
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

 

Про затвердження договору та 

надання дозволу на укладення 

договору на створення (передачу) 

науково-технічної продукції 

14 вересня 2017 року Старокостянтинів   №280 

 

 

Розглянувши звернення директора Старокостянтинівського комунального 

підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал», яке зареєстроване 

у виконавчому комітеті міської ради 19 липня  2017 року за № 23/2568-01-16/2017 про 

розроблення нормативів питного водопостачання, відповідно до п.4 Порядку розроблення 

та затвердження нормативів питного водопостачання, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 серпня  2004 року № 1107 та керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити договір на створення (передачу) науково-технічної продукції 

«Розрахунок нормативів питного водопостачання для населення м.Старокостянтинів» між 

виконавчим комітетом Старокостянтинівської  міської ради та державним підприємством 

«Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» 

згідно з додатком. 

 

2. Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради в особі міського голови на 

укладення договору на створення (передачу) науково-технічної продукції «Розрахунок 

нормативів питного водопостачання для населення м.Старокостянтинів». 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Камінська В.К.) 

забезпечити оплату вартості робіт з розрахунку нормативів питного водопостачання для 

населення м. Старокостянтинів згідно із укладеним  договором на створення (передачу) 

науково-технічної продукції. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Богачука В.В. 

  
 

 

Перший заступник 

міського голови                                     підпис                                                   В.Богачук 

 

 

 



 

Додаток   

до рішення виконавчого  

комітету міської ради  

14 вересня 2017 року  

№280 

 

 

ДОГОВІР № -10-17 

на створення (передачу) науково-технічної продукції 

 

Київ                             ___   __________ 2017 року 

 

Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний 

інститут міського господарства», що надалі іменується – Виконавець, в особі директора 

Кравченка Валерія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 

виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради, що надалі іменується – 

Замовник, в особі міського голови Мельничука Миколи Степановича, який діє на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з другої сторони, а разом 

іменовані – Сторони, уклали цей Договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе створення (передачу) 

науково-технічної продукції: «Розрахунок нормативів питного водопостачання для 

населення  м. Старокостянтинів». 

1.2. Зміст та терміни виконання робіт визначаються Календарним планом, що 

складає невід'ємну частину Договору. 

  

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

2.1. За виконану науково-технічну продукцію згідно з цим договором Замовник 

перераховує Виконавцю відповідно до Протоколу угоди про договірну ціну 48 000 (сорок 

вісім тисяч) грн. 00 коп., у тому числі ПДВ - 8 000 (вісім тисяч) грн. 00 коп. 

2.2. Оплата за Договором здійснюється у безготівковій формі шляхом 

перерахування Замовником відповідної грошової суми на вказаний у Договорі рахунок 

Виконавця в наступному порядку: 

аванс у розмірі 30% відсотків від загальної вартості робіт, що становить 14 400 

(чотирнадцять тисяч чотириста) грн. 00 коп., в тому числі 2 400 (дві тисячі чотириста) грн.  

00 коп. ПДВ, Замовник сплачує протягом 10 днів від дня підписання Договору; 

по завершенню виконання робіт Замовник на підставі підписаного акту приймання-

передачі науково-технічної продукції сплачує вартість таких робіт, протягом 10 днів від 

дня підписання відповідного акта приймання-передачі науково-технічної продукції. 

2.3. Отриманий Виконавцем аванс враховується при розрахунках за виконані 

роботи. 

 

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ 

3.1. Перелік науково-технічної продукції (документації), що підлягає оформленню 

та здачі Виконавцем Замовнику по закінченню Договору визначено Календарним планом 

робіт. 

3.2. Передача оформленої у встановленому порядку науково-технічної продукції 

здійснюється за супроводжувальними документами Виконавця. 

3.3. По завершенню виконання етапів роботи Виконавець пред'являє Замовнику акт 

приймання-передачі науково-технічної продукції у двох примірниках з додатком до нього 

комплекту науково-технічної документації, передбаченої Календарним планом робіт та 

умовами Договору. 
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3.4. Замовник протягом 10 днів з дня отримання акта приймання-передачі та 

звітних документів, що  передбачені  в  п. 3.3   цього Договору,  зобов'язаний  надіслати  

Виконавцю  

підписаний акт приймання-передачі науково-технічної продукції або мотивовану відмову 

від прийняття робіт. 

3.5. В разі мотивованої відмови Замовника Сторонами складається двосторонній 

акт з переліком необхідних доопрацювань та термінів їх виконання. 

3.6. Якщо в передбачені п. 3.4 даного Договору строки Замовник не повертає 

Виконавцю акт приймання-передачі науково-технічної продукції або не надає 

мотивованої відмови від прийняття робіт, роботи вважаються прийнятими Замовником, а 

акт, підписаний Виконавцем, є підставою для проведення розрахунків. 

3.7. Якщо під час виконання робіт буде виявлена необхідність зміни строків, 

об’ємів робіт або виконання додаткових обсягів робіт, не передбачених Календарним 

планом, такі роботи виконуються на підставі додаткових угод.     

3.8. Виконавець має право достроково виконати роботи за Договором, а Замовник 

прийняти ці роботи та оплатити. При цьому вартість робіт зміні не підлягає.   

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання 

передбачених цим Договором зобов'язань, згідно із чинним законодавством України та 

умовами даного Договору. 

4.2. За порушення строків виконання робіт, визначених цим Договором, 

Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі подвійної облікової ставки 

Національного банку України, що діє у період, за який сплачується неустойка, за кожен 

календарний день прострочення від вартості невиконаних робіт. 

4.3. За порушення Замовником строків оплати за цим Договором, Замовник сплачує 

виконавцю пеню за кожний календарний день прострочення в розмірі подвійної облікової 

ставки Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня, від суми 

невиконаного грошового зобов’язання. 

  

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання 

зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання було наслідком форс-мажорних 

обставин (економічна криза, стихійне лихо, екологічні, погодні умови, пожежа, війна, 

страйки), що виникли після укладання Договору і яких не могли передбачити, або не 

могли їм запобігти оптимальними розумними заходами. 

5.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов'язків по Договору, 

повинна не пізніше 14 днів повідомити іншу сторону про термін початку та можливого 

закінчення обставин, що викликали форс-мажор.  

5.3. Сторона, що не змогла вчасно виконати зобов'язання за цим договором 

внаслідок обставин непереборної сили, повинна докласти всіх зусиль до того, щоб 

якомога швидше і в повному обсязі виконати їх.  

5.4. У випадку неможливості виконання робіт за Договором через обставини, що 

склалися, сторони оформлюють спільне рішення щодо їх призупинення чи перенесення на 

певний термін.  

5.5. Призупинені роботи за Договором можуть бути продовжені на підставі 

Додаткової угоди.   

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА РОЗБІЖНОСТЕЙ 
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6.1. Усі спори між Сторонами, які виникли при виконанні умов цього договору і за 

якими Сторони не досягли згоди, вирішуються у судовому порядку. 

 

7. ІНШІ УМОВИ 

 

7.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня              

2017 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань 

за цим Договором. 

7.2.  Цей Договір укладено українською мовою в двох оригінальних примірниках - 

по одному для кожної із Сторін. 

7.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним  

законодавством України. 

 

8. ДОДАТКИ 

До Договору додаються, як його невід’ємна частина: 

Додаток 1: Протокол угоди про договірну ціну; 

Додаток 2: Календарний план виконання робіт. 

 

 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

Державне підприємство "Науково-

дослідний та конструкторсько-

технологічний інститут міського 

господарства" (ДП «НДКТІ МГ») 

Адреса: вул. Урицького (Митрополита 

Василя Липківського), будинок №  35 

м. Київ, 03035  

Банківські реквізити: 

Р/р: 26007000019712 

в ПАТ «Укрсоцбанк» 

МФО 300023 

код ЄДРПОУ 03363588, 

Свідоцтво платника ПДВ 36025318, 

ІПН 033635826050 

Тел. (044)248-23-26 

Є платником податку на прибуток на 

загальних підставах 

ЗАМОВНИК: 

Виконавчий комітет Старокостянтинівської 

міської ради 

 

 

Адреса: вул. Острозького, 41,                               

м. Старокостянтинів, Хмельницька обл.,  

31100                   

 

 

Від виконавця: 

Директор  

ДП «НДКТІ МГ» 

 

__________    В.А.Кравченко 

 

 

Від замовника: 

Міський голова 

 

 

______________     М.С.Мельничук 

 



Додаток 1 

 

 

ПРОТОКОЛ 

угоди про договірну ціну  

за договором   

«Розрахунок нормативів питного водопостачання для населення   

м. Старокостянтинів» 

 

Договір №  -10-17   ____   ______________   2017  р. 

 

 

 

 

 

Ми, що нижче підписалися, від особи Виконавця директор  ДП «Науково-

дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства (ДП «НДКТІ 

МГ»)  Кравченко В.А. та від особи Замовника Старокостянтинівський міський голова                

Мельничук М.С. засвідчуємо, що сторонами досягнуто угоди про розмір договірної ціни 

на створення (передачу) науково-технічної продукції у сумі: 

 

Всього – 48000 (сорок вісім тисяч) грн. 00 коп. 

                                        в т.ч. ПДВ  –  8000 (вісім тисяч) грн. 00 коп. 

 

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між 

Виконавцем і Замовником. 

 

 

 

 

Виконавець Замовник Виконавець 

 

Директор  

ДП «НДКТІ МГ» 

 

____________ В.А.Кравченко 

 

Міський голова 

 

 

______________     М.С.Мельничук 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ 

 

 до договору  № -10-17 

«Розрахунок нормативів питного водопостачання для населення   

м. Старокостянтинів» 

 

Найменування робіт  

С
тр

о
к
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к
о
н
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В
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ь
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Д

В
, 

гр
н
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Науково-технічна 

продукція, яка підлягає 

оформленню та 

здачі Замовнику 

Узагальнення вихідних даних 

для розрахунку нормативів 

питного водопостачання 

населення міста 

Проведення розрахунку 

нормативів питного 

водопостачання населення 

міста Старокостянтинів 

відповідно до чинної 

методики  та оформлення 

звіту 

Календарний 

місяць з дня 

надходження 

вихідних даних 

48 000,00 Звіт « Старокостянтинів» 

 

Всього, з ПДВ  48 000,00  

 

 

 

 

Виконавець Замовник Виконавець 

 

Директор  

ДП «НДКТІ МГ» 

 

____________ В.А.Кравченко 

 

Міський голова 

 

 

______________     М.С.Мельничук 

 

 

 

 

 

 

 

 


