
                                           

             
          

 
ДОГОВІР 

на відновлення благоустрою після завершення 

виконання порушення об’єктів благоустрою № ______ 

 

 

м. Покровськ                                                                                   «____»_______ 20___р.  

                               

 

Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради, уповноважений орган, в особі начальника 

Юзипович О.В., що діє на підставі Положення про відділ затвердженним рішенням міської ради від 22.06.2016 

№ 7/13-32, іменований  в подальшому „Сторона 1”,  з одного боку та в 

особі_____________________________________________________ , що діє на підставів 

__________________________________________________, в подальшому „Сторона 2” з другого боку, уклали 

цей договір про нижченаведене: 

 

1. Предмет Договору 

1.1. „Сторона 2”  приймає на себе обов’язок по відновленню об’єктів благоустрою після проведення робіт 

пов’язаних з порушенням благоустроюна території  м. Покровськ ________________________________ та 

зобов’язується забезпечити належні технічно-експлуатаційні характеристики відновлених елементів 

благоустрою протягом 12 місяців. 

 

2. Строки виконання робіт 

 

2.1. „Сторона 2” відновлює благоустрій протягом ______ днів з моменту порушення об’єкту благоустрою 

при виконанні земляних та ремонтних робіт. 

 

3. Обов’язки сторін 

 

3.1. „Сторона 1” зобов’язана: 

3.1.1. По закінченню робіт з відновленням благоустрою, в присутності заявника скласти відповідний акт 

перевірки. 

3.1.2. Вимагати від „Сторони 2” відшкодування збитків, нанесених міському господарству і 

територіальній громаді міста Красноармійськ, в разі виникнення їх з його вини. 

3.1.3.  „Сторона 1” зобов’язується у рамках своїх повноважень здійснювати контроль за відновленням 

благоустрою після виконання робіт з порушення об’єктів благоустрою відповідно до нормативних актів, що 

регулюють відносини у сфері благоустрою. 

3.2. „Сторона 2” зобов’язана: 

3.2.1. Вживати всіх можливих заходів щодо нанесення найменшої шкоди об’єкту благоустрою, на якому 

виконуються земляні та ремонтні роботи. 

3.2.2. Здійснити заходи з відновлення об’єкту благоустрою, на якому проводились роботи у встановлені 

дозволом терміни. 

3.2.3. Забезпечувати належні технічно-експлуатаційні характеристики відновлених елементів 

благоустрою протягом 12 місяців. 

3.2.4. При виникненні дефектів відновлених елементів благоустроюв протягом     12 місяців «Сторона 2» 

бере на себе обов’язок їх ліквідувати. 

 

4. Права сторін 

 

4.1. „Сторона 1” має право: 

- контролювати терміни та якість відновлення об’єкту благоустрою після виконання земляних та 

ремонтних робіт; 



- вимагати відшкодування збитків, нанесених об’єкту благоустрою в   м. Покровськ; 

- вносити зміни до договору згідно з чинним законодавством. 

4.2. „Сторона  2” має право: 

- звертатись до „Сторони 1” для врегулювання питань, які виникли під час виконання договірних 

зобов’язань. 

 

5. Відповідальність сторін 

 

5.1.  „Сторона  2” несе відповідальність за: 

а) порушення встановлених строків відновлення об’єктів благоустрою;  

б) за якість робіт з відновлення об’єкта благоустрою; 

5.2. В разі невиконання або неналежного виконання умов договору будь-якою із сторін, вона несе 

відповідальність перед іншою стороною відповідно до вимог чинного законодавства України. 

5.3. У разі невідповідності якості виконаних робіт з відновлення об’єкта благоустрою вимогам 

відповідних норм і стандартів за участю представників обох Сторін складається акт з переліком претензій, у 

якому вказуються терміни усунення недоліків та крім того сплачує штраф згідно діючого адміністративного 

законодавства ( статтей  140, 152 КоАП України ). 

5.4. Заявник за власні кошти усуває зазначені в акті перевірки виконаних робіт недоліки у терміни, 

встановлені за погодженням Сторін. 

5.5. При надзвичайних випадках: стихійне лихо, військові дії, зміни в законодавстві України, а також 

інших обставин непереборної сили, які роблять неможливим виконання зобов’язань по цьому Договору, 

Сторони звільняються на період дії таких обставин від своїх зобов’язань по Договору. Якщо будь-яка із 

вищевказаних обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язань у встановлений Договором строк, то 

цей строк виконання зобов’язань подовжується пропорційно строку дії таких обставин. 

 

5.6. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за даним Договором через форс-

мажорні обставини, зобов’язана протягом 3 (трьох) днів повідомити про це іншу Сторону. 

 

 

6. Строк дії Договору 

 

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання (для аварійних робіт з моменту початку робіт) і 

діє до «___________». 

6.2.Срок дії договору може бути подовжено за взаємною згодою сторін, що оформлюється додатковою 

угодою, але є невідємлемою частиною договору.  

7. Прикінцеві положення 

 

7.1. Цей договір укладено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, 

по одному для кожної зі Сторін.  

7.2. У випадках, непередбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 

8. Юридичні адреси та реквізити сторін 

                  «Сторона 1»                                                                            «Сторона 2»   

ЖКВ Покровської міської ради ___________________________ 

пл. Шибанкова, 11  ____________________________ 

м. Покровськ ____________________________ 

Донецька область ____________________________ 

85300 ____________________________ 

М.П.    М.П. 

        

 

 

 
 


