
                                               ДОГОВІР №10/10/16/01 
про  надання послуг  

 
 м. Київ                                                                                             « 10 » жовтня 2016р. 

 
        Дитячо-юнацька спортивна школа  з хокею з шайбою «Сокіл-Київ»  ( далі  
ДЮСШ  ХШ «Сокіл-Київ»), в особі директора Чибірева  Віктора  Васильовича , який діє 
на підставі Статуту  (надалі за текстом Замовник) з однієї сторони, та     Державне 
підприємство «Спортивний комплекс «Авангард» , (далі ДП «СК «Авангард»), в особі 
директора Сімчука Костянтина Миколайовича , який діє на підставі Статуту, (надалі за 
текстом Виконавець), з іншої сторони, (далі – Сторони), уклали цей договір про надання 
послуг (надалі за текстом  Договір) про наступне: 
 

І. Предмет договору 
1.1.   Виконавець зобов'язується надавати ДЮСШ  ХШ«Сокіл-Київ» послуги, пов’язані з 
використанням спортивних споруд (експлуатація спортивного залу та прилеглих 
приміщень) (код за класифікатором ДК 016-2010 - 93.11.1) (надалі за текстом Послуги). 
ДЮСШ  ХШ «Сокіл-Київ» зобов‘язується –прийняти і оплатити Послуги. 
1.2.Найменування,обсяг/кількість, ціна, загальна вартість Послуг визначаються 
Специфікацією послуг (далі-Специфікація), що є невід’ємною частиною цього Договору 
(Додаток 1), строки, місце надання Послуг визначається розділом V Договору. 
1.3.Виконавець для забезпечення надання Послуг має:  
1.3.1 Спортивний зал для  проведення навчально-тренувальних занять :  
- площа спортивного залу  627,3 м2; 
- освітлення спортивного залу згідно чинного законодавства, норм та правил                    

СП 1567-7      
- роздягальні ; 
- санітарні приміщення – 2; 
- наявність пункту надання першої медичної допомоги; 

1.3.2. Інші технічні приміщення та все необхідне для забезпечення відповідної роботи 
обладнання та кваліфікований штат працівників. 
 
 

II. Якість наданих послуг 
2.1.Виконавець надає ДЮСШ  ХШ «Сокіл-Київ»  Послуги із забезпеченням                            
наступного:                   
2.1.1.Спртивний зал, інші приміщення та обладнання у технічно справному стані, що      
відповідають: 

- умовам державних стандартів та/або іншим нормативним документам, які 
встановлюють вимоги до їх якості; 

-  пожежним та санітарно-гігієнічним нормам. 
 

III. Ціна договору 
3.1. Ціна цього Договору становить 32 900,00 грн., без ПДВ.(тридцять дві тисячі 
дев’ятсот гривень 00 коп. без ПДВ.). 
3.2. У погоджену Сторонами ціну Послуг входять усі витрати, що несе Виконавець при 
наданні даних Послуг Замовнику. 
3.3. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Виконавця та Замовника у 
разі зменшення фінансування. 



 
 

ІV. Порядок здійснення оплати 
4.1. Обов’язковою умовою для оплати наданих Послуг є надання Виконавцем 
оформлених  у встановленому чинним законодавством України порядку акту про надання 
послуг, та інші документи, які передбачені чинним законодавством України. При 
відсутності зазначених документів, або неналежного їх оформлення, розбіжностей у 
відомостях чи даних, оплата за надані Послуги Замовником не здійснюється до усунення  
Виконавцем таких порушень та надання  всіх  належним чином оформлених документів. 
4.2. Замовник зобов'язаний оплатити визначену  Актом про надання послуг  вартість 
Послуг протягом  30 (тридцяти) робочих днів з моменту його підписання Сторонами.   
4.3. Відповідно до ст.49 Бюджетного кодексу України, у разі затримки бюджетного 
фінансування, розрахунки за надані Послуги здійснюються Замовником протягом 10 
робочих днів з дати отримання коштів на свій рахунок. 
4.4. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України. 
Оплата проводиться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок 
Виконавця. Днем здійснення платежу вважається день, у який сума, що підлягає оплаті, 
списується з рахунку Замовника на рахунок Виконавця.  
4.5. Кожна Сторона самостійно несе відповідальність за сплату всіх податків та зборів 
згідно чинного законодавства України. 
 

V.Порядок приймання  Послуг. 
5.1. Надання Послуг Виконавцем має бути підтверджене актом про надання послуг, 
який складається та підписується уповноваженими представниками Сторін протягом 10 
(десяти) робочих днів з дати  закінчення терміну надання Послуг. 
5.2. ДЮСШ  ХШ «Сокіл-Київ» упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання від 
Виконавця Акту про надання послуг, за відсутності заперечень (зауважень) щодо їх 
прийняття, підписує Акт про надання послуг. 
5.3. Місце надання Послуг: м. Київ, вул. Мельникова 46. 
5.4. Строк надання Послуг: з 10 жовтня по 31 грудня 2016р. 
Дні тижня та час надання Послуг: понеділок – неділя з 06.00 до 22.30 год.  
 (в залежності від розкладу занять тренувань).  
 

VІ. Права та обов'язки Сторін 
 6.1 Замовник  зобов'язаний: 
6.1.1.Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані Виконавцем Послуги. 
6.1.2.Підписати акт про надання Послуг, якщо такі послуги надані своєчасно, у повному 
обсязі та належної якості та за умови відсутності заперечень та/або зауважень з боку 
Замовника щодо якості та кількості послуг. 
6.1.3.Забезпечити ознайомлення та виконання правил внутрішнього розпорядку 
тренерами-викладачами і учнями-спортсменами та нести відповідальність за наслідки їх 
порушення. 
6.1.4.В період занять чи заходів нести повну відповідальність за медичне забезпечення, 
життя та здоров'я учнів-спортсменів. 
6.1.5.Відповідати за рівень фізичних та психологічних навантажень під час тренувань та за 
можливі негативні наслідки.    
6.2. Замовник має право: 
6.2.1.Контролювати надання Послуг Виконавцем у строки, встановлені цим Договором. 
6.2.2.Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку, відповідно до 
положень  ч.3 ст.651 Цивільного Кодексу України, у випадку невиконання або 
неналежного виконання Виконавцем зобов’язань, передбачених цим Договором, 



повідомивши останнього про припинення дії Договору у письмовій формі за 3 (три) 
календарних днів. 
6.2.3.Вимагати надання Послуг у терміни/строки встановлені цим Договором. 
6.3.Виконавець зобов'язаний: 
6.3.1 Забезпечити надання Послуг у строки, встановлені цим Договором. 
6.3.2 Забезпечити надання Послуг відповідної якості та визначеного обсягу, що 
відповідають умовам  Договору. 
6.4.Виконавець має право: 
6.4.1.  Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги, за умови 
відсутності заперечень або зауважень з боку Замовника щодо якості та кількості наданих 
Послуг. 
6.4.2.  У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково 
розірвати цей Договір, попередньо повідомивши про це Замовника у письмовому вигляді 
за 30 (тридцять) календарних днів. 

 
VП . Відповідальність Сторін 

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором 
Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством  України . 
7.2. Замовник звільняється від відповідальності за порушення строків оплати за цим 
договором у випадку несвоєчасного фінансування видатків, або затримки проведення 
Державною казначейською службою України відповідних платежів. 
7.3. Виконавець за даним  Договором несе відповідальність: 
7.3.1.  За несвоєчасне надання Послуг, передбачене умовами Договору, стягується пеня у 
розмірі 0,1 відсотка вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний 
день прострочення, а за прострочення понад тридцяти днів додатково стягується штраф у 
розмірі семи відсотків від ціни Договору. 
7.4.   Сплата Стороною та/або відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не 
звільняє її від обов'язку виконати Договір, якщо інше прямо непередбачено чинним        
законодавством України. 

 
VIII. Обставини непереборної сили 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 
виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, 
які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, 
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 
документи, які видаються органами, уповноваженими видавати такі документи. 
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 5 днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі 
попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня 
розірвання цього Договору. 

 
IX. Вирішення спорів 

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку. 
 

 



X. Строк дії договору 
10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2016 р., а в частині 
розрахунків до повного їх виконання. 

10.2. Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, по одному для кожної із 
Сторін,  що мають однакову юридичну силу. 

 
XI. Інші умови 

11.1.Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні 
законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, 
яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. Зміни у цей Договір набирають 
чинності з моменту підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до цього 
Договору, якщо інше не встановлено у Договорі або у чинному законодавстві України. 
11.2. Договір укладається у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу 
України та Господарського кодексу України. 
 

XII. Додатки до Договору 
12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є :  
- специфікація Послуг (Додаток №1); 
-  розрахунок вартості послуг  спортивного залу та прилеглих приміщень(Додаток№2). 
 
 
 
 
 
 
 

ДЮСШ  ХШ «Сокіл-Київ»             ДП «СК «Авангард»   

ЄДРПОУ 35828731 
р/р 35439045089630 
ГУ ДКСУ у м. Києві 
МФО 820019 
Адреса: 04119, м. Київ,  
вул. Мельникова, 46 
Директор 
 
 

      _________________ Чибірев В.В. 
 

ЄДРПОУ  39401098 
р/р 26009011460314 
в  ПАТ «Укрсоцбанк» 
МФО 300023 
Адреса: 04119, м. Київ,  
вул. Мельникова,46 
Директор 
 

   
    _________________К.М.Сімчук  

  
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       Додаток №1 
 

 
 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 
 

до Договору № 10/10/16/01 
від « 10 » жовтня  2016р. 

 
 
 
 
№. 
п\п Найменування 

послуги 
Код ДК 

016-2010 
Одиниця 
виміру Кількість 

Ціна  
без ПДВ, 

грн 

Сума 
грн. 

Послуги пов’язані з 
використанням 
спортивних споруд 

1 експлуатація 
сортивного залу 
та прилеглих 
приміщень 

93.11.1 годин 94 350,00 32900,00 

Всього: 32900,00 
                                                                                         
 
 
 
  

ДЮСШ  ХШ «Сокіл-Київ»             ДП «СК «Авангард»   

ЄДРПОУ 35828731 
р/р 35439045089630 
ГУ ДКСУ у м. Києві 
МФО 820019 
Адреса: 04119, м. Київ,  
вул. Мельникова, 46 
Директор 
 
 

      _________________ Чибірев В.В. 
 

ЄДРПОУ  39401098 
р/р 26009011460314 
в  ПАТ «Укрсоцбанк» 
МФО 300023 
Адреса: 04119, м. Київ,  
вул. Мельникова,46 
Директор 
 

   
    _________________К.М.Сімчук  

 


