
Акт прийому-передачі 
виконаних робіт ZX.

«04 » 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 № 
J__________________ б ТІ/20 від « /7 » ______ <£Х___________________  2020 р.,
щодо проведення технічної інвентаризації об’єкту нерухомого майна: будівля Демнянського 
навчально-виховного комплексу (заклад загальної середньої освіти), вул. Шкільна,431 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: 47 250, 00 гри, 
(сорок сім тисяч двісті п ’ятдесят грн. 00 коп.)

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

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

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 UA 218201720344 2600002000093782
ДКСУ м. Київ
МФО 820172
ЗКПО: 40274710

Лехович В. І.



ІНШІ УМОВИ
5.1. „ Підрядник” звільняється від виплати штрафу по п. 4.1. у випадку порушення ..Замовником" умов 
передбачених пунктом 2.1 даного договору.
5.2. Згідно з ПКУ, ВБФ “Потенціал” повідомляє, що є платником податку на прибуток на 3ara.-ii.Hux підставах
5.3. Сторони встановлюють, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його 
укладання.
5.3. Даний договір складено в двох примірниках: один примірник - „Замовнику „ , другий ..Підряднику" 
кожний з яких має однакову юридичну силу та діє до 31 грудня 2020 р.

ОБСТАВИН НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов договору, якщо вони являюг^я» 
наслідками дії обставин непереборної сили до якої сторони відносять: стихійні явища, пожежі, військові дії, 
страйки, масові безпорядки, які безпосередньо впливають на виконання умов договору.
6.2. Період звільнення від відповідальності за невиконання умов договору починається з моменту оголошення 
не виконуючою стороною обставин і закінчується , якщо не виконуюча сторона вжила заходів, яких вона і 
справді могла вжити для виходу з обставин. Обставини непереборної сили автоматично продовжує термін 
виконання зобов’язання на весь період його дії та ліквідації наслідків.
6.3. Про настання обставин непереборної сили сторони мають право інформувати одна одну в тижневий термін 
Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 2 місяці, то кожна із сторін матиме право відмовитись від 
подальшого виконання зобов’язання за цим договором ( жодна із сторін не має права на відшкодування 
другою стороною можливих збитків).

W
** ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Розірвання договору можливе за згодою сторін.
7.2. Розірвання договору здійснюється не раніше ніж через 20 днів після отримання трутою стороною 
письмового повідомлення про намір розірвати договір з обгрунтуванням причин.
7.3. Замовник може розірвати договір за таких причин:
- відсутність у Замовника коштів для фінансування послуги з поточного ремонту;
- виявлення недоцільності або неможливості інвестування коштів у об’єкт в тому числі за обставин не 
передбачуваної сили, рішенням відповідних контролюючих органів;
- суттєве порушення зобов’язань підрядником, що створює передумови для невиконання замовлення у 
встановлені терміни згідно договору на 2 місяці, грубих порушень вимог будівельних норм і правил:
- банкрутство Підрядника ін.

7.4. Розірвання договору з ініціативи Підрядника:
- якщо Замовник протягом двох місяців не виконує своїх зобов’язань згідно договору і цим зумовлює 
неможливість нормальної діяльності Підрядника;
- якщо Замовник не оплачує протягом 2 місяців надані Підрядником послуги.
- підставою для розірвання договору може бути сукупність обставин, кожна з яких, взята окремо, не є 
достатньою для прийняття такого рішення.
7.5. Сторона, з вини якої призупиняється робота або розривається доі овір. повинна відшкоду на і и іншій с юропі 
всі її витрати і збитки, що зумовлені цими рішеннями відповідно документів і розрахунків, передбачених 
заінтересованою стороною протягом 1 місяця від дня прийняття рішення. Розрахунки і обгрунтування відмови 
другою стороною надається на протязі 15 робочих днів.
7. 6. Всі суперечки та розбіжності що стосуються даного договору і які не можливо вирішити шляхом 
переговорів сторін та взаємних консультацій, повинні розглядатися Господарським судом у відповідності з 
Законодавством України.

8.МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Відділ освіти Тростянецької сільської Ради 
Тростянецької об'єднаної територіальної 

громади Миколаївського р-ну Львівської обл 
81614, Україна, Львівська область, Миколаївського 
р-ну. с.Тростянець, вул.Зелена,2 
код ЄДРПОУ 40274710 . _
Р/Р'І___ ___
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ВБФ “Потенціал” у формі ТзОВ

ІиКодадвському р-ні
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Д—(служби України у 

■’ Лбховиі-і В.І.

79020, Україна, м. Львів, пр-т. Чорновола ,43а 
код ЄДРПОУ 22376869,
п/р UA 033253650000000026000012427 в 
АТ“КРЕДОБАНК” м.
і.п.н.22376861316
т.52-82-58, 32-4^1:
e-mail: potency
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