договIр гЕнпцряду m

23/04-2l

на виконання будiвельнIIх робiт таlабо реконструкцii на земельнiй дiлянцi кадастровий номер
6310136300:07:006:0130, по вулицi Серповiй, будинок 4 у MicTi XapKoBi
м. XapKiB

к23> квiтня 2021 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (НАУКОВА АПАРТМЕНТС), яке е платником
единого податку на третiЙ групi, за ставкою 5 oZ, iMeHoBaHe да-пi <<Замовник>>, в особi директора Ложнiкова

дiс на пiдставi Статуту, з однiсТ сторони,
ТОвариство з обмеженою вiдповЦальнiстю (БУД-ЕЛIТ ФОРМ>, яке е платником податку на прибуток
пiдприсмств на загсulьних пiдставах, iMeHoBaHe в подЕtльшому <<Виконавець)>, в особi директора Колоса Дндрiя
ЛеОнiдовича, що дiе на пiдставi Статуту, з другоТ сторони, (Замовник i Виконавець далi по тексту разом .Щмитра Вiталiйови.tа, що

Сторони, або окремо Сторона), укл€tли цей Щоговiр про наступне:

1.

Предметдоговору

1.1. Виконавець зобов'язуеться на замовлення Замовника виконати булiвельнi роботи таlабо реконструкцilо
булинку квартирного типу лiт. Л-4 та нежитлових будiвель лiт. К-2, за адресою: м. XapKiB, вул. Серпова,
буд. С (надалi - кОб'скт>), та передати виконанi роботи Замовнику за Актом виконаних робiт по.Щоговору, а
ЗамОвник в свою черry зобов'язуеться прийняти закiнченi роботи та оплатити ix. Мiсцезнаходження Об'екта: м.
XapKiB, вул. Серпова, буд.4.

|,2,

Комплекс робiт включас:

а) роботи з будiвничтва таlабо реконструкцiI будинку квартирного типу лiт. Л-4 та нежитлових

булiвель лiт. К-2, за адресою: м. XapKiB, вул. Серпова, буд. 4

1.3. Буль-якi змiни

до складу, обсягiв, об'сму, виду, цiни та cTpoKiB виконання робiт, цiни матерiалiв

i

облаДнання, а також умов фiнансування, погоджуються сторонами шляхом пiдписання додаткових угод та
внесенням змiн до додаткiв до !оговору.
1.4. Виконавець зобов'язусться повнiстю виконати Роботи по даному .Щоговору i передати ii Замовнику;

2.1

.

2.

Щiна договору, порядок розрахункiв та фiнансування робiт

Щiна договору визнача€ться

ВИЗНаЧа€Ться

вiдповiдно

до aKTiB виконаних робiт. Остаточна сума за

шляхом пiдсумовування сум зазначених в актах виконаних робiт за договором.

.Щоговором

2.2. Оплата за виконаннi роботи здiйснюеться протягом l0 (лесяти) банкiвсь(dх днiв пiсля пiдписання
1
!
Замовником AKTiB виконаних робiт,
2.3. Фiнансування робiт та розрахунки мiж сторонами здiйснюються шляхом перерахування Замовником
грошових коштiв на поточний рахунок Виконавця.

[v кварталу 2о2з року.
"i;i#"З.2. ,ЩатОю закiнчення робiт вважасться
дата ii ""T]-""-,OrlUIr"',u.
фактичного закiнчення та представлення Замовнику для
ПРИЙНЯТТЯ Та Пiдписання Акту виконаних робiт. У випадку наявностi у Замовника об'ективних зауважень, щодо
якОстi виконання робiт Виконавцем датою закiнчення таких робiт буде вважатися дата усунення зауважень
Замовника щодо н€uIвних недолiкiв.
З.1. Виконавець зобов'язусться виконати

3.3. Виконання робiт або етапiв робiт може бути закiнчено достроково.
3.4. Замовник може, якщо буде потреба, на умовах та в порядку з€вначених в договорi, прийняти рiшення щодо
УПОвiльнення, зупинцi виконання робiт iз обов'язковим внесенням змiн в Щоговорi та його додатках про строки

виконання робiт згiдно ,Щоговору,
3.5. В разi ненадання Замовником необхiдного фронту робiт вiдповiдно до п.7.5 !оговору, на будь-якому етапi,
СТРОКИ викОнання робiт, зафiксованi
Замовника.

в п.3.1

збiльшуються на вiдповiдну кiлькiсть днiв затримки

з

вини

.l. [Iорялок здачi-прийманrrя закittчених робiт.

4.1. ВикОнаВецЬ ВиЗначас обсяги та BapTicTb виконаних робiт, що пiдлягають оплатi, та готуе вiдповiднi
(Акти виконаних робiт, .Щовiдку про фiзичнi обсяги виконаних робiт а також документацiю згiдно з
П. 4.З lОговору) i подас Тх для погодження Замовнику у 2-х екземплярах. Замовник протягом 5-ти (п'яти)
РОбОчих днiв пiсля фактичного огляду результатiв виконаних робiт та отримання 2-х (двох) екземплярiв Дктiв
ВИКОНаНИХ РОбiТ ЗОбОв'язаниЙ або пiдписати TaKi Акти, або надати в письмовiй формi аргументовану вiдмову в
ТХ ПiДПИСаННi, ЗаЗначивши причини вiдмови в прийнятi робiт та дiй необхiдних для усунення таких Ilричtltl.
ДОКУМеНТи

Стор. l

Зазначений TepMiH прийняття виконаних робiт (пiдписання AKTiB виконаних робiт) або вiдмова в Тх прийнят\
буде пролонгований на TepMiH проведення випробувань (експертизи якостi) результатiв таких робiт, якщо TaKi
ВИМаГаЮТЬСЯ Згiдно бУДiвельних норм та правил i виконання послiдуючих робiт технологiчно пов'язано та
неможливо без результатiв даних випробувань. Вимоги про проведення випробувань повинно бути передано
Виконавцю в письмовому виглядi.
оплата виконаних робiт здiйснюеться протягом 10-ти (десяти) банкiвських днiв з дня пiдписання дктiв
виконаних робiт Замовником, за умови надання Виконавцем повного комплекту виконавчоi документацiТ згiлно
З П. 4.3 цьОго .Щоговору на роботи виконанi у звiтному мiсяцi, яка технологiчно можлива.
4.2, У разi несвосчасного надання Виконавцем AKTiB виконаних робiт та не надання виконавчоi документацiТ,
замовник набувас право не приймати та не оплачувати роботи за такими Актами. У такому випадку зазначенi
Акти надаються для розгляду та оплати у наступному звiтному мiсяцi.
4.3. Щомiсячно, якщо iнше не передбачено ,Щодатками до .Щоговору, разом з Актом виконаних робiт (ф. ]\ъ кБ2в) та !овiдкою про BapTicTb виконаних будiвельних робiт та витрати (ф. Ns КБ-3) Виконавець надас Замовнику
акти прихованих робiт та повний комплекТ виконавчоТ документацiТ за звiтний перiод, в T.l{. протоколи
випробуваНь конструкЦiй, технiчнi паспорти' сер,гифiкатИ на матерiаЛи i облалнання, актИ прийому * перела,ti
МаТеРiаЛЬНИХ цiнностеЙ, щодо виконаного Виконавцем обсягу Робiт, вiдповiдно до наданих Дк,гiв BttKtlttaHиx
робiт (ф. }ФКБ-2в) i Щовiдки про BapTicTb виконаних будiвельних робiт та витрати (ф. NчКБ-3).
4,4. У РаЗi Ненадання або надання Виконавцем Замовнику неповного комплекту виконавчоТ документацii',

вiдповiдно до п. 4.3.

цього

,Щоговору, Замовник набувас право

не приймати та не оплачувати направленi

Виконавцем Акти виконаних робiт, на якi не надана виконавча документацiя вiдповiдно до п.4.3. .Щоговору ло
дати надання повного комплекту виконавчоi документацiТ.
4.5. У випадку отримання Виконавцем обгрунтованот письмовот вiдмови Замовника вiд пiдписання дктiв
прийманнЯ виконаниХ будiвельниХ робiт (ф. J\!КБ-2в) та ,Щовiдки про BapTicTb виконаних будiвельних робiт та
витрати (ф. JV9КБ-З), Сторонами протягом 2-х (двох) робочих днiв пiдписуеться акт з перелiком виявлених
недолiкiв таlабо дефектiв i TepMiHiB ix усунення,
4.6. Замовник ма€ право вiдмовитися вiд приймання Робiт у випадку виявлення недолiкiв, якi не можуть бути
ycyHeHi Виконавцем.
4.7, У разi виявлення обrрунтованих недолiкiв у роботi, Замовник негайно повiдомляс Виконавця про це та
пропонус час та мiсце зустрiчi для складання дефектного акту, в якому обов'язково фiксуеться дата виявлення
Дефекту i дата щодо його усунення. ,Щля участi в складаннi дефектного акта, узгодження порядку i cTpoKiB
УСУНеННЯ Дефектiв Виконавець зобов'язаниЙ вiдрядити свого представника у TepMiH, визначений Замовником
4.8. У випадкУ неявкИ ВиконавrЦ для сIсrадаНня дефектною акry Замовник мае право за учас.гю с,гороннiх
СПеЦiаЛiЗОВаних органiзацiЙ скласти вiдповiднi акги та повiдомити про це Виконавця 1tlриденний строк Bi.,1 сruli]"rlання
таких докумен,гiв з направленням вiдповiдних копiй. Якщо Замовник понесе за такиl обставин Ьитрати на tlосJlуги
cTopoHHix спецiалiзованих органiзацiЙ, то сума витрат пiдлягас вiдшкодуванню за ра.хунок Виконавця шляхом
.

вiднiмання таких витрат вiд BapTocTi виконаних робiт.

4.9. !ОКУменти, вкЕIзанi в п, 5.2 цього договору, складенi за участю cTopoHHix спецiалiзованих органiзацiй с
пiдставою для пред'явлення взасмних вимог Сторонами у випадках, передбачених цим договором. Щефектний
акт пiдписаниЙ однiею стороною з дотриманням цих вимог ввzDка€ться дiЙсним
4.10. Пiсля усунення Виконавцем обrрунтованих заувzDкень i недолiкiв та прийняття цих виправлень
ЗаМОВНИКОм пiдписУсться акт виконаних робiт та довiдка на роботи що мarли зауваження, на пiдставi яких i
здiйснюсться оплата виправлених робiт.

5. Якiсть матерiалiв.
5.1.якiсть матерiалiв, що використовуються, повинна вiдповiдати стандартам, технiчним умовам, iншiй
технiчнiй документацiт, яка встановлюе вимоги до якостi, або зразкам (еталонам). Виконавець повинен
ЗаСВiДЧИТИ ЯкiСть матерiалiв, що поставляються, нrшежними документами

(гiгiснiчним висновком, сертифiкатом
якостi, сертифiкатом вiдповiдностi, технiчним паспортом тощо), якi надаються Замовнику разом з матерiалами.
5.2. ЯКiСть робiт гарантуеться Виконавцем вiдповiдно до норм та правил чинного законодавства УкраТни..
6. Забезпечення робiт проектною документацiсю, ресурсами та послугами

6.1. Якщо Виконавець впродовж часу виконання робiт по !оговору вияtsить потребу змiн до техttiqного

завдання, BiH протягом трьох робочих днiв надае пропозицiТ що до змiн Замовнику, а Замовник протягом п'яти
днiв приймас рiшення по цьому питанню.
6.2. Виконавець може звертатися до Замовника з пропозицiями щодо внесення змiн до технiчного завдання.

TaKi пропозицiТ направляються на iм'я Замовника в письмовiй формi. Замовник у такiй же формi повiдомляе про
свою згоду або заперечення до запропонованих змiн у триденний TepMiH.
6.З. Сторона, яка одержала вiд iMeHi iншоТ сторони iнформацiю (технiчну, комерцiйну, тощо), що захища€ться
законом, а також iнформацiю, яка може розглядатися, як комерцiйна, не ма€ права повiдомляти iT TpeTiM особам

Стор.2

без згоди iншоТ сторони.

6.4. Забезпечення робiт BciMa необхiдними матерiалами, обладнанням та механiзмами покJIадасться
виконавця таlабо Замовн ика.

на

6.5.

,Щля використання робiт Виконавець може залучати робочу силу в необхiднiй кiлькостi та вiдповiдноТ
квапiфiкацii, повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових i
безпечних умов прачi та вiдпочинку працiвникiв (додержання правил i норм технiки безпеки, виробничоТ
caHiTapiT, гiгiсни працi, протипожежноТ охорони тощо), а також проведення вiдповiдного Тх iнструктажу.
Виконавець вправi залучати до виконання договору пiдряду TpeTix осiб (фiзичних або юридичних) -

субпiдрядникiв, без додаткового погодження на це з боку Замовника.
6.6. Виконавець вiдповiдас за вiдповiднiсть вимогам, встановленим нормативними документами та технiчним
завданням та якiсть матерiальних pecypciB, що згiдно умов договору.
6.7. Замовник дас Виконавцю можливiсть, в разi можливостi, пiдключення до питноТ води та електроенергiТ для
виконання робiт. Оплату за використанi на виробничi та побутовi цiлi електроенергiю та воду здiйснюе
Замовник.
6.8. Bci пiдключення до електромереж Замовника повиннi виконуватися з вiдома та дозволу Замовника.
7.

Органiзацiя виконання робiт.

7.1, Органiзацiя виконання робiт повинна вiдповiдати нормам та правилам, встановленим для технологii
виконання робiт, що замовляються згiдно умов цього договору.

7.2. Виконавець забезпечус виконання робiт вiдповiдно до cTpoKiB виконання робiт згiдно cTaTTi 3 цього

.Щоговору.

7,3. Виконавець зобов'язаний iнформувати Замовника у письмовiй формi на його письмовий запит про хiд
ВикОнання робiт, в т.ч. вiдхилення Тх вiд графiка, з зазначенням причин та заходiв щодо усунення вiдхилення,
результати здiЙснення контроJIю за якiстю виконуваних робiт i матерiальних pecypciB.
7.4. Виконавець зобов'язаltий повiдомляти Замовника у письмовiй формi про виникнення обставин, що
загрожують виконанню Щоговору за вини Замовника, протягом трьох днiв з дня ix виникнення. Замовник
протяI,ом трьох дtriв з дня одер}кання повiдомлення вiд Виконавця надасть йому вiдповiдь щодо прийнятих
рiшень та намiчених заходiв.
7.5. Замовник забезпечус Виконавцю можливiсть використання будiвельного майданчику (фронт робiт) для
виконання робiт. У разi необхiдностi використовувати будiвельний майданчик в надурочний час Виконавець
повинен отримати письмовий дозвiл Замовника, Виконавець у порядку, визначеному нормативними
документами та умовами цього.Щоговору, веде i передас Замовнику, пiсля завершення робiт, документи про
виконання умов пiдряду, в тому числi виконавчу документацiю та акти прихованих pO6iT,
7,6, Виконавець зобов'язанийl звiльнити будiвельний майданчик протягом десяти робсi.iих днiв пiсля завершення
робiт (очистити вiд смiття, непотрiбних матерiальних pecypciB, тимчасових споруд тощо), також зобов'язусться
власними силами та за власний рахунок очищувати вiд смiття мiсця проведення робiт.

8.1. Роботи

i

8. Порядок здiйснення Замовником контролю
за якiстю робiт i матерiальних pecypciB

матерizutьнi ресурси, що використовуються для Тх виконання, повиннi вiдповiдати державним

стандартам, будiвельним нормам, iншим нормативним документам тадоговору пiдряду,

8.2. З метою забезпечення контролю за вiдповiднiстю робiт, матерiальних pecypciB установленим вимогам
Замовник здiйснюс технiчний нагляд та контроль за виконанням робiт.
8,3. Здiйснення технiчного нагляду та контролю за виконанням робiт Замовник може доручити спецiалiзованiй
(консультацiйнiй, проектнiй, iнжинiринговiй) органiзацiТ або своему представниковi чи оссrбi, яка мае на те
фаховий досвiд та Bci необхiднi документи щодо здiйснення технiчного нагляду та контролю за виконанням
робiт.

8.4. Технiчний нагляд за виконанням робiт здiйснюеться в порядку та на умовах, передбачених чинним
законодавством УкраТни. Контроль за виконанням робiт забезпечусться шляхом:
- проведення експертизи вiдповiдностi робiт i матерiальних pecypciB установленим вимогам, якщо необхiднiсть
експертизи обумовлена норматив}I14ми актами, у тому числi iз зЕtлученням незалежних експертiв;
- участi в експертизах (перевiрках. випробуваннях) вiдповiдностi робiт i матерiальних pecypciB установленим
вимогам;

- перевiрки ведення документацiТ про виконання договору пiлрялу та виконання Виконавцем вказiвок i приписiв
уповноважених державних органiв i проектноТ органiзацiТ, що здiйснюе авторський нагляд стосовно якостi
виконаних робiт i матерiальних pecypciB;
- iншими заходами, передбаченими чинним законодавством УкраiЪи.
8.5 !ля здiйснеt-tня техrliчного }lаr'rяду та контролю за виконанням робiт Виконавець зобов'язаний на вимогу
Запtовника надавати йому необхiднi для цього iнформацiю тадокументи.
8.6, Виконавець зобов'язаний усувати недолiкlл в роботах виявленi Замовником, вiдповiдними державними

Стор.
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органам и, авторським наглядом.
9. Права та обов'язки

Замовника

Замовник мае право:
9,1, Передати Виконавцю протягом 5-ти (п'яти) календарних
днiв пiсля пiдписання.Щоговору повний комплект
ЗатвердженоТ проектноТ документацiТ або в тоЙ же час частину проектноТ
документацiТ'r*u ,"u*одиться у нього в
складi такотдокументацii i необхiднi документи для можливоЁтi ознайомлення з ними.
9,2, ПереД початкоМ виконаннЯ робiт iHcTpyKrye Виконавця згiдно до вимог норм охорони працi та технiки

безпеки на об'ектi. Вiдповiдальнiсть за доlримzlння
робiтниками Виконавця правил, норм та iнструкцiй

з

охорони працi несе Виконавець.
9.З. ЗдiйснЮвати оплатУ Виконавцю наумовах, вказаних в
роздiлах 2 цього,Щоговору.
9.4. Здiйснювати приймання робiт на умовах, вказаних в
роiлiлi 4 цього ДогпЬЬру.
9,5, Вiдмовитися вiд договору пiдряду в будь-який час до закiн.tення ,"*о*,uй,
робiт, оплативши Виконавцю
виконану частину робiт.
9.6. Вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок
допуlllених Виконавt{ем порушень,
або виправИти 'tx своТмИ силами (в тому числi i шляхом зutлученням TpeTix осiб на
)
умовах, визначених цим
договором.
9,7, Iнiцiювати внесення змiн у договiр пiдряду, вимагати на
умовах договору розiрвання договору
пiдряду та
''
вiдшкодування збиткiВ за HzUtBHocTi iстотних порушень Виконавцем
умов договору пiдрrду.
9,8, Вимагати вiдшкодування завданих йому збиiкiв, зумовлених порушенням
до.о"ору пйряду.
9,9, Замовник мае також iншi права, передбаченi цим
,Щоговором пiiр"ду, L1'ивiльним Го"пЬдчЬ.rким кодексами
Украiни та Загальними умоваIvIи.
,

замовник зобов'язаний:
9.10.Цiйснити розрахунки з Виконавцем за цим договором.
9.1 1.Сприяти Виконавцю у виконаннi
робiт.
9.12.ПрийнЯти та оплатИти у встаноВленомУ договороМ порядку виконанi
роботи.
9,1з.У порядку передбаченому даним договором, повiдомЙти В"*оru"ц" про виявленi недолiки
в роботi.
10. Права та обов'язкl,t BrtKoltaBtlя
l. Виконавець мас право:
l0.1 1 ЗалуЧати дО виконаннЯ договорУ пiдрядУ TpeTiX осiб (субпiДрядникiв). l;.
]9 ] ? На НеУСТОЙКУ Та ВiДШКОДуВанНя завданих йому збиткiв вiдповiдно до за*онЪдавства т*договору пiдряду,
l0.1.з. lнiцiювати внесення змiн у договiр пiдряду .
l0,1,4, Вимагати виплати aBaHciB та iнших платёжiв вiд Замовника
у розмiрах та в порядку, передбачених цим
1

0.

.Щоговором.

10.1.5. Виконавець мае також iншi права, передбаченi цим
,Щоговором пiдряду, I_{ивiльним
кодексами Украiни та Загальними умовами.

i

Господарським

l 0.2 Виконавець зобов'язаний:
10.2.1 Пiд час виконання робiт на територiТ об'екта дотримуватися правил внутрiшнього
трудового розпорядку,
що дiють на Об'ектi
1 0.2.2 Виконавець зобов'язуеться
своечасно попередити Замовника:
- про те, що додержання вказiвоК Замовника загрожус якостi виконуваноТ
роботи;
- про HzuIBHicTb iнших, не залежних вiд Виконавця обставин, що загрожують
якостi та строкам виконуваноТ
роботи, Пiсля отримання вiдповiдного письмового попередження з боку Виконавця Замовник зобов'язуеться
.

негайно (протягом

24 годин з дати його отримання) надати Виконавцю вiдповiдь, в якiй чiтко

прийняте рiшення щодо висвiтленого в попередженнi питання.

l0,2,3 Виконавець зобов'язуеться нести вiдповiдальнiсть

робiт, згiдно iнструкцiй Замовника.

за дотримання норм технiки безпеки пiд час виконання

10,2,4 Виконати повний комплекс Робiт згiдно ,Щоговору та

передбач ених вiдпов iдними стаття

м

зазначити

и цього .Щоговору.

.Щодаткiв

до нього в

TepMiH

i

на умовах,

l0,2,5 Поставити Bci необхiднi для виконання Робiтзаданим
Щоговором матерiали (за виключенням матерiалiв
поставки Замовника), обладнання, устаткування та будiвельну ,.*"i*y на Od'cKT
за його мiсцезнаходженням.
здiйснити за свiй рахунок ix транспортування, приймання,
роa"ч"ru*aння та подачу для виконання Робiт.
10,2,6 Усунути Bci недолiки/дефекти по cBoix Роботах в процесi виконання
Робii ix передачi Замовнику i дiТ
гарантiйного TepMiHy за свiй рахунок i в термiни, встановленi Замовником.

Стор.4

l0,2,7 Надати уповнов,Dкеним представникам Замовника
безперешкодний доступ протягом всього перiоду
виконання Робiт до Bcix частин Робiт
буд" - який час виробництва Робiт, а в неробочий час
У
, пiсля
попереднього

повiдомлення уповновzDкеними представниками Замовника,
l0,2,8 З дати початку виконання Робiт i
до iх ruъ.рrеп*" вести необхiдну виконавчу документацiю згiдно
вимог
дiючих будiвельних норм, негайно реаryвати на заувакення
стосовно порушень/недоробок/дефектiв з
iл.yо дати усунення ви щезгаданих зауважень.
:Iч
10,2,9 Пiсля закiнчення Робiт iздачi iхЗамовнику
вивести замежi будiвельного майданчика, TexHiKy, iHBeHTap,

машин та iH" що належать Виконавцю протягом 10-х (десяти)
днiв. Смiтгя,

Що утворилось в результатi
будiвництва вивезти та утилiзувати за
рахунок Виконавця.
l0,2,10 СкладатИ необхiднУ для приймання Робiтдокументацiю,
брати участь спiльно з Замовником в прийманнi
виконаних Робiт, виконувати вказiвки Замовника,
якi стосуються виконуваних Робiт в зазначенi Замовником
'
свiй рахунок, без збiльшення BapTocTi

l!Р}lни,за

!оговору.

l0,2,1 l Виконувати,всi необхiднi для прийому Вобiт
вимiри, випробування, тестування вiдповiдно
до чинного
законодавства УкраТни.

|0,2,12 Гарантувати, шlо протягом 24 (двадцяти чотирьох)
годин пiсля отримання вiдповiдного повiдомлення,
усуне Bci недолiки, що виникли з вини Виконавця, або погоджуе з Замовнйком
для ix усунення в iнший TepMiH.
Виконавець повинен надати: документи про якiсть
i гарантiю на кожний поставлений матерiал перед його
використанням в будiвництвi (сертифiкати, паспорти
i т.д), за умови постачання таких матерiалiв Виконавцем;
-не
l0,2,1з Виконавець зобов'язусться
надавати без згоди Замовника iнформацiю
що стосуеться умов даного
!оговору iншим особам.
10.2.14 Виконавець зобов'язусться нести повну вiдповiдальнiсть

о

за:

Bci збитки, HaHeceHi Замовнику/третiм особам, якi з'явилися
внаслiдок безвiдповiдального вiдношення
виконавця до свотх обов'язкiв, iнших його
умисних дiйlбездiяльностi та необережностi пiд часlпiсля
виконання Робiт,

передбачених.Щоговором, якщо вони пiдтвердженнi
експертизи;
Збереження i пiдтримку в нztлежному cTaHi Bcix виконаних
"rarb"*u""
Робiт i свосчасно
Bci недоробки i
усувати
пошкодження виконаних Робiт, якi виникли з вини Викон.авця
до_моменту
пaрaдi"i
ix
Замовнику.
l0,2,15, ВиконавецЬ зобов'язанИй Виконувати наJIежнИм
чином_iнШi зобов'язанi", п.р.дОuченi цим
!оговором
пiдрялу, Щивiльним i [-осподарсоп"' йдa*сами Укратни
та Загальними умовами укладання та виконання
ДОГОВОРiВ ПiДРЯДУ В КаПiТаЛЬНОМУ бУДiвництвi (далi l Зчi*""i
умови), .urЬ"рдЙ"ими постановою кабiнету
MiHicTpiB Украi'ни N! 668 вiл l серlrня 2005
р.
l0,2,1б Забезпечити цiлодобову охорону Об'екту,
де виконуватимуться Роботи Виконавцем, атакож матерiалiв,
УСТаТКУВаtitlЯ Та бУЛiвельrrЬj'технiки Виконав[я, що знаходяться на,т9риторiт
об,екту пiд охорону
lu#ffil"",

,

l

1,1,

!!_,.',
plK.

l 1,3,
l1.4.

11.

Виконавець гаранту€

Гарантiйнi умови

надiйнiсть, якiсть та вiдповiднiсть виконаних
робiт технiчному завданню.
виконаних виконавцем робiт становить

ГаРаНТiйНИй СТРОК, СТРОК придатностi та

.;Й;;fi.rуп"rч,

1

Гарантiйний строк обчислюсться вiд дня прийняття Замовником
виконаних

робiт.
Гарантiйний строк подовжусться на час, вiд моменту виявлення
Замовником недолiкiв за якi
вiдповiдас Виконавець до моменту
усунення Виконавцем таких недолiкiв.
l1,5, У разi виявлення протягом
гарантйного'"rро*/ недолiкiв Замовник повинен змвити
про них
виконавцю у письмовiй формi i запросити його
для Ь*ыa"r" вiдповiдного акту про порядок та строки

усунення виявлених недолiкiв

l1,6,

(

лефектiв).

Представник ВиконавrIя зобов'язаний з'явитися на об'ектi
протягом 5 робочих днiв з моменry
отримання виклику для складання вiдповiдного акту,
що пiдписуетьс"
В aKTi в обов'язковому
"rоро"чrи.
!!П3лкУ фiксуеться дата виявлення дефектiв i строки Tiy.}i.""r.
l1,7, Якщо Вико}lавець вiдмовився взяти участь у складаннi акта, Замовник мае право
сruIасти такий акт iз
зzшученням незaU]ежних експертiв i надiслати його Виiонавцю.
l ],8,
Виконавець зобов'язаний усунути виявленi недолiки (лефекти)
в порядку та в строки, визначених
актоМ про ix усунення, У разi вiдмовИ Виконавця
усунути
може усунути
Тх своiмИ силамИ або iз залу'IенняМ TpeTix осiб.
"r"*."i ".допi*"(йiти) Замовник
У;ч*";rр;;'Виконавец".ооЬ"'i.а"ий
повнiстю
компенсувати
замовнику
витрати, пов'язанi усуненням зuц}начених недолiкiв та
завданi збитки.
12.

Ризики випадкового знищення або пошкодження
об'ему робiт та ik страхування

l2,1 Ризик випадкового зн,{щення або пошкодження об'ему
робiт, передбаченого даним договором, несе
Виконавець до його прийняття Замовником .
l2,2 Сторони зобов'язанi вживати необхiдних заходiв
для недопущення знищення (в тому числi i випадкового)
Стор.
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( в тому числi i випадковог.о).об'екта будiвниц,гва, а якщо таке пошкоджецня
.iдОупО\
приймати вiдповiднi рiшення та узгоджувати своiдii
щоло у.уп.ння негативних наслiдкiв.
12,3 Виконавець не зобов'язаний
укласiи договiр стра*уru"й ризикiв випадкового знищення або пошкодження
об'екту або об'ему робiт до моменту передачi Иого ЗЬмоЪнику.
або пошкодження

13.вiдповцальнiсть cTopiH та порядок забезпечення виконання
зобовrязань за договором пiдряду
l3,1, При поруШеннi строкУ виконаннЯ робiт !огоВору Виконавець сплачУе Замовнику неустойку
у розмiрi
подвiйноТ облiковоТ ставки НБУ за кожний лa"" проЬrрочення,
а за прострочення понад п'ятнадцять днiв
додатковО стягуетьсЯ штраф.У розмiрi 5 (п'ятИ ) % вiД суми неtsикОнанлlХ або неiовиконаних
робiт.
1з,2, За порушення cTpoKiB ошIати обумовлених договором платежiв Замовник сплачуе Виконавцю
неустойку
у розмiрi подвiйноi облiковоТ ставки НБУ вiд суми простiо"."о.о платежу за виконанi
за
кожний
роботи
день
прострочення.

lз,3, У випадку, якщо невиконання або неналежtIе виконання
цього !оговору однiею зi cTopiH завд€tло
збиткiВ iншiй cTopoHi, то винна сторона вiдшкодовуе збитки iншiй умов
cTopo"i , пБ"Йу обсязi.
1з,4, Нарахування штрафних санкцiй (пенi, iнших видiв неустойкиj за прострочення виконання
зобов'язання,
не обмежуеться будь-якими строками вiд дня, коли зобов'язьння
мало буi" в"ко"ано. При цьому встановленi
законом строки позовнот давностi на вимоги про стягнення пенi обчислйються
за *о*""й день ii: нарахування
окремо.

|
13,6,

Сплата неустойки не звiльняе винну сторону вiд виконання
договiрних зобов'язань.
Застосування господарських санкцiй до стЬрони, яка порушила зобов'язання
за договором пiдряду, не
звiльняе iT вiд виконання зобов'язань, KpiM випадкiв,'*опй i"r.
передбачено законом або договором пiдряду, чи
управнена сторона вiдмовилася вiд прийняття виконання зобов'язань.
11

пiдряду за невиконання зобов'язань встано_влено
неустойки (штрафу), вона
]?:1..1:l"__a9говором
пlдлягас
стягненню у повному розмiрi незалежно вiд вiдшкодування збиткiв, розмiр
14. Порядок розгляду суперечок

l4,1 Сторони зобов'язанi докладати зусиль до вирiшення конфлiктних ситуацiй
шляхом переговорiв, пошуку
взаемоприйнятних рiшень.
!ля усунення розбiжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть заJIучати професiйних експертiв.
l4,2 Сторона, що порушила майновi права uбо au*о""i iнтЪреси iнЙоТ сторони,
зобов'язана поновити tx, не
чекаючи пред'явлення iй претензiТ чи звернення до суду.
-врегульованi
l4,3 Bci протирiччя за цим договором мztють буiи
сторонами шляхом домовленостей, а при
неможливостi врегулювання - у судовому порядку, передбачено*у ч"""й,
законодiвством УкраТни.
15. Форс-маlкор

15,1, Форс-мuDкорними обставинами за цим договором визнаються:
надзвичайна i непереборна сила (стихiя,
страйк, оголошена та неоголошена вiйна, загроза вiЙни, терористичний
акт, MacoBi заворушення, пожежа, буря,

повiнь, землетрус ), дiю якоТ неможливо
упередити застосуванням високопрофесiйноТ практики персоналу i яка
с обставиноЮ, Що звiльняс вiд вiдповiдалiностi ,u
зобов'язань.

l5,2, Форс-мzDкор автоматично подовжуе строк ".r"*о*iння
виконання зобов'язань за цим договором. Якщо
форс-махор
лродовжуеТься бiльше двох мiсяцiв, то будь-яка зi cTopiH може
п_р_ипинити чиннiсть цього договору шляхом
й9го розiрвання в порядку, передбаченому чинним законодавством
УкраТни.
15,3, Сторона що мае HaMip послатися на
форс-мажор"i'обaru"ини, зобов'язана невiдкладно iз урахуванням
можливостей технiчних засобiв миттсвого..зв'язку та хiра*rеру iснуЙчих
п.р.rйд повiдомити iншу Сторону

про. Ha"BHicTb форс-маЖорниХ обставиН та

ix вплиЪ
ц"о.о ,Щоговору.
"u пiдтвердх(ено висновкоМ
]_5,4 Наявнiсть форс-мажорних обставин мае бути"r*o"u"""
Торгово-промисловоТ
УкраТни.

п€шати

1б..Щоговiр у цiлому
16,1 I]ей

!оговiр набувае чинностi

з дня його пiдписання уповновalкеними представниками
cTopiH та скрiплення

|l9чатками cTopiH i е чинним до виконання сторонами обоjязкiв за цим договором.

16,2 IJей,Щоговiр, включаючи додатки до нього,
укладений при повному

розуri""i сторонами

предмету

договору та замiнюс будь-яку iншу угоду з цього питання,
укладену ранiше в уснiй чи письмовiй формi. Будь-якi
ycHi доповнення стосовно цього договору виключаються.
16,3 .ЩоговiР може бутИ змiнено чи доповнено шляхом
укладення додатковоТ Jугоди
--" Jу письмовiй формi, що с його
невiд'емною частиною, про що робиться застереження
у договорi пiдряду

пiдряду, яка

BBEDKac

за необхiдн.

,йirй

у
l9:1-9:"-ryчa:_говору
повlдомля€
"".Ё*
сторону про свос рiшення в порядку, передбаченому,Щоговором

Стор.6

договiр пiдряду або розiрвати його,
.

I

l6,5 У разi ko-]ll cTopoнIl у- лесятилеrlr{ий строк не досягли згоди щодо внесення змiн
у договiр пiдряду або
розiрвання l"lого ч1,1 _r разi неодержання вiдповiдi в установлений строк з урахуванням часу поштового обiгу,
за_iнтересована сторона може звернутися до суду.
l6,6 Якrцо с),довll\1 рiшенняпl у логоворi пiдряду внесено змiни або його
розiрвано, BiH ввaDкаеться змiненим або
розiрванипt з дня набрання чинностi вiдповiдним рiшенням, якщо iнше
рiшенням суду,
l6,7 !оговiр, за згодоЮ cTopiH, може бути розiрваний достроково на пiдставах,
"a'""ru"ouneHo
викладених у ньому, а також:
- за рiшенням суду;
- вiдсутностi фiнансуваr.lrrя робiт;
- виявленtIя Замовником недоцiльностi або неможJIивостi iнвестування коштiв об'€кт,
у
у тому числi через
9!с;ryиlИ непереборllОi сили,_ а також за рiшенням вiдповiдних контролюючих (вищих) органiв.
l6,8 Розiрвання договору однiсlо iз cTopiH здiйснюсться на пiдставi письмовоТ пропо."чiт
однiеТ сторони iншiй.
TepMiH для вiдповiдi становить l0 (десять) к.rлендарнихднiв (безурахування
поштового обiгу). Пiсля закiнчення
зазначеного строку сторона, що надiслала пропозицiю, мас право звернутися
до суду за вирiшенням цього
питання.

l6,9

Ilей договiР складеllО украi'нськоЮ

]\IовоЮ У

двоХ примiрниках, по одноМу

кожноТ зi CTopiH,

для
причому
yci прr,rьriрники MaIoTb однаков} IорIlд1.Iri}{\, сlIлу.
l6.10 Ланi про прелставttt.tкiв cTtlpitr. \повноважеI{их для
розгляду та вирiшення поточних питань, пов'язаних з
проведеtltlям робi,г зt,i;trrо yNtoB цього договору, перелiк повнов€Dкень таких
осiб, сторони за цим договором
надають одна одttiй шляхом tIаправлення офiцiйного листа.
l6. l l , t lевiд'срlнимt| частLIllамл1 цьоI.о договору € додатки, пiдписанi сторонами.

l7. Iншi умови.
17,1

,

ЯкiсТь використаниХ

вiдповiлним и докумен.гами.
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