
ДОГОВІР № { І 
на замовлення з компенсації фактично понесених збитків від регулювання тарифів 

на перевезення студентів і учнів на 2016 рік 

м. Черкаси „Й_" 9?> 2016 року 

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської 
ради, надалі - Замовник, в особі директора Наумчука Андрія Миколайовича, 
який діє на підставі положення, з однієї сторони, та 

Комунальне підприємство "Черкасиелектротранс" Черкаської міської 
ради", надалі - Перевізник, в особі директора Кучера Петра Семеновича, який 
діє на підставі статуту, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне, -

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Замовник та Перевізник у відповідності до Законів України „Про міський 
електричний транспорт", „Про сприяння соціальному становленню та розвитку 
молоді в Україні" та "Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих 
навчальних закладів І-І\/ рівнів акредитації та учням професійно -технічних 
навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та 
міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України", 
затвердженого постановою КМУ від 05.04.1999 року № 541, уклали Договір на 
замовлення з компенсації фактично понесених збитків від регулювання тарифів на 
перевезення студентів і учнів на 2016 рік (далі - "Договір"). 
1.2. У відповідності з умовами договору Замовник за рахунок коштів міського 
бюджету компенсує Перевізнику фактично понесені втрати від регулювання 
тарифів на перевезення студентів і учнів, які передбачені рішенням сесії 
Черкаської міської ради від 14.01.2016 р. № 2-88 „Про затвердження Програми 
розвитку міського електротранспорту в м.Черкаси на 2016 рік" у сумі 96900,00 грн. 
(дев'яносто шість тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.) по коду КТКВК 170603. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 
2.1. Замовник приймає розрахунки фактично понесених збитків від реалізації 
місячних проїзних квитків студентам і учням для проїзду у міському 
електротранспорті Перевізника згідно з наданими розрахунками (без складання 
списків). 
2.2. Замовник протягом трьох банківських днів після отримання розрахунків 
перераховує на поточний рахунок Перевізника, що зазначений в договорі, кошти 
на покриття збитків від реалізації проїзних квитків для студентів і учнів. 
2.3. Всі розрахунки по договору проводяться в національній валюті України - гривні. 
2.4. У разі затримки бюджетного фінансування та/або здійснення платежів не з 
вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п'яти) 
банківських днів з дати отримання Замовником відповідного фінансування та/або 
можливості здійснити платежі. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПЕРЕВІЗНИКА 
3.1. Перевізник зобов'язаний надавати послуги з перевезення студентів і учнів за 
наявності придбаного місячного квитка та посвідчення. 
3.2. Перевізник зобов'язаний до 25 числа кожного календарного місяця, надати 
Замовнику розрахунки фактично понесених збитків від реалізації проїзних квитків 
для учнів і студентів. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
4.1. Кожна зі сторін несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань 
відповідно до чинного законодавства України. 

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
5.1. Спори, що виникають між Замовником та Перевізником у процесі 
виконання Договору, вирішуються шляхом двосторонніх переговорів або згідно 
чинного законодавства України. 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 
зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин 



непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються обставини, 
які виникли після укладення Договору внаслідок непередбачуваних та 
невідворотних обставин надзвичайного характеру, які перешкоджають належному 
виконанню зобов'язань за даним Договором. Належним доказом наявності 
зазначених обставин та їх тривалості є підтвердження Торгово-промислової палати 
України або іншого компетентного органу, виданого Стороні Договору. 
6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше, ніж протягом 5 (п'яти) робочих 
днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 
6.3. У випадку настання обставин непереборної сили, термін виконання Сторонами 
зобов'язань за Договором відкладається на строк, протягом якого діяли такі 
обставини та їх наслідки. 
6.4. Якщо такі обставини та їх наслідки продовжують діяти понад 60 (шістдесят) 
календарних днів, кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого 
виконання Договору. У разі здійснення Замовником попередньої оплати на умовах, 
визначених у цьому Договорі, Перевізник повертає Замовнику кошти протягом 
трьох днів з дня розірвання цього Договору. 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ІНШІ УМОВИ 
7.1. Цей Договір вступає в силу з 1 січня 2016 р. і діє до 31 грудня 2016 р. 
(включно), а в частині здійснення розрахунків - до повного виконання зобов'язань 
сторонами. 
7.2. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору набирають чинність і стають 
його невід'ємною частиною за умови їх письмового оформлення з підписанням 
повноважними представниками обох сторін. 
7.3. Замовник за цим договором не є платником податків. Перевізник має статус 
платника податку на прибуток на загальних підставах. 
7.4. Сторони в обов'язковому порядку в 10 денний термін зобов'язані письмово 
повідомляти про зміни в системі оподаткування та банківських рахунків. 
7.5. Даний договір складений при повному розумінні сторонами його умов та 
термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, що мають рівну 
юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі сторін. 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
ПЕРЕВІЗНИК ЗАМОВНИК 

Комунальне підприємство Департамент житлово-
«Черкасиелектротранс» Черкаської комунального комплексу 

міської ради» Черкаської міської ради 

Управління Державної 
казначейської служби України | 

у м.Черкасах Черкаської області ; 
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК 

.» п 1 БРР т 20 р ^ ; 
Зобов'язання № / Ї Р б О З Щ х * * * 1 

18036, м. Черкаси, пр-т Хіміків, 82 
тел. 64-56-60, e-mail: trollck@ukrpost.ua 
Код ЄДРПОУ 03328675 
п/р № 26000051528275 
у ПАТ КБ «Приватбанк», м. Черкаси 
МФО 354347, ІПН 033286723011 
Свідоцтво платника ПДВ № 100312355 

Директор 

A.M. Наумчук 

18000,м.Черкаси,вул.Б.Вишневецького,36 
р/р 35411008048486 ГУДКСУ 
в Черкаській області 
Код ЄДРПОУ 26323404 
МФО 854018 
тел. (0472) 36-11-29 

mailto:trollck@ukrpost.ua

