
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІІ сесія 

(ІІІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 08 лютого 2018 року         № 847 

 

Про затвердження проекту договору «Про 

співпрацю» 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бережанська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити проект договору «Про співпрацю» згідно додатку №1. 

2. Уповноважити міського голову на підписання даного договору «Про 

співпрацю» із Службою автомобільних доріг у Тернопільській області з 

дотриманням істотних умов договору визначених пунктом 1 даного 

рішення. 

3. Проект договору «Про співпрацю» подати в Службу автомобільних доріг у 

Тернопільській області для підписання. 

4. У випадку істотних зауважень до проекту договору зі сторони Служби 

автомобільних доріг у Тернопільській області, дані зауваження повторно 

розглянути на засіданні сесії міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії 

міської ради з місцевого самоврядування, законності, правопорядку, 

регламенту, депутатської діяльності та етики. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 



ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ  
 

м. Бережани, Тернопільська область     «____» ___________ 2018 року 

 

 СТОРОНА-1 – Бережанська міська рада, в особі міського голови 

Музички Володимира Ярославовича, який діє на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» 

СТОРОНА-2 – Служба автомобільних доріг у Тернопільській області, в 

особі начальника Юлик Богдана Івановича, який діє на підставі Положення , 

разом надалі іменовані «Сторони» на підставі рішення сесії міської ради № 846 

від 01.02.2018року та враховуючи переговори проведені 06.02.2018 року, 

уклали цей Договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Сторони зобов’язуються на умовах, визначених даним Договором, 

співпрацювати з метою забезпечення здійснення капітального ремонту 

автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – 

Кропивницький – Знам’янка, в межах Бережанської міської ради, 

орієнтовною протяжністю 4 (чотири) км. 

1.2. В межах даної співпраці Сторона-1 бере на себе зобов’язання виділити 

кошти з міського бюджету Стороні-2 в сумі 5 000 000 (п’ять мільйонів) 

гривень на співфінансування капітального ремонту, зазначеної в п. 1.1. 

Договору дороги, міських комунікацій, тротуарів та встановлення 

освітлення пішохідних переходів, в межах Бережанської міської ради. 

1.3. Сторона-2 бере на себе зобов’язання в якості Замовника: 

1.3.1. в рамках даного договору забезпечити розроблення проектно-

кошторисної документації та організацію капітального ремонту 

(виконання робіт) автомобільної дороги державного значення М-12 

Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, в межах 

Бережанської міської ради, орієнтовною протяжністю 4 (чотири) км, 

міських комунікацій, тротуарів та встановлення освітлення 

пішохідних переходів в межах автомобільної дороги зазначеної в 

п.1.1. даного Договору. 

1.3.2. Роботи зазначені в п. 1.3.1. Договору розпочати не пізніше 

01.05.2018р. та завершити в термін до 01.09.2018р.. 

 

2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. Сторона-1 зобов’язана: 

2.1.1. Виділити кошти з міського бюджету Стороні–2 в сумі 5 000 000 

(п’ять мільйонів) гривень на виконання робіт згідно домовленостей 

зазначених в п. 1.2 даного Договору. 

2.1.2. Сторона-1 бере на себе зобов’язання прийняти безоплатно на 

підставі Акту прийому-передачі від Сторони-2 бруківку, яка буде 

демонтована вході капітального ремонту дороги визначеної в п. 1.1 

Договору. 



2.2. Сторона-2 зобов'язана: 

2.2.1. Суворо дотримуватись умов даного договору; 

2.2.2. Вжити заходів та забезпечити належне виконання даного Договору 

із дотриманням строків встановлених п. 1.3.2. даного Договору; 

2.2.3. Забезпечити цільове використання коштів виділених з міського 

бюджету згідно п. 1.2 даного Договору та після завершення виконання 

робіт щодо капітального ремонту, до підписання акту приймання-

передачі, надати Стороні-1 письмовий Звіт про використання коштів 

міського бюджету із наданням належно засвідчених копій 

документації, що стосувалася проведених робіт. 

2.2.4. Забезпечити в повному обсязі фінансування та належне виконання 

робіт із капітального ремонту автомобільної дороги державного 

значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, в 

межах Бережанської міської ради, міських комунікацій, тротуарів та 

встановлення освітлення пішохідних переходів в межах даної дороги; 

2.1.5. Передати безоплатно на підставі Акту прийому-передачі Стороні-1 

бруківку, яка буде демонтована вході капітального ремонту дороги 

визначеної в п. 1.1 Договору. 

2.2.6. Надавати на першу вимогу Сторони-1 інформацію про хід 

виконання робіт із капітального ремонту автомобільної дороги 

державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – 

Знам’янка, в межах Бережанської міської ради, що є об’єктом даного 

Договору. 

2.3. Сторони підтверджують, що: 

2.3.1. Вони наділені цивільною правоздатністю та дієздатністю. 

2.3.2. Укладення Договору відповідає їх спільним інтересам. 

2.3.3. Волевиявлення щодо укладення та виконання Договору є вільним, 

усвідомленим та відповідає їх внутрішній волі. 

2.3.4. Умови Договору їм зрозумілі та відповідають реальній 

домовленості між ними. 

2.3.5. Договір не приховує іншого правочину і спрямований на настання 

наслідків, які обумовлені ним. 

2.3.6. Договором зафіксовано всі істотні умови, необхідні для Договору 

даного виду. 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
3.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за даним 

Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором 

та чинним законодавством. 

3.2. При не виконанні Стороною-2 умов даного договору до 01.09.2018р. в 

повному обсязі, Сторона-2 зобов’язана повернути кошти виділені з 

міського бюджету в розмірі 5 000 000 (п’яти мільйонів) грн. на рахунок 

Сторони-1. 

3.3. При наявності поважних причин, що унеможливлюють своєчасне 

виконання зобов’язань за даним Договором, Сторони письмово 



повідомляють одна одну про таке та, за взаємною згодою, продовжують 

терміни їх виконання. 

 

4. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
4.1. Жодна із Сторін не буде нести відповідальності за повне або часткове 

невиконання взятих на себе за Договором обов'язків, якщо невиконання їх 

стало наслідком дії обставин непереборної сили (тобто форс-мажорних 

обставин). Під дією обставин непереборної сили розуміються обставини, 

дія яких визнана компетентними органами офіційно і, протидія яким не 

залежить від Сторін. 

 

5. ІНШІ УМОВИ 
5.1. Даний Договір оформлений у двох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу, для Сторони-1 та Сторони-2. 

5.2. Даний Договір набуває юридичної сили з моменту підписання його 

Сторонами та затвердження Рішенням сесії міської ради і діє до повного 

виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань. 

5.3. Зміни та доповнення до цього Договору набирають чинності з моменту 

належного оформлення Сторонами відповідного Договору про внесення 

змін та доповнень до цього Договору. 

5.4. Даний Договір укладений на термін до 01 вересня 2018 року та/або до 

повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН: 

СТОРОНА 1 

Бережанська міська рада 

Тернопільській області 

47500, Тернопільська обл., 

вул. Банкова, 3, м. Бережани 

р/р 

 

МФО 

код 04058491 

Міський голова ____________ Музичка В. Я. 

 

СТОРОНА 2 

Служба автомобільних доріг у 

Тернопільській області 

46001, м. Тернопіль,  

вул. О. Кульчицької 8,  

р/р  

 

МФО  

код 25887079  

Начальник______________ Юлик Б. І.  

 


