
договIр.пч
про шадання rlослуг, пов'язаних з лiсiвпицтвом (лiсозаготiвля)

смт.ОлександDiвка вiд 2 сiчllя 2019 р.

.Щержавне пiдприемствО (Олександрiвське лiсове господарство), яаДапi ЗамOвник, в
особi директора Гапича IBaHa Васильовича, який дiе на пiдставi Статуту пiдприемства з
однiеi сторони та Фiзична особа - пiдприемець Щвiркун BiKTop Степанович, надаri
Виконавець, дата та номер запису про державну реестрачiю м2 006 017 0000 000222 вiд
l8.01.200l року,
УкраiнИ J\ъ3l6.14 вiд 01.09.20l4 п.. з iншоi сторони, а pilзoM iMeHoBaHi кСторони>, уклали
ланий !оговiр про наступне:

l. прЕдмЕтдоговору
1.1 Виконавець зобов'язуеться за завданням Замовника" наявними в нього силами i
засобами з за_,1ученням найманих працiвникiв, Еадати послуги, пов'язанi з лiсiвництвом (код
(]РУ за !К 021:20l5- 772llo00-2) послуги, пов'язанi з лiсозаготiвлею (лiсозаготiвля)) а
Замовник зобов'язусться прийняти i оцлатити наданi послуги.
|.2. квиконавець> зобов'язуеться органiзувати роботу лiсозаготiвельних бригад,
забезпечити iM безпечнi 1пrови працi та самостiйно несе вiдповiдальнiсть за TexHiKy
безпеки i охорону працi, Замовник не органiзову€ та окремо не фiнансус заходи щодо
технiки безпеки при виконаннi Викопавцем договору i не несе вiдповiдальностi за TexHiKy
безпеки i охорону працi при виконання договору.
1.1. В разi виявлення порушення умов безпеки праui, Замовник в правi вказати на це
виконавцю а той В свою чергу повинен належним чином вiдреагувати усунувши
вiдповiднi порушення.
1.2. Контроль за розробкою лiсосiки здiйснюеться повновzDкними представниками
Замовника.

1 .з, Невiд'смними додатк:lми дalного договору е:
l) карта ,гехнологiчного процесу розроблення лiсосiки;
2) акт приймання - передачi лiсосiки для розроблення;3) технiчне завдання;
4) акт приймання - передачi наJIаних послуг:
5) акт огляду мiсць використання лiсових pecypciB;

2.Обсяг поc.ц/г та вимоги щодо ii якостi;
2.1.об'сми послуг, якi Виконавець повинен надати в межах мiсяця, узгоджуються ним iз
<Замовником> виходячи з потреб <Замовникаt> та в разi зменшення ремьного фiнаlrсування
обсяг послуг може бути зменшений в межах укладеного договору.
2,2. Перелiк сортиментiв ix кiлькiсть та технiчнi характеристики доводяться перед початком
розробки на кожну окрему лiсосiку

2.3,Виконавець надае комплекс послуг, який включае в себе:
- пiдготовчi роботи на лiсосiцi: вирубування пiдлiску, приземлення небезпечних дерев,

облаштування навантажувальних майданчикiв ;

- ваJIка дереI]! обрl,бка т,iл']rя. розпилювalння дерев, зачистка сучкiв пiсля розпилювання;- },кладання лров в lrrтабеляi
- збiр та знищення нелiквiдних решток, якi залишаються пiсля валки дерев (гiлля, кора,

тощо) ;

- пониження пенькiв;
- очищення Micub рубокl
- пiдвезення найманих прачiвникiв на лiсосiку.

2.4. Якiсть послуг, наданих Виконавцем, повинна вiдповiдати вимоГilI\.l дiючих державних

про Державну реестраuiю м2 006 017 0000 000222 вiл



с,гандартiв та норм.
2,5. Виконавець гарантуе якiсть надання послуг за цим договором .

2.6. Виконавець повинен доlримуватись Правил полiпшення якiсного складу лiсiв.
Порядку спецiального використання лiсових pecypciB, Правил рубок головного
користування, Санiтарних правил в лiсах Украiни, Правил вiдтворення лiсiв та Правил
пожежноi безпеки в лiсах Украrни.
2.7. В разi виявлення Замовником недолiкiв наданих послуг, останнiй в правi пред'явити
претензiю Виконавцю, який в свою чергу зобов'язуеться усунути недолiки на протязi l0
днiв з моменту складання вiдповiдного акгу та пред'явлення претензii Замовником.

3. Цiпа договору
3.1.Послуги надаються згiдно змвок, отриманих вiд Замовника та оплачуються згiдно
рахуъкiв-фактур пiсля пiдписання акту приймання - передачi наданих послуг.
3.2. оплата за наданi послуги здiйснюеться за сталими розцiнками, згiдно
домовленостi мiж Сторонами .

попередньо1

3.3. L{iHa послуг за сортиментzлI,1и заготовленоi продукцii на момент пiдписання договору
становить:
l ,) .Щров'яна леревина (довж. 1 м.) - 252 грн. за l мЗ з ПДВ
2.) Технологiчна леревина - 252 грн. за l м3 з П.ЩВ
3. fiiлова дерев lalca - 252 грн, за 1 м3 . з П.ЩВ
3.4. I]iHa окремих видiв послуг, що е предметом ,Щоговору, не може змiнюватись до
повного виконання зобов'язань сторонами по кожнiй окремо лiсосiцi.
3,5. l_{iнИ на послуги встановлюються в нацiонмьнiй ва,тютi Украiни i складае 3 150 000 (три
мiльйони сто п'ятдесят тисяч ) гривень.

4. Умови працi
.1.1. В разi порушеннЯ технологiчногО процесу, Правил полiпшення якiсного складу лiсiв,
Порялку спецiального використ:tння лiсових pecypciB, Правил рубок головного
користуваЕня, Санiтарних правил в лiсах Украiни, Правил вiдтворення лiсiв та Правил
пожежноi безпеки в лiсах Украiъи пiд час проведення робiт, несвоечаснiсть виконаяня
умов Договору, коли виконавець не Усуне виявленi недолiки або не компенсу€ завдану
tлкоду, Замовник в правi розiрвати договiр в односторонньому rIорядку попередивши про
це Виконавця за l5 (п'ятналrить) днiв до моменту фактичного припинення договору, при
цьому Виконавець не звiльняеться вiд обов'язку усунути недолiки або компенсувати
IIJкоду.

4.2. Замовник не вiдповiдас за додержання прачiвниками Виконавця yrlloB безпеки прачi,
,{отриманням Закону Украiни <Про охорону працЬ> та звiльнясться вiд вiдповiдальностi
за ушкодженнЯ здоров'Я працiвникiВ ВиконавцЯ у процесi нмання послуг, не розслiлус i

не бере на облiк нещаснi випадки, якi сталися з кимось iз членiв бригади Виконавця пiд
час надання пос-[уг.
4.3. Перел початком розробки KoHKpeTHoi лiсосiки, Виконавець надае Замовнику для
узгодженfiя <Карту технологiчного процесу розробки лiсосiки>, а Замовник надае
l]иконавцю технiчне завдання (.Щодатки до договору).

5. Права та обов'язки cTopiH
5.1. Замовник зобов'язаний:
5.2.1. ПОГОдити технологiчну карту на проведення лiсосiчних робiт (лiсiвн и чi.технологiчн i,
природоохороннi вимоги);
5.2.2.проволити розмiтку хлистiв на сортименти. контролювати дотримilння лiсового
законодавства на o6'cKTi надання послуг, принципiв та критерiiв стаfiдарту FSC, вимог по
oxopoHi працi та забезпечення працiвникiв Виконавця безпечними умовами працi та у
випадку незабезпеченця зазначених вимог, скJIадати вiдповiднi Ежти та призупиняти
надання послуг та дiю самого договору, повiдомивши про це Виконавця в день складання



вlдповlдних iiKTlB;
5.2.3. Своечасно та в повному обсязi сплачувати за наданi послуги.

5.2, Замовник мдс право:
5.2,l. Безперешкодного доступу до лiсосiки дIя перевiрки якостi надання послуг.
5.2.2. КонтроЛювати виконаннJI сортиментноi струкryри лiсозаготiвлi, дотримання
лiсового законодавства на об'ектi ЁадаЕня послуг та у випадку ix порушення складати
вiдповiднi акти та призупиняти надання послуг.
5.2.3, .Щостроково розiрвати цей .Щоговiр у разi невиконання зобов'язань Виконавцем,
повiдомивши про це його у строк 15 календарних днiв,
5.2.4. Контролювати надання послуг у строки, встiшовленi цим.I[оговором
5.2,5, У разi виявлення порушень вимог з{жонодавства про охорону працi Викоllавцем
iнформувати управлiнtrя Держпрацi в Кiровогралськiй областi.
5.2.6. Зменшува,гИ обсяги закупiВлi надання послуг та загмьну BapTicTb цього
[оговору залежно вiл реального фiнансування видаткiв, у такому разi Сторони вносять
вiдповiднi змiни до цього !оговору.
5.3. Виконавець зобов'язапий:
5.3.1. Виконувати Bci роботи передбаченi в п 1.1. даного ,,Щоговору власними силами та
засобами, самостiйно пiлбирати праuiвникiв, забезпечувати ix матерiально-технiчними
засобами та нести вiдповiдмьнiсть за дотримання тудового законодавства.
5.З.2. Виконувати вимоги Замовника з приводу виконання робiт вказаних в Технiчному
завданнi з дотриманням Дсту, якi дiють на час заготiвлi деревини.
5.3.3. Проводити роботи У вiдповiдностi з вимогами Карти технологiчного ttроцесу
розроблення лiсосiки. Правил та iнших нормативних докуNrенr iB з охорони прачi.
екологiчноi, пожежноi безпеки та охорони природи;
5.3.4. Якiсно i добросовiсно виконувати роботу, передбачену дilним .Щоговором.
5.3.5. !отримУватися Прави:r полiпшення якiсного складу лiсiв, Порялку спецizulьного
використання лiсових pecypciB, Правил рубок головного користуванпя, Санiтарних rIравил
в лiсах Украiни, Правил вiдтворення лiсiв та Правил пожежноi безпеки в лiсах Украiни,
вимог та принципiв критерiй сертифiкаuii за системою FSс (лор), щодо охорони працi та
навколишнього природного середовища пiд час заготiвлi лiсопродукцii а саме:- прачiвники, що працюють на заготiвлi лiсу, повиннi мати та використовувати засоби
iндивiдумьного з,rхистУ (захисний шолом з НаВУШНИКtlllrи та сiткою для захисту обличчя та
очей, одяг iз спецiального матерiалу з максим.lльним ступенем захисry вiд rlорiзiв
бензопилою, спецiальнi рукавиui та взуггя з жорсткими встzвками. 'гехнiк4 що працю€ в
лiсi та перевозить людей i вантажi мае бри споряджена вогнегасникаN,{и та аптечками
першоi медичноi допомоги;
- пilливно-мастильнi матерiали повиннi зберiгатися в спецiальних яl!шках, зшIравка
бензопил мае вiдбуватися в спецiа.ltьних мiсцях на нецроникIlому покритгi, щоб
унеможливити проникнення пaUIьного або мастила до Фунту;- TexHiKa яка праtlюС в лiсi повинна бути в справному cTaHi та не мати прогiкань
мастила i пального. У випадку протiкань мастила або паJIьного його слiд зiбрати з грунту за
ltопомогою абсорбенту (наприклад тирса в мiшочках) пiсля чого утилiзувати в спецiальних
мiсцях поза межап,Iи лiсових масивiв, Побровi вiдходи якi утворюються пiд час виконання
лiсогосподарсЬких заходiв. повиннi утилiзовуватиСя поза межа -rи лiсу в спецiальних
контейнерах дlя твердих побутових вiдходiв,
5.3.6. ЯкiснО очища],И лiсосiкУ вiд порубковИх рецток, яке повинне забезпсчувати
можливiсть обробiтку грунту, садiпня i догляд за лiсовими культурrми та природне
поновлення.
5.3.7. Забезпечити надання послуг у строки, встановленi цим !оговором.
5.4, Виконавець мас право:



5.4.1. Вимагати свосчасноi передачi лiсосiки (дiлянки) та погодження Карти
технологiчного процесу розробки лiсосiки.
5.4.2. Своечасно та в повному обсязi отримувати плату за наданi послуги вiдловiдно до
уvов цього .Щоговору.

6. Порядок розрахункiв.
6.1 Замовник проводить оплату за виконанi роботи на пiдставi paxyHKiB на протязi 30
кмендарних днiв. можлива попередня оплата. розмiр та iT перiоличнiй визначасться мiж
Замовником та Виконавцем виходячи iз очiкуваного обсягу наданих послуг.
6.2. Повний рзрахунок проводиться пiсля складання та пiдписаяня акту огляду мiсць
використання лiсових pecypciB.
6.3. Форма розрахункiв виключllо безготiвкова в нацiона.ltьнiй вмютi УкраТни.
6.4. Розрахуъки проводшься пlляхом перерzrх}ъalння коштiв на розрахунковий рах}ъок
Виконавця.

7. Термiп та мiсце надання послуг
7.1. Впконавець зобов'язуеться розпочати виконання робiт протягом 5 калеядаряих днiв з
моменту повiдомлення (згоди) Замовнпка та пiдписання Акту прийнятгя - передачi
лiсосiки, за виключенЕям несприятливих погодних у {ов, що не дозволяють якiсно та
безпечно надавати послуги та дii законодавчих aюiB, якi обмежують або не дозволяють
надавати визначенi,Щоговором послуги.
7.2. !о моменту пiдписання .Щоговору Виконавець за письмовою згодою Замовника може
проводити необхiднi пiдготовчi роботи.
7.3. Bci роботи по розробцi лiсосiк виконуються Виконавцем згiдно Технiчного завдання та
в TepMiH визначеяий лiсорубним квитком.
7.4. Строк надання послуг - з 2 сiчня по 3l грулня 20l9 року.
7.5. Мiсце надання послуг: територiя державного лiсового фонду .щп <олександрiвське
лiсове господарство>

8. Порядок приймання пос.гryг
8.1. Замовник щоденно здiйснюс приймання заготовленоi лiсопродукцii за участю
представника Виконавця.
8.2. Пiсля виконання всього об'ему робiт по даному,Щоговору склада€ться Акт огляду
мiсць рубок, в якому Замовник за HMBHocTi вказус зауваження, пропозичii по ix усуненllю,
вltди та суми порушень лiсового законодaлвства.

8.3. У разi виявлення Замовником невiдповiдностi техtrологii розробки лiсосiк, порушень
лiсового законодавства та TepMiHiB розробки лiсосiки, Замовником склада€ться вiдповiдний
акт який пiдписуеться Сторонами договору. У разi вiдмови Виконавця вiд пiдписання Дкту,
в ньому робиться про це вiдмiтка в присугЕостi свiдкiв i такий Акт вважаеться одним iз
доказiв при вирiшеннi спорiв.
8.4. Робота вважаеться виконаною i прийяятою пiсля складання Акту огляду мiсць
внкористання лiсових pecypciB.

9. Вiдповiдальнiсть cTopiH
9.1 У разi невиконання або неналежного виконанIя cBoii зобов'язань за .Щоговором Сторони
несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законами та цим ,Щоговором.
9.2. Вiдповiдно до ст.. 837 Щивiльного Кодексу Украiни Виконавець несе повну
матерiальну, адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiда..,тьнiсть за порушення
(недотримання) вимог ЗУ <Про охорону прачi>, <Про пожежну безпеку>, <Про дорожнiй
рух> та iнших нормативно-правових aKTiB Украiни.
9.3. Замовник не несе вiдповiдальностi за безпечне валання послуг Виконавцем, не

розслiдуе i не бере на облiк нещаснi випадки (в тому чис;ti зi смертельним наслiдком), якi
сl,ались з працiвниками Виконавця , пiд час виконання зобов'язань згiдно цього !оговору.

10. Розв'язання спорiв



l0.l.yci спори мiж сторонllми, якi випливаlоть з умов або внаслiдок виконанЕя д.lного
,.Щоговору вирiшуються шляхом переговорiв, а у разi педосяrнеЕIlя згоди - вирiшукlться в
судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю тlжого спору вiдповiдно до
чи нного законодЕшства Украlни.

l l. Обставини непереборноi сили
l1.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або
неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим ,Щоговором, якщо воно стttлося
внаслiдок дii форс-мажорних обставин, Iснування форс-махорних обставин повинно бути
пiдтверджено вiдповiдною торгово-промисловою паJIатою.
l1.2. Сторона, що не ма€ можливостi нмежним чином виконати своi зобов'язання за цим
.Щоговором внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна протягом 3-х (трьох) лнiв
письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi перешкоди та ix вплив на виконання
зобов'язань за цим ,Щоговором.
l1,3, Якщо форс-мажорнi обставици дiють протягом 2 (двох) мiсяцiв поспiль i не виявляють
ознак припинення, цей,щоговiр може бути розiрваний Замовником або Пiдрядником шляхом
направлення письмового повiдомлення про це iншiй CTopoHi.

l2. Термiш дii дапого {оговору
12.1. !аний.ЩоГовiр набирае чинностi з 02.01.2019 року i дiе лО 31.12.2019 року.
l2.2. Сторони не в правi розiрвати даний договiр в односторонньому порядку, oKpiM пiдстав
зазначениХ в цьомУ договорi та передбачених нормtlми дiючого заколодавства в YKpaiHi.
12.3. flоговiР вважаеться розiрваним з моменту ншIежного оформлення Сторонами
додатковоi Угоди до .Щоговору, якщо iнше не встЕlновлене у самiй додатковiй уголi, .Щоговорi
або чинному законолавствi Украiни.
12.4, !оговiр може бути розiрваний Замовником в одностороЕньому порядку у випадку
закiнченпя строку ,шii дозволу на виконання лiсосiчних робiт i трелювання або його
анулюв(шня, що в полальцому не дозволить Виконавцю законно виконувати роботи з
пiдвищеною небезпекою. В такому випадку Замовник повинен на протязi (трьох) лнiв
письмово повiдомити Виконавця про розiрвапня договору в одностороЕньому порядкч.

l3. Iпшi умови
l3.1. !аний.Щоговiр скJIадено у лвох оригiнальних примiрниках, по одному для кожноi iз
cTopiH, якi маоть однмову юридичну силу.
l3.2. У випадках, не передбачених ,щоговором, сторони керуються чинним законодttвством
Украiни.
l3.3. Пiс.гtЯ пiдписаннЯ даного .ЩоговОру yci попереДнi угоди, листувмня, домовrtеностi,
протокоJпt про намiри. що так чи iнакше стосуються умов.Щоговору вграчають силу.
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