,
Р/р UA218201720344 2600002000093782
ДКСУ м. Київ
МФО 820172
ЗКПО: 40274710
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