
договIр лъ2
про надання послуг, пов'язаtlих з лiсiвництвом (лiсозаготiвля)

crt t.();teKcalt_lDitlttit вiд 2 сiчня 20l9 р.

.Щержавне пiдприсмство <<Олександрiвське лiсове господарство)), надалi Замовник,
в особi директора Гапича IBaHa Васильовича, який дiе на пiдставi Статуту пiдпри€мства з
однiеi сторони та Фiзична особа - пiдприсмець Стеценко Микола Миколайович, надалi
Виконавець, дата та номер запису про державну реестрацiю Ns2 444 000 0000 026337 вiд
22.06.2015 року,
Nq2l1.15.35 вiд 30.07.20l5 р.. з iншоi сторони, а разом iMeHoBaHi <<Сторони>, уклаJIи даний
!оговiр про наступне:

1. прЕдмЕтдоговору
1.1 Виконавець зобов'язуеться за завданням Замовника, нtulвними в нього силами i
засобами з заJIученням найманих працiвникiв, надати послуги, пов'язанi з лiсiвництвом (кол
СРУ За {К 02l:20l5- 7'721|000-2) послуги, пов'язанi з лiсозаготiвлею (лiсозаго,гiвля)) а
ЗамовlIик зобов'язусться прийняти i оплатити на,данi послуги.
1.2. <Виконавець> зобов'язуеться органiзувати роботу лiсозаготiвельних бригал,
забезпечити j'M безпечнi умови працi та самостiйнО несе вiдповiдальнiсть за TexHiKy безпеки
i ох()рону прачi. Зltмовник не органiзову€ та окремо не фiнансус заходи щодо технiки
безllеки при виконаннi Виконавцем договору i не несе вiдповiдальностi за TexHiky безгtеки i

охорону працi при виконання договору.
1.1. В разi виявлення порушенпя ptoB безпеки працi, Замовник в правi вказати на це
виконавцю а той в свою чергу повинен н{цежним чином вiдреагувати усунувlли вiдповiднi
поруlпення.
1.2. Контроль за розробкою лiсосiки здiйснюеться повноважними представниками
Замовника.

1.3. Невiд'емними додаткап,tи дrlного договору €:

1) карта технологiчного процесу розроблення лiсосiки;
2) акт приймання - передачi лiсосiки дlя розроблення;
з) технiчне завдання;
4) акт приймання - перелачi наданих послуг:
5) акт огляду мiсць використання лiсових pecypciB;

2.Обсяг послуг та вимогп щодо ii якостi;
2,1,об'смИ послуг. якi ВиконавецЬ повинен надати В межах мiсяця- узгоджуються ним iз
кЗамовником> виходячи з потеб <Замовника> та в разi зменшgння реarльного фiнансування
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 налас комплекс послуг, який включас в себе:
- пiдгоr,овчi роботи на лiсосiцi: вирубування пiдлiску, приземлення небезпечних лерев,

облаштування навантажувальних майданчикiв ;

- валка дерев, обрубка гiлля. розпилювання дерев, зачистка сучкiв пiсля розпилюванняi
- укладання лров в штабеля;
- збiр та знищення нелiквiдних решток, якi залишаються пiсля ваlIки дерев (гilulя, кора,

тошtо);
- пониження rrенькiв;
- очищення мiсчь рубок;
- пiдвезення найманих працiвникiв на лiсосiку.

2.4. Якiсть посл}т, наданих Виконавцем, повинна вiдповйати вимогам дiючих державних
Стандартiв 11 119рц.

2,5. I}иконавець гаранryс якiсть надання послуг за цим договором .
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2.6. Виконавець повинен дотримуватись Правил полiпшення якiсного складу лiсiв, Порядку
спецiа:tьного використання лiсових pecypciB, Правил рубок головного користування,
Санiтарних правил в лiсах Украiни, Правил вiдтворення лiсiв та Правил пожежноi безпеки в
лiсах Украiни.
2.7. В разi виявлення Замовником недолiкiв наданих послуг, останнiй в правi пред'явити
претензiю Виконавцю, який в свою черry зобов'язусться усунути недолiки на протязi 10 днiв
з моменту скJIадання вiдповiдного rrкTy та пред'явлення претензii Замовником.

3. Щiна договору
3.1.Послуги надаються згiдно заявок, отриманих вiд Замовника та оплачуються згiдно
рахункiв-фактур пiсля пiдписання акry приймання - передачi наданих послуг.
З.2. Оплата за наданi послуги здiйснюеться за стatлими розцiнками. згiдно попередньоi
домовленостi мiж Сторонами .

3.3. I]iHa послуг за сортиментаý.tи заготовленоi продуr<цii на момент пiдписання договору
с,гановить:
l.) !ров'яна леревина (довж. 1 м.) -252 грн. за 1 мЗ з П!В
2.) Технологiчна деревина - 252 грн. за 1 м3 з П!В
3. !iлова дерев ина - 252 грн. за 1 мЗ . з П.ЩВ

3.4. I_{iHa окремих видiв послуг, що с предметом .Щоговору, не може змiнюватись до повного
виконання зобов'язань сторонами по кожнiй окремо лiсосiцi.
3.5. Цiни на послуги встановлюються в нацiональнiй валютi Украiни i складае 5 21б 400 (п'ять
мiльйонiв двiстi шiстнадцять тисяч чотириста) гривень.

4. Умовп працi
4.1. В разi порушення технологi.лrого процесу, Правил полiпшення якiсного складу лiсiв,
Порядку спецiа,тьного використ.tння лiсових pecypciB, Правил рубок головного
користування, Санiтарних правил в лiсах Украiни, Правил вiдтворення лiсiв та Правил
пожежноi безпеки в лiсах УкраiЪи пiд час проведення робiт, несвосчаснiсть виконання

умов договору, коли виконавець не усуне виявленi недолiки або не компепсус завдану
шкоду, Замовник в правi розiрвати договiр в односторонньому порядку попередивпIи про
це Виконавця за 15 (п'ятнадцять) днiв до моменту фактичного припинення договору, при
uboMy Виконавець не звiльняеться вiд обов'язку усун}ти недолiки або компенсувати
шкоду.
4.2. Замовник нс вiдповiдас за додержання працiвниками Виконавця умов безпеки прачi.
,Щотриманням Закону Украiни <Про охоропу працi> та звiльняеться вiд вiдповiдальностi за

ушкодження здоров'я працiвникiв Виконавця у процесi надання послуг, не розслiдус i не
бере на облiк нещаснi випадки, якi сталися з кимось iз членiв бригади Виконавця пiд час
надання послуг.
4.3. Перел початком розробки KoHKpeTHoi лiсосiки, Виконавець надае Замовнику для
узгодженЕя <Карту технологiчного процесу розробки лiсосiки>, а Замовник надае
Виконавцю технiчне завдання (.Щодатки до договору).

5. Права та обов'язки cTopiH
5.1. Замовяик зобов'язаний:
5. l .l . Погодити тсхнологiчну карту на проведення лiсосiчних робiт (лiсiвн ич i.Tex нологiчн i,
природоохороннi вимоги);
5.1.2.Проволити розмiтку хлистiв на сортименти! контолювати дотримання лiсового
законодавства на об'ектi надання послуг, принципiв та критерiiв стандарту FSC, вимог по
oxopoHi працi та забезпечення працiвникiв Виконавця безпечними умовttý{и працi та у
вI{падку незабезпечення зазяачених вимог, складати вiдповiднi акти та прйзупиняти
надання послуг та дiю самого договору, повiдомивши про це Виконавця в день складання
вiдповiдних aKTiB;

5,l .3. Своечасно та в повному обсязi сплачувати за наданi послуги.



5.2. Замовник мас право:
5.2.1. Безперешкодного доступу до лiсосiки для перевiрки якостi надання послуг,
5.2.2. Контролювати виконalння сортимеятноi структури лiсозаготiвлi, дотримання лjсового
законодавства на об'сктi надання послуг та У випадку ii порушення складати вiдповiднi акти
та призупиняти надання послуг.
5.2.З. ,Щостроково розiрвати цеЙ Договiр у разi невиконання зобов'язань Виковавцем,
повiдомивши про че його у строк l5 календарних днiв,
5.2.4. КонтроЛювати наданнЯ послуг у строки, встановленi цим ,Щоговором
5.2.5. У разi виявлення порушень вимог законодавства про охоронУ працi Виконавцем
iнформувати управлiння,.Щержпрацi в Кiровогралськiй областi.
5.2.6. ЗменшуватИ обсяги закупiВлi надання послуг та загalльну BapTicTb цього
,ЩоговорУ заJIежно вiд реального фiнансування видаткiв, у ftкому разi Сторони вносять
вiдповiднi змiни до цього .Щоговору,
5.3. Виконавець зобов'язаний:
5.3.1. Виконувати Bci роботи передбаченi в п 1.1. дапого.Щоговору власними силами та
засобами, самостiйно пiдбирати працiвпикiв, забезпечувати it матерiально-технiчними
засобами та вести вiдповiдальнiсть за дотимання трудового з{жонодавства.
5.3.2. Виконувати вимоги Замовника з цриводу виконalння робiт вказаних в Технiчному
завданнi з дотриманням ,щсту, якi лiють на час заготiвлi деревини.
5.3.3. Проводити роботи у вiдповiдпостi з вимогами Карти технологiчного trроцесу
розроблення лiсосiки. Правил та iнших нормативних докрlентiв з охорони прачi.
екологiчноi, пожеяtноi безпеки та охорони природи;
5.3,4. Якiсно i добросовiсно виконувати роботу, передбачену даним ,If,оговором.
5.3.5. !отримУватися Правил полiпшення якiсного складу лiсiв, IIорялку спецiа:lьного
використання лiсових pecypciB, Правил рубок головного користувапня, Санiтарних IIравил в
лiсах Украihи, Правил вiдтворення лiсiв та Правил пожежноi безпеки в лiсах УкраiЪи, вимог
та принципiВ критерiЙ сертифiкачii за системоЮ FSC (лор), щодо охорони працi га
навколишнього природного середовища пiд час заготiвлi лiсопродукчii а саме:- працiвники, що працюють на заготiвлi лiсу, повиннi мати та використовувати засоби
iндивiдуального захистУ (захисний шолом з навушник:lь,lи та сiткою дJIя захисту обличчя та
очей, одяг iз спеlliального матерiалу з максимальним ступенем захисту вiд rrорiзiв
бензопилою, спецiа.,rьнi рукавицi та взугтя з жорсткими встzlвками. TexHiKa, що працюt: в лiсi
та перевозить людей i вантажi мас бри споряджена вогнегасникtlми та аптечками лершоi
медичноi допомоги;
- пtцивно-мастильнi матерiали повиннi зберiгатися в спецiа.,тьних ящиках, заItравка
бензопил мае вiлбуватися в спецiальних мiсцях на непроник}Iому покритгi, щоб
унеможливити проникнення пального або мастила до rрунту;
- TexHiKa яка IIрацюс в лiсi повинна бути в справному cTaHi tа не мати про,гiкань
мастила i пального. У випадку протiкань мастила або пального його слiд зiбрати з rрунту за
допомогоЮ абсорбенту (наприклад тирса в мiшочках) пiсля чого ути:riзувати в спецiальних
мiсrцх поза межами лiсових масивiв. Побуговi вiдходи якi угворюються пiд час виконання
лiсогосподарсЬких заходiв, повиннi угилiзовуватися поза межаN,tи лiсу в спецiальних
контейнерах для твердих побугових вiдходiв.
5.З.6. ЯкiснО очиlцатИ лiсосiкУ вiд порубкових решток, яке повинне забезпечувати
можливiсть обробiтку rрунту, садiння i догляд за лiсовими культур,ми та гrриродне
поновлення.
5.3.7. ЗабезпеЧити наданнЯ послуг У строки! встановленi цим.Щоговором.
5.4. Виконавець мас право:
5.4,l. Вимагати своечасноi перелачi лiсосiки (дiлянки) та погодження Карти технологiчного
процесу розробки лiсосiки.
5.4.2, Свосчасно та в повному обсязi отримувати плату за наданi послуги вiдповiдно до
умов цього ,Щоговору.



6. Порядок розрахупкiв.
6.1 Замовник проводить оплату за викопанi роботи на пiдставi palxyнKiB на протязi 30
календарних днiв, можлива попередня оплата, розмiр та ii перiодичнiй визначасться мiж
Замовником та Виконавцем виходячи iз очiкуваного обсяry наданих послуг.
6.2. Повний розрахунок проводиться пiсля складання та пiдписання акry огляду мiсць
використання лiсових pecypciB.
6.3. Форма розрахункiв виключно безготiвкова в нацiональнiй вмютi Украihи.
б.4. Розрахунки проводяться шляхом перерахуваЕня коштiв 'на 

розрахунковий paxylroк
Виконавця.

7. TepMiH тд мiсце падання послуг
7.1. Виконавець зобов'язусться розпочати виконання робiт протягом 5 ка,тендарних днiв з
моменry повiдомлення (згоди) Замовника та пiдписання Акту прийняття - передачi лiсосiки.
зil виключенЕям несприятливих погодних уN{ов, що не дозволяють якiсно та безпечно
надавати послуги та дii законодавчих akTiB, якi обмежують або не дозволяють надавати
визначенi .Щоговором послуги.
7.2..Що моменту пiдписання .Щоговору Виконавець за письмовою згодою Замоввика може
проводити необхiднi пiдготовчi роботи.
7.3. Bci Роботи по розробцi лiсосiк викон}rоться Виконавцем згiдно Технiчного завдання та
в TepMiH визначений лiсорубним квитком.
7.4. Строк надання послуг - з 2 сiчня по 3l грудня 2019 року.
7.5. Мiсце наданвя послуг: територiя дерхавного лiсового фонлу ДП <Олександрiвське лiсове
господарство))

8. Порядок приймання послуг
8.1. Замовник uIоденно здiйснюе приймання заготовленоi лiсопродукцii за участю
представника Виконавця.
8.2. Пiсля виконання всього об'ему робiт по даному.Щоговору складаеться Акт огляду мiсць
рубок, в якому Замовник за HшlBHocTi вказус зауваження, пропозицii по ix усуненню, види та
суми порушень лiсового законодавства.
8,3. У разi виявлення Замовником невiдповiдностi технологii розробки лiсосiк, порушень
лiсового законодавства та TepMiHiB розробки лiсосiки, Замовником складаеться вiдповiдний
акт який пiдписусться Сторонами договору. У разi вiдмови Виконавця вiд пiдписання Акту, в
ньому робиться про це вiдмiтка в присутностi свiдкiв i такий Акт вважаеться одЕим iз доказiв
при вирiшеннi спорiв,
8.4. Робота вважа€ться викондlою i прийнятою пiсля складання Акту огляду мiсць
використання лiсових pecypciB.

9. ВЦповiдальнiсть cтopiH
9.1 У Разi невиконапня або неналежного виконання cBoix зобов'язаltь за 7Щоговором Сторони
несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законами та цим ,Щоговором,
9.2. Вiдповiдно до ст.. 837 I-{ивiльного кодексу Украiни Виконавець несе повну
матерiальну, адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть за порушення
(недотримання) вимог Зу кпро охорону працi>, <про пожежну безпеку>, кпро дорожнiй
рyх> та iнших нормативно-правових aKTiB Украiни.
9,3, Замовник не несе вiдповiдальвостi за безпечне надання послуг Виконавцем, не

цrзслiдуе i не бере па облiк нещаснi випадки (в тому числi зi смертельним наслiдком), якi
стались з працiвниками Виконавця , пiд час виконання зобов'язань згiдно цього !оговору.

10. Розв'язання спорiв
l0.l.Yci спори мiж сторонаN{и, якi випливають з уN{ов або внаслiдок виконання даного
!оговору вирiшlтоться шляхом переговорiв, а у разi недосягнення згоди - вирiшуються в
судовому порядку за встzlновленою пiдвiдомчiстю та пiлсулнiстю такого спору вiдповiдно до
чlлнного законодавства Украiни.



l1. Обставини непереборпоi спли
l1.1. СТОРОни звiльнлоться вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або
Ееналежне викоIl:мня зобов'язань, передбачених цим [оговором, якщо воно сталося
внаслiдок лii форс-мажорних обстчlвин. Iснування форс-мажорних обставин повинно бути
пiдгверджено вiдповiдпою торгово-промисловою палатою.
l1.2. Сторона, що не мас можливостi Еалежним чином виконати cBoi зобов'язмня за цим
!оговором внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинItа протягом 3-х (трьох) лнiв
письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi перешкоди та ix вплив на виконанЕrt
зобов'язань за цим .Щоговором.
l 1.3. Якщо форс-мажорнi обставини дiють протягом 2 (двох) мiсяцiв поспiль i не виявляють
ознак припшtеЕпя, цей ,Щоговiр може буги розiрваний Замовником або Пiдрядником шляхом
нalправлення письмового повiдомлення про це iншiй CTopoHi.

12. TepMiH дii дапого Договору
12.1.,Щаний,,Щоговiр набирас чинностi з 02.01.2019 року i дiе до 31.12.2019 року.
l2.2. Сторони не в правi розiрвати даний договiр в односторонньому порядку, oKpiM пiдстав
зtвначених в цьому договорi та передбачених нормами дiючого законодавства в УкраiЪi.
12.3..Щоговiр вважаеться розiрваним з момеЕту нмежяого оформлення Сторонами до;цатковоТ
угоди до .Щоговору, якщо iнше не встановлене у самiй додатковiй угодi, ,Щоговорi або чинному
законодавствi УкраrЪи.
12.4. flоговiр може бути розiрваний Замовпиком в односторонньому порядку у випадку
закiнчення строку дii дозволу яа виконllння лiсосiчних робiт i трелювання або його
tlнулюваЕня, що в подаJIьшому Ее дозволить Виконавцю законЕо виконувати роботи з
пiдвищеною небезпекою. В такому випадку Замовник повинен на протязi (трьох) днiв
письмово повiдомити Виконавця про розiрвання договору в односторонньому порядку.

13. Iншi умовп
13.1. !аний,Щоговiр скJIадено у двох оригiна.тlьних примiрниках, по одному для ксlжноi iз
cTopiH, якi мають однакову юридитIну силу.
13.2. У випадках, не передбачепих .Щоговором, сторони керуються чинним законодавством
Украiни.
l3.3. Пiсля пiдписання дzlного Договору yci поперелнi уголи. листування, домов.rеностi.
протоколи про намiри, що так чи iнакше стосуються умов !оговору втрачЕtють силу.

14. мIсцЕзIlАходжЕнtlя l рЕквIзI.|,г1,| CT()PItl

зАмовник
ДП <Олексдндрiвськпй лiсгосmr
Кiровоградська обл.
273 00,смт.Олександрiвка
вул.Мdгiстральн44
р/р 2600l052900637
в РУ КБ <Привабанкr> м. Кропивницький
мФо з2358з,
cBй.l50390l8
i.п.н.05396891 1 155
тел./факс (05242) З1117 -4]t. з - 17 - | 4

ВИКОIIАВЕIЪ
ФОП Стеценко М.М.
Iпн 28066054lб
25031м. Кропивницький вул.. Маршатlа
Конева бул. 5 корп.2 кв. 12

р\р 260020529087572 в ПАТ КБ
Приватбанк> МФО 32358З

е-еъ(,/ Сr*цчrr.о\
*.. ( Микс,.lа

Email : dpo

Гапич l.B. ен ко Nl. NI.




