
9. Права та обов'язки сторін. 

9.1. Обов'язки Підрядника: 
9.1.1. Виконати роботу зазначену в п. 2.1. цього Договору. 
9.1.2. Підрядник зобов'язаний суворо виконувати всі вказівки Замовника щодо виконання роботи. 
9.1.3. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотриманні 

ним вказівок Замовника загрожує придатності або міцності роботи, що виконується. 
9.1.4. Вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Замовником, та відповідати за 

втрату або пошкодження цього майна. 
9.1.5. Виконати роботу в строк зазначений в п. 5 цього Договору. 
9.1.6. Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв'язку з цим істотного 

перевищення визначеного приблизного кошторису, зобов'язаний своєчасно попередити про це 
Замовника. 

9.1.7. Своєчасно попередити замовника: 
9.1.7.1. Про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату 

роботи; 
9.1.7.2. Про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або 

придатності результату роботи. 
9.1.8. Якщо використання недоброякісного або непридатного матеріалу чи додержання вказівок 

Замовника загрожує житло та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, 
елітарних правий, правил безпеки людей та інших вимог, Підрядник зобов'язаний відмовитися 
від Договору, маючи право на відшкодування збитків. 

9.1.9. Передати Замовникові разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого 
використання предмета договору підряду, якщо це передбачено договором або якщо без такої 
інформації використання результату роботи для цілей, визначених цим Договором, 
неможливим. 

9.2. Обов'язки Замовника: 
9.2.1. Прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до Договору, оглянути її і в разі 

виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно заявити 
про них Підрядникові. в 

9.2.2. Сприяти Підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених цим 
Договором. 

9.3. Права Підрядника: 
9.3.1. Підрядник має право на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості. 
9.3.2. Якщо Замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку Підрядника, не змінить 

вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або 
придатності результату роботи, Підрядник має право відмовитися від договору підряду та право 
на відшкодування збитків. 

9.3.3. У разі невиконання Замовником обов'язку вкзаного в п. 9.2.2 цього Договору, Підрядник має 
право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані 
простоєм, перенесенням строків виконання роботи, або підвищення ціни роботи. 

9.3.4. Якщо виконання роботи за цим Договором стало неможливим внаслідок дій або недогляду 
Замовника, Підрядник має право на сплату йому встановленої ціни з урахуванням плати за 
виконану частину роботи, за вирахуванням сум, які Підрядник одержав або міг одержати у 
зв'язку з невиконанням Замовником цього Договору. 

9.3.5. Якщо Замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної Підрядникові V 
зв'язку з виконанням цього Договору, Підрядник має право притримати результат роботи, що є у! 

Підрядника. 
9.4. Права Замовника: 

9.4.1. Якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що 
закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від цього Договору 
та вимагати відшкодування збитків. 

9.4.2. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, 
Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання 
Підрядником цієї вимоги — відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків 
або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Підрядника. 

9.4.3. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від цього Договору, 
виплативши Підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, 
завдані розірванням договору. 

9.4.4. Якщо Підрядник відступив від умов цього Договору підряду, що погіршило ̂ роботу, або 
допустив інші недоліки в роботі, Замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного 

ієния цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на 
зання своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за 

інше не встановлено договором. 

10. Відповідальність сторін. 

рушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність 
Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його 


