
Договђ) 1/СЕС

м. PiBHe, УкраТна «21» листопада 2022 року

Громадська «Екоклуб», в особ виконавчого директора Мартинюка

Миколайовича, який на Статуту, «Замовник», з сторони

та особа — Марков Святослав [ванович, що на про

деркавну peecTpa[lik), «Виконавець» з другоТ сторони та Комунальне

Hek0NICPlli11He «Новоград-Волинське медичне

об'сднання» в oc06i генерального директора Бориса Василя Миколайовича, який на
статуту, «Власник з третьоТ сторони, разом

«Сторони», а кожна окремо — «Сторона», враховуючи N2 235 про
блај 13 жовтня 2022 року, уклали цей про таке:

1. Предмет Договору

1.1. «Замовник» та «Власник доручають, а «Виконавець>> приймас на себе

зобов'язання встановити сонячна електрична (включаючи надання обладнання,

T0BapiB i програмного забезпечення, а також виконання (паданняЉ транспортних,
монтажних, пусконалагоджувальних та p06iT i тюслуг) за адресою:
Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Наталй' ОржевськоТ, 7Е. Конкретний
иерел1к для поставки T0BapiB, виконаних p06iT (наданих послуг) у
Додатку Nel до цього Договору. «Власник зобов'язуеться приймати
належноТ 51kocTi товари, роботи послуги), встановити за акту
ВИКОН,АНИХ p06iT Тх на баланс, а «Замовник» - Тх оплату з цим Договором.

«Власник зобов'язуеться сприяти ”Виконавцю» i «Замовнику» при
i прав, покладених на них цим договором.

Даний укладений з метою проекту, що в рамках Договору про

фонд ” УкраТнська

та ГО з метою peaJli3a11iT проекту «Sustainability4Ukraine: ГО
«Екоклуб» та у рамках проекту ”Закритгя циклу: справедливий енергетичний
розроблений та коштом европейського Союзу).
1.2. Поставити товари, виконати роботи (надати послуги), п. 1.1 та Додатком N21
до цього Договору, до 10 лютого 2023 року.

2. Права та обов'язки CTopiH

2.1. «Виконавець» зобов'язусться поставити товари, виконати роботи (надати послуги), 3MicT
яки.х описаний у Додатку N21 цього Договору.

«Замовник» зобов'язуеться оплачувати «Виконавцю» ним товари,
роботи послуги) у p03Mipax i TepMiHax, установлених цим Договором.

2.3. «Виконавець» несе за своечасну i поставку T0BapiB, виконання
p06iT (надання послуг), 51ki п. 1.1. цього Договору. «Виконавець» зобов'язуеться не
перешкоджати «Власнику «Замовнику» у за та kiJbkicT10
поставлених ним T0BapiB, виконаних p06iT (паданих послуг), а також надавати Тм усю
запитувану щодо предмету договору.
2.4. «Виконавець» зобов'язусться не залучати до виконання Договору oci6, без
письмовоТ згоди «Замовника>> та <<Власника

2.5. «Власник зобов'язаний надавати «Виконавцю»
для поставки T0BapiB, виконання p06iT (наданпя послуг), передбачених договором.



2.6. «Власник зобов•язаний забезпечити «Замовнику» та «Викснавшо»

безперсшкодний доступ на об'скт. де встановлюватиметься сонячна елсктрична стангјя на

комучальне «Новоград-Волинське терит01Ыальнс

медичне об'сднання» (Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Наталй•

ОржевськоТ. 7Е) протягом J1ii даного Договору.

2.7. «Виконавець» зобов•язаний не розголошувати TpeTiM особам

ПРО «ЗалМОВНИКа» та «ВЈ1“ДСНИКа ЩО СТала В ВИКОГШННЯ

060B'$i3kiB Договору.

2.8. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть
Bi до чинного законодавства.

З. договору

З. 1. Загальна договору становить 840 000,00 грн. (BiciMcom сорок тисяч гривень ()() коп.),
включаючи yci податки, Збори та
3.2. 3MiHa договору, обсягу та характеристик поставлених обладнання, T0BapiB та

виконаних p06iT (наданих послуг) «Виконавцем» можлива 
CTopiH. що оформлюсться додатковою угодою до Договору.
3.3. Обсяг та характеристика поставлених обладнання, T0BapiB та 
(наданих послуг) вказаний у додатку N21 до цього Договору.

4. та 

4.1. «Виконавець» гарантуе виконання 

зобов'язання

та 

за згодою ycix

виконаних p06iT

зобов'язань,
визначених у Додатку 1 до Договору.

5. ЗШТШСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНЮВ

5.1. За результатами постачання T0BapiB, обладнання та виконання p06iT (надання
послуг) та виконання доручень у рамках цього Договору, «Виконавець» надае 3BiT про
повне виконання умов договору, що стае до складання Акту
поставлених T0BapiB, виконаних p06iT (наданих послуг), який «Виконавцем» та
«Власником та подальшоТ виплати за даним Договором.
5.2. <<Замовник» на Акту поставлених T0BapiB, виконаних p06iT
(наданих послуг) виплати «Виконавцю» на його розрахунковий рахунок,
вказаний у цьому
5.3. Якщо товари, роботи послуги) не вимогам
Додатку 1 або не що письмовою «Власника

то <<Замовник» залишас за собою право затримати доки «Виконавець» не
виконае свсй зобов'язання в та в повному

5.4. за нарахування та сплату несе <<Виконавець».

5.5. «Замовник» оплати суми, передбаченоТ п. 3.1 Договору, на поточний рахунок
«Виконавця>> протягом 10-ти дати Акту поставлених
T0BapiB, виконаних p06iT (наданих послуг).

5.6. «Замовник» оплату виконаних p06iT (наданих послуг, поставлених T0BapiB)
надання «Власником встановлення сонячноТ електричноТ станцй', на

Акту поставлених T0BapiB, виконаних p06iT (наданих послуг),
<<Замовником», «Власником та <<Виконавцем» на ocH0Bi Акту

приймання поставлених T0BapiB, виконаних p06iT (наданих послуг),
«Виконавцем>> та «Власником



6. ВЦПОВЦАЛЬШСТЬ СТОРШ

6.1. Сторони за своТми зобов'язаннями в межах, визначених чинним

законодавством УкраТни.

6.2. У pa3i порушення TepMiHiB виконання «Виконавцем» своТх зобов'язань, визначених у

календарному що с складовою Додатку N21, «Власник та «Замовник» мають

право в односторонньому порядку розђ)вати договф з ним у 5-денниЙ TepMiH з моменту

про це «Виконавця».

Також «Виконавець» у pa3i ПОРУШення 3 його вини TepMiHiB виконання, визначених у

календарному сплачуе «Замовнику» штраф у p03Mipi 1 % загальноТ договору за

кожен день прострочення.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони за повне або часткове невиконання своТх

зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання е сили, чи явищ, що

не залежать CTopiH, та не можна передбачати на час укладання цього Договору.

7.2. Сторони до обставин надзвичайного характеру дострокове припинення

Договору N2 235 про 3 жовтня 2()22 року або внесення 3MiH до нього,

що унеможливлюе виконання умов даного Договору Сторонами.

7.3. Сторони до обставин надзвичайного характеру лиха

землетруси тощо), державних обставини, що не

контролюються Сторонами.

8. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПОИВ

8.1 . Yci спори або що виникають сторонами за цим Договором або у зв'язку

з ним, шляхом Сторонами.

8.2. У випадку 
судовому порядку 
8.3. Дострокове 

спору шляхом BiH розгляду у

до чинного законодавства.

Договору можливе за згодою CTopiH.

9. ТЕРМШ Дт: ДОГОВОРУ

9.1. вступае в силу з моменту його i до 10 лютого 2023 р.

9.2. Датою 

10.1. <<Власнику 

роботи 

зобов'язань .

Договору вважаеться дата, зазначена у верхньому правому kYTi на

належать BCi права на «Виконавцем» товари,

послуги) за цим Договором, виконання сторонами своТх

10.2. чи додатки до цього Договору лише за умов, коли вони

письмово i Сторонами.

10.3. складений у трьох для кожно; i3 CTopiH, мае однакову
юридичну силу.

1 0 4. До даного договору додаються:

Додаток 1. Сонячна електрична поставлених T0BapiB, виконаних p06iT
(наданих послуг) з календарних планом та зобов'язаннями)



«Замовник»

Громадська «Екоклуб»

Фактична адреса: 33014, м. PiBHe,

вул. С. Бандери, 41 95

СДРПОУ: 25319429
UA533510050000026002638167000

в АКIБ «Укрсиббанк» у м. PiBHe
e-mail: offl ne.org

Викон чий директ •

А. артинюк

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЩЙНЕ
пгдприемство
«НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ
МIСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРТАЛЬНЕ
МЕДИЧНЕ ОБ'€ДНАННЯ»

код СДРПОУ 01991820
Адреса: 1700, Житомирська обл.,
м. Новоград — Волинський, вул. Наталй
ОржевськоТ, 13
тел. (04141 ) 3-51-63, факс: (04141) 3-51-63
р р UA413052990000026000016402457
р р UA523052990000026005006403911

МФО 305299, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ШН: 019918206276 платник ПДВ з
07.02.2020

e-mail: novogradtmo@gmail.com

Генер

ЛЛ орис
пщприсмство

о “Новоград-Вопинське
мськрайонне
територкапьне

медичне

е, 06 • еднання'

4 ещрпоу С

cTopiH:
«Виконавець»

ФОП Марков Святослав 1ванович

Адреса: 33028, PiBHeHcbka область, Г йзаенськ

район, м. PiBHe, вул. Прилужна 55

р/рахунок

в АТ ”КРЕДОБАНК”

КОД БАНКУ 325365

€ДРПОУ 312 222474

Телеф 8 672 4330

Марков C.I.



Додаток М2 1

до договору М1/СЕС 21.1 1.2022 р.

Сонячна електрична поставлених T0BapiB, виконаних роб?г (наданих
ПОСЛУГ) з календарних планом та зобов'язаннями)

1. Загальний опис
Сонячна - СЕС) проектуеться для частковоТ компенсацй власних потреб
У електроенергй• Комунального <<Новоград-
Волинське територтльне медичне об'еднання». Таким чином запропоновано

мережевоТ СЕС 30 кВт.
Роботи по монтажу включатимуть:
- Виготовлення проектноТ документацй'•,
- Транспортування обладнання, T0BapiB та 
- роботи по встановленню СЕС;
- Виконання p06iT по заземленню СЕС;
- роботи;
- роботи (послуги).

Сонячна електрична включае включае в себе
1) обладнання, това и i мате а саме:

до встановлення;

Уд Назва

1 Фотоелектричний модуль Longi solar LR5-72HPH-
545М

2 Мережевий iHBepTop Solis S5-GC 30 К з

обмеження гене

З WI-FI для iHBepTopiB SOLIS

(DLS-W)
4 Бокс на 24 мод ТМ ”ETl”

5 Автоматичний вимикач ЗФ 63А 380В

6 захисту перенапруг 3P+lP

38013 ТМ ”ЕП”
7 Роз'еднувач з DC 25А 1 Р для захисту

кола ст м

8 обмеження в

ме еж - Т анс о мато и ст м

9 Двонаправлений Smart meter Chint ЗФ

6ЗА 38013

10 Кабель сигнальний вита пара ЕТР 8х0,5 мм 2 кат. 6

для системи обмеження гене

ll Кабель бмм для сонячних панелей,

се ти TUV IEC 62930
12 Кабель струму ПВС 4х 16 для

iHBepTopa до 3MiHHoro струму

вене

13 Роз'сми для з'еднання фотоелектричних
МС-4

14 Ф HiT а для к сигнального кабелю ЕТР

15 для кабелю струму,
кабельний канал 60*40 ПВХ пластик

16 ФургП•гура для кабелю
ст м , го а льт а

17 1_Комплект заземлення 16мм ПВ-1

од.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м.п

м.п

м.п

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

4430

107,5

753,1

2215

443

753,1

9613,1

36,326

62,02

310,l

88,6

1,075

66,45

7,72

88,6

к-
сть

58

6

з

150

200

20

12

150

20

200

Сума, грн

616656,00

4430,00

107,5

753,1

2215,00

2658,00

2259,3

9613,1

5448,9

12404,00

6202,00

1661,25

1329,00

3544,00

88,6



18 Сися.ма крй1лсння для фотослектричних шт. 58 7 1943,2

на дах з металон о iJ1l0

Загальна с ма мшпе г н 743377,15

Робопш по монтаж системи о включас, 93030,00

Разом, г н 836407,15

мережевий iHBepTop Solis S5-GC 30 К з функцй' обмеження генерацп• BapTicTk)

84470 грн., с особистою пожертвою ФОП Маркова СЛ. в рамках проекту «Сонячна

для украТнських J1ikapeHb».

«Виконавець» надасть КНП «Новоград-Волинське 
об'еднання» - «Власник об'екту») наступну
- Проектну
- по ремонту;
- з обслуговування;
- випробувань ремонту обладнання;
- принципову схему СЕС.

В iHcTpYkIliT по обслуговуванню будуть

медичне

- рекомендацй по обслуговування ремонту;
- i устаткування, обслуговування i ремонт яких повинен зд7йснювати
«Виконавець»;

- процес налагодження;
- ознаки Тх прояву i методи усунення

2) частини системи мають заявленим характеристикам поданим у

З) роботи (послуги), включають:
- транспортування обладнання, T0BapiB та до встановлення;
- роботи по встановленню сонячноТ електричноТ станцй;
- роботи: до мереж, тестування та налагодження роботи;
- роботи (послуги).
BapTicTb обладнання, T0BapiB та а також p06iT та послуг входить у загальну BapTicTb
сонячноТ електричноТ станцй.

Початок p06iT — не 10 грудня 2022 року.
p06iT - не 10 лютого 2023 року.

2. виконання p06iT
1 1700, Житомирська обл., м. Новоград — Волинський, вул. Наталй' ОржевськоТ, 13 -
комунального «Новоград-Волинське

медичне об'еднання».

З. Монтування та роботи
Монтування та роботи будуть «Виконавцем» з дотриманням

безпеки та правил ПУЕ з обов'язковим забезпеченням дотримання правил пожежноТ
безпеки.

При пусконалагоджувальних p06iT обов'язковою умовою е налагодження
06MiHY комп'ютером «Власника об'екту» та сайтом виробника
обладнання (торгова марка SOLIS) щодо роботи сонячноТ
та виведення зазначеноТ на екран M0HiTopa.

роботи також включають обов'язкове тестування встановленого
обладнання та його до мереж та 1нтернет).



4. Порядок контролю та приймання
Приймання поставлених T0BapiB, виконаних p06iT та наданих послуг проводиться з
оформленням необх)ших актЈв приймання-передтй, «Виконавцем» i
«Власником

За взаемною згодою «Виконавця», «Власника та «Замовника» допускаеться
коригування проекту в виконання p06iT.

5. зобов'язання Виконавця
TepMiH на фотоелектричт МОДУЈЙ складае 10 (десять) P0kiB, на 80 %

— 25 P0kiB.

TepMiH на обладнання становить] 0 (десять) P0kiB.

У TepMiH «Виконавець» зобов'язаний виконати 3aMiHY обладнання та

ремонтування обладнання в рамках зобов'язань.

зобов'язання будуть Bka3aHi в документацй та в договорах на його

поставку. У документацй, яка надасться «Власнику об'скту», будуть

виробника та уповноваженого ним «Виконавця» щодо:

- яка постачасться
- умов, cTpokiB та peaJli3aLlii зобов'язань

- зобов'язань по безоплатному усуненню що за вини

виробника або уповноваженого ним <<Виконавця» та були «Власником об'екту»

користувачем) протягом дй' строку;

порядку надання та оформлення «Виконавцю» по виявленим дефектам та

- строку обладнання на майданчику користувача до

його в монтування

Даний додаток е частиною договору



«Замовник»

Громадська «Екоклуб»

Фактична адреса: 33014, м. PiBHe,

вул. С, Бандери, 41 95

СДРПОУ: 25319429
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Додаткова угода
до Договору Уд 1/СЕС

21 листопада 2022 р.

м. PiBHe «15» грудня 2022 р.

Громадська «Екоклуб», в oc06i виконавчого директора Мартинюка

Миколайовича, який на Статуту, «Замовник», з сторони
та особа — Марков Святослав 1ванович, що на про

державну «Виконавець» з другоТ сторони та Комунальне

«Новоград-Волинське медичне

об'еднання» в oc06i генерального директора Бориса Василя Миколайовича, який на

статуту, «Власник з третьоТ сторони, разом
«Сторони», а кожна окремо — «Сторона», враховуючи N2 235 про

13 жовтня 2022 року, уклали цю додаткову угоду до Договору
N21/CEC 21 листопада 2022 року про таке:

1. Сторони домовилися внести у пункт 3.1. Договору та викласти цього у

«3.1. Загальна договору становить 863 744,00 грн. (BiciMcom шЈстДесят три
ci.ucom сорок чотири гривень 00 коп.), включаючи yci податки, Збори та

2. До затверджених сонячноТ додати 2

2 (два) на дах до них та ix монтаж.

З. Bci пункти Договору N2 1/CEC 21 листопада 2022 р. лишаються

4. Дана додаткова угода складена у трьох украТнською мовою, кожний з яких мае

однакову юридичну силу та е частиною договору.
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