
Договір № /<8. [  <2
надання послуг з поточного ремонту 

і технічного обслуговування автотранспорту

м. Харків « -/г/7» _______ 2018 р.

Фізична особа-підприємець Фоміна Олена Олександрівна, яка діє на підставі свідоцтва 
№987525 від 16.01.2009р., іменована надалі Виконавець, з одного боку, і Адміністрація 
Слобідського району Харківської міської ради, в особі голови адміністрації Ільєнко В’ячеслава 
Михайловича, який діє на підставі Положення, іменованого в подальшому Замовник, з іншого 
боку, уклали цей Договір про наступне:

1.  Предмет договору
1.1 Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів 
(згідно ДК 021:2015 код 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
мототранспортннх засобів і супутнього обладнання) Виконавець зобов'язується надати послуги 
з поточного ремонту та технічного обслуговування автотранспорту Замовника

/т/3 вН 'О *и>с б'-ш^ Сі_____________________
а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити послуги, згідно Калькуляції (Додаток №1), що 
є Невід'ємною частиною цього Договору. .
\ .2. Загалі.па сума Договору складає___________ 3 / ________________________________  грн.
і /77 (РССЄ'&/'& гри. <£^Ясоп.)
ІІДВ не передбачений
! .3. Термін надання послуг: за погодженням сторін.

2.  Зобов'язання га відповідальність Сторін
2.1. замовник зобов'язаний викласти Виконавцю всі побажання по наданню послуг поточного 
ремонту та технічного обслуговування автомобіля.
2.2. Виконавець несе відповідальність за кінцевий результат наданих послуг.
2.3. Замовник (представник Замовника) може самостійно виконувати закупівлю необхідних 
матеріалів для послуг поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля. Якщо такі 
с, вони відображаються в Додатку №2, даного Договору.

3. Порядок проведення розрахунків
3.1. Замовник здійснює оплату за поставляються послуги на підставі Актів здачі-приймання 
виконаних робіт (послуг) протягом 30-ти банківських днів шляхом перерахування грошових
коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
3.2. Сторони зобов'язані зберігати документи, що підтверджують факт проведення розрахунків.

4.  Права і  обов'язки Сторін
4.1. Виконавець зобов'язується своєчасно і якісно провести послугу поточного ремонту та 
технічного обслуговування автомобіля, а Замовник зобов'язується вчасно прийняти і оплатити
надані послуги.
4.2. Замовник зобов'язаний прийняти виконані послуги особисто або забезпечити присутність 
свого представника з довіреністю на право підписання необхідних документів по здачі- 
прпнманню виконаних робіт (послуг).
4.3. Відмова Замовника від приймання наданих послуг не звільняє його від виконання умов
цього Договору.

5.  Відповідальність Сторін
5.1. У разі порушення терміну оплати за надані послуги, зазначеного в п.3.1. справжньої угоди. 
Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,1% від загальної вартості послуги, зазначеної в
іі. і.2. цього Договору за кожен день прострочення платежу.
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5.2. У разі неналежного та несвоєчасного виконання ремонту автотранспорту Виконавець 
сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,1% від загальної вартості послуги, зазначеної в п. 1.2.
справжньої угоди.

6.  Форс-мажор
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань 
■за ним Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що 
виникли після укладення цього Договору, які Сторони не могли передбачити і запобігти 
розумними заходами.

7.  Арбітраж. Вирішення суперечок
7. і. Всі суперечки, що виникають в процесі виконання даного Договору. Сторони домовилися
вирішувати шлях о м переговорів.
7.2. У разі неможливості досягти взаємної домовленості, спори передаються на розгляд до суду, 
для вирішення їх в установленому законом порядку.

8.  Інші умови
8.!. Всі зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, 
якщо вони складені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками двох
Сторін.
8.2. Всі відносини між Сторонами, не передбачені даним Договором, регулюються чинним
заісо11одавством У країн и.
8.3. Договір складений в 2-х примірниках, для кожної із Сторін, і має однакову юридичну силу.
8.4. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2018г., але в будь-якому 
випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

Юридичні адреси,  реквізити та підписи сторін  

Замовник:
Адміністрація' Слобідського району Харківської 
міської ради
61001, м. Харків, вул. Плеханівська,42 
код СДРПОУ 37459125 
р/с35418091077802 
ГУДКСУ в Харківській області 
МФО 851011

Голова адміністрації  

В.М. Ільєнко

Виконавець:
ФОН Фоміна Олена Олександрівна

61036. м. Харків, вул. Ковтуна, 15 кв. 69 
И 1-ІН 3036911061
.N1} Св-ва В02 №987525 от 16.01.2009 
№ Св-ва ед. пал А № 761876 от 25.05.2012 
р/с 260050523341 13 в Г1АО КБ «ПриватБанк»

О.О.Фоміна
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Додаток №1 
к Договору № ІЯІО 

від « ./</» _____ 2018р.

/7/Л

Калькуляція
надання послуг з поточного ремонту 

і технічного обслуговування,автотранспорту

~£_

3

г
іА.

Нанменованне робіт (послуг): Кількість Ціна, грн. Сума,
грн.
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В.М. Ільєнко

сього на суму~%ШЬ тгпас0с- '%Є ?УІу/и7Є<о_̂ %£ £еЛ-Н>

Замовник:  

Голова адм і  н і  стр а ц і ї  

О.О.Фоміна ______________________________



Додаток №2 
до Договору № 

від « гі/\) _____2018р.

Список матеріалів Замовника, 
які використані в ході послуги поточного ремонту 

і технічного обслуговування автотранспорту

Найменуванняя Од. виміру Кількість
ЯЮ.АЛи Л <сс с?" Уі/ ------------ ----

•

Виконавець: Замовник:  

Гол о в а ад м іпістра ц і ї

О.О.Фоіміна В.М. Ільєнко




