
ДОГОВIР ПIДРЯДУ Nn J{y'
по бiологiчному очищенню (бiомелiораuiТ) русла

Козiйського водосховища
/J ,рuuпя 2020 рокум. Кiлiя

Сторони:
Кiлiйське мiжрайонне управлiння водного господарства в особi начальника Просяника

Liергiя Анлрiйовича, що дiс на пiдставi Полох<ення, затвердженого !ержавним агентством
водних pecypciB Украiни N9 659 вiд 06.09.2018 року, та, надалi iменуеться "Замовник", та

Фiзична особа-пiдпри€мець Верстюк Надiя Борисiвна, надалi iменуеться "Пiдрядник"
(налалi - Сторони), керуючись главою 61 Щивiльного кодексу Украiни, враховуючи потребу в
реалiзацii Проекту кстворення природно-штучного бiомелiоративного комплексу для
забезпечення ефективноТ експлуатацii водних об'сктiв Кiлiйського мiжрайонного управлiння
водного господарства), уклали цей !оговiр (надалi iменусться ''Щоговiр'') про наступне.

l. прЕдмЕт договору

1.1.За завданням Замовника Пiдрядник зобов'язуеться на свiй ризик виконати та здатLI
замовнику в установлений .щоговором строк роботи, а Замовник зобов'язусться надати
пiдряднику у часткове користування для цiлей цього договору штучну волойму Казiйського
водосховища Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного господарства (фронт робiт) i
прийняти вiд Пiдрядника роботи та погодити визначену договором винагороду.

РОбОТИ ВКаЗанi у п.1.1. Щоговору - це роботи з бiомелiорацii (бiологiчного очищення вiд
водноТ рослинноСтi та бiоперешКод) КозiйСького водосховища загаJIьною площею водного
дзеркала 54.6 га, шляхоМ забезпечеНня вселення, вiдтворення i життсдiяльностi рослиноiдних
риб-мелiораторiв, paKiB, iншоi iхтiофлори i iхтiофауни, полiпшення умов ix iснування та
регулювання iх чисельностi шляхом добування (вилову) для досягнення мети договору.

при виконання робiт сторони керуються Програмою кстворення природно-штучно
бiомелiоративного комплексу для забезпечення ефективнот експлуатацii водних об'сктiв
Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного господарства)), розробленою на пiдставi Патенту
на корисну модель N9 101959, заресстрованого в Щержавному peecTpi патентiв Украiни на
кориснi моделi 12.10.2015. (надалi iменусться <Програма>).

риби - мелiоратори, раки та iнша iхтiофлора i iхтiофауна в даному {оговорi виступають
iHcTpyMeHToM (матерiально-товарними цiнностями (MTI_{) виконання робiт по досягненню мети
договору,

1.2.Метою Договору с максимаJIьна можлива очистка каналу вiд надлишковоi кiлькостi
ВОДНОТ рОСЛинностi, фiто- та зоопланктону, iнших домiшок бiологiчного походження з метою
зменшення витрат при його експлуатацii та витрат на подачу води водокористувачам, а також
формування води високоi якостi i збереження об'емiв води.

1.j. Склад. обсяги iстроки роъir, що доручаються до виконання Пiдряднику, визна.lенi
календарним графiком робiт ([одаток до Щоговору J\Ъ 1).

1.4. Склад та обсяги робiт можуть бути переглянутi в прочесi виконання робiт шляхом
внесення змiн до календарного графiку робiт.

1,5. Строки виконання робiт можуть змiнюватися у разi виникнення обставин, якi
мо}кутЬ бути взятi СторонамИ до увагИ щодО переглядУ cTpoKiB виконання робiт.

l,6. БiОресУрси не знаходяться у водосховищi в умовах природноi волi та не пiдпадають
пiд дiю Закону Украiни кпро рибне господарство, Закону Украiни uпро аквакультуру).

1.7. У Пiдрядника не виникас прав власностi на водний об'ект, ця угода не приховуе
rIередачу його в оренду Пiлрялнику.



2. вимоги зАмовникА

2.1. Наслiдком виконаних робiт за даним ,Щоговором с бiологiчне очищення водойми вiд
НадлишковоТ рослинностi та бiоперешкод, пригнiчення розвитку рiзних груп гiдробiонтiв та
зниження трофностi водойми.

2.2. Кiлькiсним та якiсним показником предмету {оговору - с доведення (зниження)
заростання макрофiтами до 15 % площi akBaTopii водойми (зменшення кiлькiсних показникiв
розвиткУ фiтопланКтону на 50 %), i iншi пок€}зникИ, в строки передбаченi Календарним планом
показникiв ефективноi експлуатацii Природно-штучного бiомелiоративного комплексу (надалi
iменуеться ПШБК). (Додаток jф б до !оговору).

2.3. По закiнченню коя(ного п'ятирiчного циклу проведення бiомелiоративних заходiв
пiдрядниl< надас Замовнику висновок спецiалiзованот науковоi установи про результати
проведених робiт з бiологiчного очищення водойми.

3. ризики
3.1, Ризик випадкового знищення або пошкодження (псування) матерiально-товарних

ЦiННОСТей (МТЦ) до настання строку здачi роботи несе Сторона, що надала iх, а пiсля настання
ЦЬОГО СТрОкУ - Сторона, яка пропустила строк, якщо iнше не встановлено законом.

3.2. Сторони зобов'язанi вrкивати необхiдних заходiв для недопущення випадкового
знищення або пошкодження МТЦ, результатiв робiт, тощо.

3.З. У разi пошкодження або знищення, повного чи часткового pecypciB, МТЦ,
обладнанНя чИ складовиХ водоймИ з винИ Пiдрядника, BiH повинен негайно усунути
ПОШКОДження та повiдомити про це Замовника. На вимогу останнього Пiдрядник подае для
погодження План заходiв по усуненню пошкоджень i iх наслiдкiв.

3.4, ЯКЩО Пiдрядник виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням
МТЦ, результатiв робiт, тоцlо BiH зобов'язаний негайно вжити можливих заходiв задля
припинення загрози i повiдомити про TaKi обставини Замовника. Пiсля отримання повiдомлення
Замовник у розумний строк повiдомляе Пiдрядника про прийняте ним рiшення.

4. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБIТ
4.1. ПiдряДник розпочне виконання робiт протягом 10 днiв з дня надання За.ь,lовником

водойми (фронту робiт) i завершить виконання робiт в TepMiH, передбачений календарним
графiком робiт.

4.2. Невiд'смною частиною {оговору с Календарний графiк виконання робiт, в якому
ВИЗначаються дати початку та завершення етапiв робiт, обумовлених !оговором. Щатою
завершення робiт вважасться дата закiнчення !оговору.

4.3, Пiдрядник може достроково завершити деякi етапи виконання робiт i здати ix
Замовнику, якщо це не знизить якiсть робiт i не матиме негативного впливу на кiнцевий
РеЗУЛЬТаТ ефективноi експлуатацiТ Природно-штучного бiомелiоративного комплексу.

4.4. Строки виконання робiт можуть бути змiненi за погодженням cTopiH з внесенням
вiдповiдних змiн ло,щоговору та Календарного графiку робiт в разi:

- виникнення обставин непереборноi сили;
- НеВикоНання або неналежне виконання Сторонами своiх зобов'язань;
- внесення змiн до проектноi документачii, Програми;
- дiй TpeTix осiб, що унеможливлюють належне виконання робiт, за винятком випадкiв,
коли цi лii зумовленi залежними вiд Пiдрядника обставинами;
- Виникнення iнших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робiт.

5. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБIТ МАТЕРIАЛЬНИМИ РЕСУРСДМИ

5.1. Забезпечення робiт матерiальними i мелiоративними ресурсами, в т.ч. забезпечення
аВТорського нагляду. наукового контролю i монiторингу за ПШБК здiйснюсться Пiдрядником
за свiй рахунок. В окремих випадках за додатковими домовленостями CTopiH забезпечення
матерiальними ресурсами здiйснюс Замовник.
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5.2, Пiлрядник забезпечу€ та контролюе вiдповiднiсть матерiальних pecypciB вимогам,
установлеНим нормаТивнимИ актамИ i необхiдНим для виконання робiт .

5.3. обсяГирибИ i paKiB якi знахоДятьсЯ у водоймi "u,оrёr' укладаннЯ цьогО договору
визначитИ неможливо, за причиН вiдсутносТi нормативноi бази для технiчних водойм,
вiдповiднИх методик та iнших не передбачених факторiв експлуатацii об'сктiв мелiорацii.

6. ОРГАНIЗАЦIЯ ВИКОНАННЯ РОБIТ

6.1. Водойма надасться Пiдряднику в порядку, передбаченому !оговором, i
оформлюеться вiдповiдним Актом приймання-передачi.

6.2. Пiлрялник зобов'язаний у розумний строк iнформувати Замовника про:
- хiд виконання робiт, У ТОму числi про вiдхилення вiд графiка ix виконання;
- забезпечення виконання робiт матерiальними ресурсами;
- результати здiйснення контролю за якiстю виконуваних робiт, матерiальних pecypciB;

6.3. Контроль за вiдповiднiстю робiт i матерiальних pecypciB Замовник 
-rдйr..

самостiйно таlабо з залученням спецiалiзованих органiзаuiи i пiлприсмств, що здiйснюють
нагляд за утриманням та формуванням ПШБК.

6.4. Пiдрядник дотримуеться вимог, щодо регулювання водних бiоресурсiв ПШБК за
вiковими i видовими групами, передбачених Програмою, або якi € науково-оптимальними в
конкретних умовах, задля забезпечення найбiльш ефективного механiзму досягнення мети
договору.

6.5, Пiдрядник здiйсню€ оновлення популяцii бiомелiораторiв (вилучення старшевiкових
видiВ риб та paKiB). Термiни, обсяги, порядок вилучення, а також вселення риб-мелiораторiв,
paKiB та iх результати оформлюються Актами.

6.б. Пiдрядник з моменту укладання Щоговору здiйснюс контрольнi вилови з метою
визначення кiлькiсного, видового та вiкового складу водних гiдробiонтiв. Вживае заходи з
метою виявлення та попередження iнфекцiйних та iнвазiйних захворювань гiдробiонтiв,

6.7. Додаткова (надлишкова) кiлькiсть риб - мелiораторiв i paKiB - отриманих в процесi
бiологiчного очищення водойми с власнiстю Пiдрядника, i викtlристовусться для
вiдшкодування своIх витрат при виконанi робiт, що i ввалсаеться urru.оролою Пiдрядника за
ВИКОНаНi РОбОТИ' 

7. приймАння-пЕрЕдАчА роБIт

7 .l. Приймання-передача робiт проводиться
законодавством Украiни та [оговором i оформлюеться
!оговору }lЪ 2).

].2. Пiсля одержання повiдомлення Пiдрядника про готовнiсть до передачi закiнчених
робi,г Замовник зобов'язаний негайно розпочати ix приймання.

1 .з. У разi виявлення в проuесi приймання-передачi робiт недолiкiв, допущених з вини
ПiдрядниКа, BiH у зазначеНий ЗамовНиком стрОк зобов'язаний усунути iх i повторно повiдомити
останнього про готовнiсть до передачi робiт.

7.4 Якrцо Пiдрядник не бажае, чи не може усунути TaKi недолiки, Замовник може,
попередньо повiдомивши Пiдрядника, усунути ix своiми силами або з залученням TpeTix осiб.
витрати пов'язанi з усуненням недолiкiв компенсуються Пiдрядником.

7.5. Пiсля завершенНя виконання робiт Пiдрядник не може мати жодних претензiй до
замовника по кiлькостi риб-мелiораторiв та pakiB, що залишилася у водному об'сктi.

7.б. Роботи приймаються щороку, до29 грудня року в якому виконувались роботи.

8. прАвА тА оБов,язки CTOPIH
8.1. За-цовнuк ма€ право:

8.1 .l. Вiдмовитися вiд прийняття закiнчених робiт у разi виявлення недолiкiв.
8.1.2. ЗдiйснюватИ У буль-якиЙ час, не втручаючисЬ У господарську дiяльнiсть

пiдрядника (субпiлрядника), технiчний нагляд i контроль за ходом, якiстю, та обсягами
виконання робiт.

в порядку, встановленому чинним
Актом приймання-передачi (Додаток до
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8.1.3. Щелегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо
здiйснення нагляду i контролю фаховiй особi.

8.1.4. Вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущених
Пiдрядником порушень.

8.1.5, У pmi невиконання
зауваження та надае розумний
встановлений строк, Замовник
перелбачених договором.

пiдрядником умов цього договору Замовник робить письмове
TepMiH для виправлення. У разi не усунеНня порушень у

мас право достроково припинити дiю договору у випадках,

8, 2. 3а-цов нuк зобов'язан uй :
8.2.1. Забезпечити свосчасну згiлно календарного графiка робiт, передачу Пiдряднику

фронтУ робiт, передатИ у тоЙ же чаС iншi необХiднi вихiдНi данi вiдповiдно ло До.оrору.
8,2.2, Прийняти в установленому порядку роботи.
8,2.3. В розумний строк повiдомити Пiдрядника про виявленi недолiки в роботi.8.2.4. СпРияти пiдтриманню оптимitльного для пшьК гiдрологiчного режиму роботиводойми, а також, досягненню цiлей договору.
8.2.5. Про непередбаченi обставини, що пов'язанi з суттсвою змiною гiдрологiчного

режиму об'скту по-можливостi заздалегiдь повiдомляти Пiдрядника.
8.2.6. Забезпечити встановлення iнформацiйних та попереджувальних знакiв щодо

режиму функцiонування водойми.

8.3. Пidряdнuк ма€ право:
8.З.1, Залучати до виконання [оговору TpeTix осiб (субпiдрядникiв).
8.З.2. ЗупИняти робОти у разi невиконаНня Замовником своIх обов'язкiв за flоговором, що
призвело до ускладнення або до неможливостi проведення Пiдрядником робiт.
8.3.3. Вимагати прийняття результату робiт у порядку i в строки передбаченi flоговором.

8.4. П idряdнак зобов'язанuй:
8.4.1. У строк, згiдно з умоваI\dи .Щоговору, Програми,
iншими вимогами, що звичайно ставляться до такого

вимогами чинного законодавства та
виду робiт, виконати передбаченi

.Щоговором роботи
8.4.2.олерr*ur" uaruновленi чинним законодавством
видiв робiт за необхiдностi.

Украiни дозволи на виконання окремих

8.4.3. Забезпечувати дотримання правил експлуатацii пшБк, охорону майновоi цiлiсностi
пшБк.
8.4.4. Забезпечус вiдсутнiсть забруднення та засмiчення водойми, яка слугуе джерелом iригацii
та водопостачання i зони прилеглих земельних дiлянок вiдчуження вздовж водойми.
8,4.5. Подавати Замовнику звiт про використання наданих ним матерiальних pecypciB та
повернути iх за,тишок. Свосчасно попереджати Замовника у разi виявлення невiдповiдностi
матерiа,rьних pecypciB. забезпечення якими здiйснюс Замовник нормативним документам.
8,4,б. Вiдшtовитися у прийняттi матерiальних pecypciB, що надаються Замовником, у разi
виявлення iх невiдповiдностi вимогам нормативних документiв.
8.4.7. Виконувати вказiвки Замовника i погоджених Замовником спецiалiзованих наукових
установ, щодО виконаннЯ робiт, наданнЯ iнформацii, в томУ числi, щодо виконання робiт
пов'язаних з постiйним супровiдним монiторингом стану ПШБК.
8.4.8. Своечасно попередити Замовника якщо додержання його вказiвок стосовно способу
виконаннЯ робiТ загрожу€ Тх якостi або придатностi, та про наявнiсть iнших обставин, якi
можчть викликi1],и таку загрозу.
8.4.9. ВхtИвати ycix заходiв, щодО збереrкення майна переданого йому Замовником,
8,4.10. Забезпечити дотримання належного санiтарного стану прилеглих до водойми земельних
дiлянок вiдчуження, заборону миття i ремонту машин, ixHe оболуговування, та iншi дii на
територii прибережНих захисних смуг, що можуть призвести чи призводять до погiршення
санiтарного стану, забрулнення води або прибережних захисних смуг.
8.4.11, Перелати у порядку, передбаченому чинним законодавством та {оговором, закiнченi
роботи i об'ект Замовнику.

4
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8,4,12, Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документiв про
виконання {оговору.
8.4. 1 з. НестИ вiдповiдаЛьнiсть за дiяльнiсть субпiдрядникiв.
8.4.14. Своечасно усувати недолiки робiт, лопущенi з вини Пiдрядника.
8.4.15. Вiдшкодувати вiдповiдно до чинного законодавсrui Упраiни та !оговору завданi
Замовнику збитки.
8,4,16, Не менше одного разу на PiK детально звiтувати Замовнику про хiд виконання Договору,
про вiдпоВiднiсть пшБК стану та режиму утримання. Свосчасно i"формувати про обставини,
що перешкод}кають виконанню договору, а також про заходи, необхiднi для iх усунення.
8,4.17. ЗабезпечИти дотриМання труДовогО законодавства, злоровi i безпечнi уrо", прачi та
вiДпочинкУ Працiвникiв (додержання правил i норм технiки Ъ..п.*", виробничоi caHiTapii,
гiгiсни працi, протипожежноi охорони тоrцо), а також проведення вiдповiдноiо ik iнструктажу.
8,4.18. Забезпечити вiльний доступ i умови роботи на водоймi фахiвцiв Замовника i iнших осiб
за вказiвкою Замовника.
8.4.19. ПротягоМ дii договОРУ вiдповiдно до вимог Програми здiйснювати вилов, з урахуваннямбiологiчнИх показнИкiв длЯ рослиноiДних риб,а pani". А також, при необхiдностi, прЪ"од"r"
вилов хижих та малоцiнних видiв риби, вiдповiдно до вимог Програми.
8,4,20. Протягом мiсяця з моменту пiдписання цього договору забезпечити розробленняспецiалiзованоЮ науковоЮ установою за погодженням з Замовником !олаrопу Jф 6
календарний план показникiв ефективноi експлуатацii ПшБк.

9. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH ТД ВРЕГУЛЮВДННЯ СПОРIВ

9.1. При порушеннi своiх зобов'язань Сторона несе вiдповiдальнiсть визначену .Щоговоромабо чинним законодавством Украiни. Порушенням зобов'язання с його невиконання або
неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених !оговором.

9,2. СторОна, яка своТмИ дiямИ завдала збиткiВ iншiй CTopoHi, вiдшкодовуе Тх в повному
обсязi. Вiдшкодування збиткiв не звiльняс Сторону вiд виконання обов'язкiв за !о.о"ороr,

9.3, Сторона не несе вiдповiдальностi за порушення ffоговору, якщо воно сталося не iT
вини. Сторона вважасться невинуватою i не несе вiдповiдальностi зЬ'порушення,Щоговору якщо
доведе, що вжила Bcix залеЖних вiД неi заходiв щодо нz}лежного виконання !оговору.

9.4. Пiдрядник вiдповiдас за втрату та пошкодження майна Замовника.
9.5. НевиКонаннЯ ПiдрядниКом пунктiв з.з,6,4,8.4.7,8,4.18, 8,4.20 Щоговору е пiдставою

дJIя дострокового припинення дii договору, що здiйснюсться за вимогою Замовника.
9.6.Спори. пов'язанi з виконанням !оговору. вирiшуються Сторонами шляхом

переговорiв. ЯкщО спiр неможливО вирiшити таким способом, BiH вирiшуйu." в судовому
порядку згiдно з чинним законодавством УкраiЪи.

10. дIя нЕпЕрЕБорноi сили
l0.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або
неналея(не виконання зобов'язань, передбачених цим !оговором. якщо, воно сталося внаслiдок
лii форс-моltорних обставин.
l0.2. Пiд форс-мажорними обставинами в цьому ffоговорi слiд розумiти обставини зовнiшнього
щодО CTopiH характеру, що виниКли беЗ вини CTopiH, поза ix волею або всупереч волi чи
бажанню cTopiH, i якi не можна було передбачити, уникнути, включаючи стихiйнi явища
природного характеру (землетруси, повенi, урагани, тощо), лиха техногенного та
антропогенного походження (вибухи, пожежi, вихiд з ладу машин, обладнання тощо),
обставини суспiльного життя (BoeHHi лii, громадськi хвилювання, епiдемii, страйки, тощо), а
також видання akTiB органiв дерх<авнот влади чи мiсцевого самоврядування, iншi заходи, якi
унемо)l(лиВлюю,IЬ або переШкоджаютЬ виконанLIЮ Сторонами зобов'язань за цим Щоговором.l0.з. Сторона, що не мае мох(ливостi на,тежним чином виконати своi зобов'язання за цим
flоговором внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу
Сторону у розумнi термiни.
10.4. Якщо форс-мажорнi обставини дiють протягом б мiсяцiв поспiль i не виявляють ознак
припинення, цей Щоговiр мох(е бути розiрваний буль-якою Стороною шляхом направлення
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письмовоГо повiдоМлення про це iншiй CTopoHi. Форс-мажорнi обставини повинно бутипiдтверджено компетентним органом.

1I.TEPMIH дIi договору
11,1.I]ей !оговiр набира€ чинностi з моменту пiдписання його Сторонами тадiсдо 31 .l2.2O40
року, У разi якщо до 01.05.2040 року жодна iз CTopiH письмово не заявить про HaMip закiнчити
Щоговiр, BiH вважаеться продовженим (пролонговЪним) строком на l5 (п'ятнадцять) poKiB натаких самих умовах.
11,2, Пiсля закiнчення строку дii договору Пiдрялник повертае об'скт Замовнику протягом 1
мiсяця.
1 1.3. Змiни в !оговiр можуть бути BHeceHi за вза€мною домовленiстю CTopiH, якаоформлюсться додатковою угодою до !оговору.
11,4, Дiя ffоговорУ припиня€ться в випадках, передбачених !оговором та чиннимЗаконодавством Украiни.
l1,5, ЯкЩо iнше прямО не встановлеЕо Щоговором або чинним законодавством Украfни,
!оговiр може бути розiрваний тiльки за взаемною домовленiстю cTopiH, яка оформпrar"."
угодою. !оговiР вважаетьСя розiрваним з моменту пiдписання СторонЪми вiдповiдЪоi угоди,якщо iнше не встановлено у самiй угодi, !оговорi, uOo у чинному законодавствi УкраiЪи.

|2. прикIнцввI положЕння
12,1, ПравовiдносинИ, Що виникаютЬ з {оговору або пов'язапi з ним, у тому числi, з йогодiйснiстю, укладенням, виконанням, змiною та 

-припиненням, 
тлумаченням його умов,визначенням наслiдкiв недiйсностi або порушення ffоговору р..упоються !оговорй тавiдповiдними нормами чинного законодавства Украiни, u ,i*or* auarо.оrуuаними до такихправовiдносин звичаями дiлового обороту на пiдставi принципiв добросовiснЬстi, розумносri .асправедливостi.

12,2, Yci додатковi угоди, додатки, тощо, оформленi письмово повноваженими
Представниками CTopiH, е невiд'емними частинами !оговору.l2.з. Пiсля пiдписання ffоговору попереднi n.p".ouop, щодо його укладення,листування, протоколи про намiри з питань, що стосуються !оговору втрачають силу.12,4, Сторона несе повнУ вiдповiдальнiсть за правильнiсiь 

"йuпr* нею в [оговорi
реквiзитiв та зобов'язуеться повiдомляти в письмовiй формi iншу Сторону про змiну поштових,
РОЗРаХУНКОВО-ПЛаТiЖНИХ Та iНШИХ РеКВiЗитiв у 10 денний строк, u у p*i неповiдомлення несе
ризик настання пов'язаних iз цим несприятливих наслiдкiв.l2,5, !оговiр складено при повному розумiннi Сторонами його умов та термiнологii
украiнською мовою у 2-х автентичних примiрниках, якi мають однакову юридичну силу.

l3. додАтки до договору
Додаток Np 1 "Календарний графiк робiт''.
ДодатоК Np 2 <АкТ прийманНя виконанИх робiт за договором пiдряду>.
4одurоп JФ 3 Зразок "Акт вселення риб-бiомелiораторiв''.
ДодатоК No 4 ЗразОк "АкТ вилученнЯ риб-бiомелi,ораторiв, paKiB''.
ДодатоК Jф 5 <АкТ прийомУ - передачi фронту робiru, 

-

!одаток Nb б Каленларний план пок€вникiв фьктивноi експ:rуатацii пшБк.
Додаток N9 7 Програма кСтворення природно-штучно бiомелiоративного комплексу длязабезпечення ефективноi експлуатачii водних об'скт-iв Кiлiйського мiжрайонного управлiнняводного господарство (витяг).
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14.МIСЦВЗНАХОДЖЕННЯ I РЕКВIЗИТИ CTOPIH

ЗАМоВНИК:
Кiлiйське мiжрайонне управлiння
водного господарства
68 300 Одеська обл., м. Кiлiя
вул, Богдана Хмельницького, 78
UA7 l 8201720з4з l 8 1 00 12000 1449з
МФо 820172 Код 01034165
ДКСУ м. КиiЪ

ПIДРЯДНИК:
ФОП Верстюк Н.Б.

68ЗЗ2, Одеська обл., Кiлiйський р-н,
с. Шевченкове, вул.Бессарабська, бул. l 89,
Iпн 283070з428
рах. U А25З2870400000260040542З4655
КБ к Приватбанк >

Тел. 0680489088

Н.Б. Верстюк

Тел. ( 3-4- 1 1 -78
ukr.net

С.А. Просяник
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