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Розрахунок видаткiв до кошторису на 2019 piK

на )лриманнЯ дошкiльного навчального заклалу Nl 7l9

Загальний фонд,
грнНайменування

704б800.00
За обiтна плата2lll

l550300,00п ацlвання на опл2I20
4522 l0,00и, обладн ання та lHBeHTaп едметlt. м2210 ]j l l4,00

lrдбапня миючихп
24050,00

п rцбання по
6429,00кцii, LED- лампдп идба ння печатноl п

200075,00

22900,00
вп I1-]бання меблiв, госпо

идбання спо вного lHBeHTa l()

ських това

l8040,00ветокалетного папп лrдбання
44974,00м'якого iHBeHTa tOп идбання спецодя
20050,00

7590,00
п идбання i

п lrдбання пiск для длtтячих маriданчикtв
ашок

6 l00,00
349l6,00

Зеленi насадження
,Д,нлакгичне та методичне забезпечення

l2 l 52,00
придбання протипожежного, ряryвального, захllсного

обладнанrrя
2 l820,00ного майданчика мадськ}lи пвстановлення кт

в T,[l

lалllв'яз BajIbHl маМеди каменти та пе2220
] 5400 00

з 5400,00медlr.lний iHBeHTa . деззасобимедлtкаменти,

ll д KT}t ха ll вання2230
55E240,U0
662590,00нальнllхlM кооплата по г2240

8992,00
технiчне обсл ня сантехнiчного облад нання та ме eriгов
технiчне обслуговування внугрlшн ix елеrгромереж та

ючrtх cltcTeм та п итн}tх онтанч}{кlв

имання аrгiв гtlтовностi ( () ма е-8)

59l6,00
l3000,00

еле

то
щl{товrtх

ь
7800,00

2483,00R2Iн няс гателе] a\1l ll опо
2480.00

поточн}ilI монт 1,а повl ка вагlв
3500,00ядка вогяегаснltкlвI1

t 7680,00
вtlвlз смlття

3300,00
lзацlя ламп

l ] 75,00

857l,00
]800,00

8000,00

}iBo;.t(Hol кнопк}tI\,1o нт
з Iзання \II tlва ii

технlчне оосл l} вання та

д ат}tзацtя та дезlнсекцlя

За авка ка ид'к l в

говгrl зв'язпо ання lHTe не1
l54000,00вання блrrскавкозахиу

l850,00

538000,00

-l24857,00

с}iгналlзацll

lHaHclB

iчильникiв холодноi водlt

Резервний фонд згiдно БФН, доведеного департаментом

Повi кал
Ремонт та налагоджувальнl роботtr с ttc rем по)кежноl

в т,ч

2z40

221| оплата теплопосl ачання 92 l б00,00]

кЕкв

в т.ч,

леоев

6700,00



22,72

ГоловниЁt бухгалтер

оплата водопостачання та водовlдведення

тетяна осипчук

ал{И7пr.вь ГбZ О+u'J!

l05600,00

47,1400 00
оплата гll22,7з

94500,00Blcоплата2216

1 l904бLl0
о

Всього по
загальному

Спечiальний фонд
(бюлжег

розвитку), грн
НайменуваннякЕкв

82300 000
прилбання обладнання i прелмегiв довюстрокового

няко liзll0



Додаток до листа Nч
Iпформачiя

щодо потреб на якi були витраченi кошти видiлепi з бюлжеry MicTa Киева на
утрпмаппя ЗДО Л} 719 ''Свiтозар'' у 2018 роцi

Тип видаткiв кЕкв 2018 н
Оплата п обiтнrHa ня на за плах 2100 бl7601 5

За lTHa плата 21lI 50446з5 74
На на оплаах 2120 1 l з 1382,51

Вико истання това lвrпо г 22оо l575бзl 80
Предмети, матерiЕrли, обладнання та iHBeЕтар 2210 l75448,90

Медикаменти 7286,69
п кти ха ання 22з0 468256

orblama посл в m.ч.комl.|l Llll Ilь 2240 I5240I 51
ПОСJIУГИ ОХОРОНИ З ДОПОМОГОЮ ТЗО 2240 4348,00
технiчне обслуговрання щитових 2240 2400,00

технiчне обс.rгловрання сантехнiчного обладнання i мереж 2240 441.0,24

технiчне обслуговрання внутрtшнlх елекгромереж 2240 2280,00
угилlзацlя люмlнlсцентних ламп 375,00

поточний ремонт та технiчне обс.rrуговlъання фiльтруючоТ
системи оtlищення та знезар:Dкення води на харчоблоцi 6722,40

послуги по заIцленню tIожежних автомобiлiв з бойовим
розр унком для перевiрки та випробрання iснуючих пожежЕих

KpaHlB на ито l1 навчального з

2240 171з,79

промивка теплообмiнника 7000,00
замlри опору елеюроустаткування 2240 2800,l8
поточний ремонт та повiрка вагlв 2240 2563,00

послlти зв'язку, iHTepHeT 2240 б 395,00
вих вlдходlввивlз тве дих по 8 595,73

дезlнсекцlя, д тизацlя 2240 495,00
пIдготовка до опаJIювzlльного сезо 2240 7б00,00

ядка вогнегасникiвп еза 2240 l428,00
мивка системи це ного опilленняп 2240 з2999,|2

rзка де воб 2240 4782 06
ка проекгно-коIлториснох локуtиентачiТ з ремонry i

улаштування блискавкозахи
розроб

сту 10100,00

розробка проекгно-кошторисноi док}ментацii на ремонт i
улаштуваЕня системи пожежЕоi сигнмiзацii та системи

оповiщення при похежi
2240 10000,00

поточний ремонт електричних мереж 1.42l6,45

поточний ремонт холодильного обладнання 2240 l8218,04
емонт картоплечисткипоточний 2240 2959,50

оплата комунальних посл уг та енергоносiiв 2270 772237,94
оплата теплопостачання 2271 562598,06

оплата во lIоJ чоста яанн вота до явlдведенн 2272 90847 17
Оплата електроенергii 227з 118792,71

2220
76

2240

2240

2240

2240

2240

2240



Придбання обладнання та iнвентарю для харчоблоку з110 35500,00
Капiтапьний ремонт/облаштувапня тiньових HaBiciB, iгрових та

спортивних майданчикiв з|з2 \l9з7з5,46

рАзом 8980885,51

Головний бухгалтер Тетяна оСшrЧУк

Яна Boporrcrb56248 
" ./



Юо

ДоговIр xn iO2
на здiйспеппя функuiй техцiчшого наглядI по об'скцl

з капiтмьноm ремокry / облапгryвання тiньових HaBiciB, iгровпх та спортиввих майдаr{,{Iлкiв у
дошсiльному навч.lльному закпадi Ns 7l9 за адресою: вул. Д. Вiрбиrдь*о.о, i-Б ДарниIЕкого райоЕу м.

Киева
м. КиiЪ ',!2Г'. ,Р, 201sр.
УправлiшвЯ ocBiTlr ,ЩарпllЦькоТ райошноi в мigгi Кпевi державrrоi адмiнiсграцid (нада.пi -

Замовlтик), в особi началЬника СписовсьКоi евгенii Iванiвни, яка дiе на пiдставi ПолЪження (далi -
ЗаМОвник), з однiеi сторони, та Товариство з обмеженою вiдповiдмьнiстю кконтроль зд
БудIвництвОм тд тЕхНАгJUIД ''коБУтЕD, (надшi - Виконавець), в особi диреюора
коgгильовоi Людмили Володимирiвни, який дiе ца пiдставi Статуry i е гrлатником единого податку, та
КвалiфiкачiйнОго серrифiкаry i rrжeHepa технiчного нагJIяду. Серiя ДТ Nь 00б95l дата влцачи 27
грудrя 2017 року, з другоi сторони, а в подaльшому разом - Сторони, укJtми даний договiр ( далi -
.Щоговiр) про наступне:

1. прЕдмЕт договору
1.1. За Iим .Щоговором Замовник доручае, а Виконавець зобов'язусться виконувати рботи з
технiчяогО наглядУ по об'екгу: "КапiтальнпЙ ремонт /облаШтуваппя тiньовпх пaBiciB, iгровпх та
спо;rгпвппх майдацчпкiв у дошкiльпому цавчальпому зак.lIадi JlЪ 7l9 за адресою: вул. А.
Вербпцького, 8-Б ,Щарппцького райогу м. Кшсва", ( !К 02l:20l5 код 7t247000-1 <Нагляд за
будiвельrппlи роботами>), а Замовrтик зобов'язусгься прийняти виконанi роботи та оплатrги ii
BapTicTb в TepMiH та на умовах цьою .Щоювору.
1.2. ПИ веденням технi,пrого нагJIяду Сторони розумiють здiйспенrrя Виконавцем ряду робiт/послуг,
СПРЯМОВllНИХ На ЗабеЗПеЧеННя коrrгрлю за дотриманням проекгнIr( рiшень та вимог держaвних
стандартiв, будiвельних норм i правил, а тчжож коrrфолю за якiсгю та обсягами робiт (в тому числi
контрль за вiдповiднiстю BapTocTi матерiальпюr pecypciB найменшому рiвню цiн на ринку
будiвельних матерiалiв в ргiонi), (виконанi роботи), пiд час виконання пiдрядником робiт по
об'скгам Капiта.rrьний ремонг (замiна BiKoH) визначених в пункгi 1.1. цього ,Щоговору, (надалi
Об'еrrи).

2.BAPTICTЬ ПОСJIУТ I ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ
2.1. Варгiсть виконаних робiт з веденrrя технiчного нагляду встановлюеться в розмiрi 1,5 % вiд

загальноi BapTocTi будiвельно-моктажrлп< робiт по об'екгам, визначеним в пункгi 1.1. цього,Щоговору
згiдно з ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затвердженим Наказом MiHicTepcTBa регiонального розвитку,
булiвнишгва та жrглово-комунаJIьного господарств{r Украi'ни вiд 05,07.2013 Ns 293 та згiдно з

розрахунком, складае: гл. 1-9(1.57o) - |4258,00 грн., KpiM mю ед.tний податок -'l12,90 грн., Всього
по договору14 970, 90 грп.(чотtlршадцять тнсяч дев'ятсот сiмдосят грн. 90 коп. ). Без ПДВ.
2.2. BapTicTb робiт за цим .Щоговором може буги змiнена або доповненц згiдно з проекгЕо-
коlпторисною документацiею, що отримыIа позитивний експертний висновок, ulляхом укJIаден}rя
вiдповiдноi додатковоi угоди до цього ,Щоговору.
2.3. Замовяик проводить огчrаry факгично викоIпнIо( Виконавцем робiт пiсля прийняття ним
виконанIо( робiт (обсяг яких не повинен перевищувати, вiдriзнятися вiд перелiку видiв робiт,
зазначеного виробника матерiалiв, вкrlзllних в дефекmому акгi) за договором пiдряду по Об'екгам
калiтального ремокry на пiдставi перевiрених (поюджених, та пiдписаних з поставленням початки)
Виконавцем та пiдгпrсавих 3амовником i пiдрядником акгiв виконаних робiт (форми КБ -2в).
2.4. За факгично виконанi роботи розрахунки мiж Сторонами проводяться по акгаý,t виконаних робiт,
складених Виконавцем (BapTicTb яких не перевищус вказанi у зведених кошторисних розрarхунк,rх
вартосгi об'екгiв булiвниrпва та вiдповiдае розрахунку, наведеному у листi Nч '7l'1-|0\0 вiд 04.10.2000

року, ,Щержавного KortireTv бу;liвrrицтва, архiгектури та жlr,гловоi полiтикtr Украiни. "Прtl врахування
куме HTaui'i")

I,ь

/t\

коштiв на у,l,рtлмаllня слуrкби замов}l}lка в iнвес,горськi

Га,r. fur. /-w,ч4л.чоl ., Ur-

й коlшториснiй до



i;lrХiН.Т*Т#* l::h::*"'*"Ць 
передае Замовнику акти виконаних робiт, якi е пiдставою дгlя

2.6. Пiсля отриманrш акгiв виконаних робiт, Замовник l

".,"й",*;; ; ;;,;;";"-о,*,ц, пiд,-"-, ;, ;#т;н Lжн"Lтж:ff"ff:'х.ж
2.7. При виявлеrrнi Замовrrиком недолiкiв у виконаних роботах, Виконавець зобов 'язаний без коцrговновиправити yci наявнi недолiки, у визначе ний Замовпиком сцlок.
2.8. Замовrтик здiйснюс оплаry за вико HaHl роботи протягом l 0-ти банкiвськло< днlв з дняСторнzlми акry виконаних робiт, Iruuжом безготiвкового перерахування грошових коштlв на

пlдписання
поточнш1 p.rxyнoк Виконавця, аJIе у разl затримки бюджgгно ю фiнансування розрzrхунок за виконануздl иснюеться протяп)м l0 банкiвських днrв з дати отримашul замовциком бюджегногофi ування на свiй реестрачiйний рахунок
2.9. Сторни на перед домовиJIися, що у разl коли факгичнi витрати Виконавця виrIвилися меншимивlд якl передба чlцися при розрахунку робiт, Виконавець отримуе плату за факгичновик HaHi роботи.

BapTocTl

3.ПОРЯДОК ТА СТРОК ВИКОНАННЯ РОБIТз.l.
час

будi
э.z.
стр

иконавець робiт

к вlдповlдною зниженIя договiрноi цiни;
Вiдмовrгися вiд договору в будь-який

з технlчного нагляду вlдповlдно до Порядку здiйсненrrя авторського нагляду пlд
пр

удiвницгва обЪкга apxiTeKryp и, затверджеяого постановою КМУ вiд l 1.07,2007 Ns 903, Порядкув експлуатацl ю закlнчених будi"ництвом об'еrпв, затвердженого пос]ановою КМУ Biд1з. .201l Ns 461 у редакцll постанови КМУ вiд 08 .09.2015р. Nэ750, а також вимог державникбулiвел ьних норм i правил, технiчних умов та iнших нормативних докум eHTlB в сферi

иконанюl робiт Виконавцем розпочинаетъся з моменту укJIадеш{JI даЕою .Щоговору протягомздiйснепrrя капiтального ремонту , але в будь-якому разi до закirтчення (виконанrrя) договоруЕа виконанЕI робiт по Об'екгам кrlпlтального ремоЕry.
дll

Якщо в процеcl надання послуг виявкться неможливiсть ix продоюкенrul, Виконавецьзобо язуетюя протягом 3-х каlецдарних днiв в письмовiй формi повiдо мити про це Замовника.

4.|. вник ма€ право
4, IIрлвА тА оБов,язки cToPIH

4.1,
4.1.
об,

3дiйснювати у будь-який час контроль за виконаrшям Виконавцем умов даного ,Щогово ру;2 На власний розсуд, з дотрим aH}UIM вимог чиннок) законодавства, органiзувати процес робiт ло

4.1
та

? Само
пптьою оздоблення;

стiйно обирати пiдряднi органi зацll, погодr$вати матерiа.lIи дпя будiвницгва, зовнiшнього

4.1.
4.1.
об,

4 Конгролювати хiд надання посrту Виконавцем за цим .Щогово ром;Отримувати вiд Виконавчя iнформацiю про хiд виконання робiт за договорм пiлрялу по
5

4. l.б
4.|.7

Вrаtагати усунення недолiкiв, допущених Виконавцем в процесi надання послуг;Вiдмовитися вiд прийняття Еаданих послуг, при наявностi с)rггсвих ,"ooiri*iu у виконанiй

4. 1.8 замовник мае прalво в односторнньому порядку розlрвати ,Щоговiр, в разi невиконання абою виконання Виконавцем зобов' язань за даним .ЩоговороI!t, mJUIxoM направлення

!ого
ю повцомленюI про це на адресу ВиконавцЯ за l0 календарних днiв до дати розiрвання

.1.9 Прmягчуги Виконавця ДО вiдповiдаrьностi, в разi порушення ним умов даного .Щоговору, згiдно
законодавством Украiни.

4.1.1 вимагати безоплатного виправленшl недолiкiв, що виникJIи внасл lдок допущених Виконавцем
пор ь. У такому разi збrгки, завданi Замовнику, вiдшкодовуються Виконавцем, у тому числi зарм

4
з

4.1.1
Вико

час до закЕчення надання послуг, оплативш!|
факгично викондIу частину робiт;

-Б/ф &а///,?-/ч7,А.

3.3.

I



4.2. Замовнпк зобов!язаппй:

i;l;fiu;""'"" 
ВиконавцЮ необхiднi умови длЯ належноЮ виконаtlця зобов'язань по даному

4.2.2. Негаfulо повiдомrити ВиконавIц пр виявлеlri недолiки в роботi;4,2,З, Прийняти в установленому порядкУ виконанi робот, ,u 
""оЬ""a"о оплатити ii варгiсть паумовах даного .Щоювору.

4,2,4, Забезпечувати Вrполав:ц iвфорцаltig'g та розпорядмми докр{еят.rми, необхiдними для:т9н9rff1 предмету договору, в тому числi: '
4,2,4,1, Над'м Виконавщо один екземпляр затвердженоi Замовником проекгно-коuггорисноiдокрлекгацii, необхiдний д.гlя виконанIUl ним обЪв'язкiв за цим Договором;4,2,4,2, Прlйяхм належним чином вlдtонанi Виконавцем робоги та оформrги пiдписами та печаткоюакм здачi-прш:iманюl надаflд( послуг, та Bci наданi Виконавцем документи про виконанi ним рботивiдповiдно до Договору, пiсля кокгрлю за ix досговiрнiстю;
4,2,4,З, Не перешкоджати Виконавцю 

" р.-ilччiiriЪrЬ права здiйснювати у порядку та на умовiж,визначениХ цим .ЩоговороМ, коtпроJпО за вiдповiдлiсТю проекгнiй докумеlггацii обсяry та якостiвrшонаних робiт на будiвrптцгвi;
4.2,4.4. ОфорМ.lповати пiдпиСом та печаткОю вiд iMeHi Замовника Bci розпорядчi, фiнансовi тапр_iвовстановлюючi докумеrгги в межа( компетенцiI Замовника будiвницгва.
4.3. Вшкондвець ма€ право:
4.3.1. CaMocTiftlo приймати рiшення, в межах cBoei компетенцii, щодо належноm виконаншIпокJIаденю( на нього обов'язкiв;
4,3,2, Зутиrпrпl роботи У разi невиконанНя Замовником cBoik зобов'язань за.Щоговором, що призвелодо ускJIаднення або немоltливостi наданrи послуг;
4,3,3, Вимагати розiрванпя ,Щоговору та (або) ЪiЬ*о.ry"чrr" збиткiв, якщо Замовник своечасяо непроводить розрахунки за наданi посJrупr або проводrгьik з iстотним .rоруu,"оо", умов даного.Щоювору;
4.3.4.При виr<онаннi робiт вшvагати вiд Пiдрядпика:
4,3,4,1, виконанrя робiТ вiдповiднО до про.*."о-*ошторисноi та iншоi технiчноi докумеrrгацii,доциманшI вимог нормативних документiв щодо порядку виконilншI i прийнятгя рбiт;
1,]_1?,_?_Т]lY_lОб1 у разi застосрання ним матерiалiв, дета;lей, ;"ЙуЙil; виробiв, якi не
1l4повlдaцоть вимогам нормативних документiв;
4,3,4,3,. проведенrи 

. 
лабораюрних випробувань матерiалiв i конструкцiй щодо l* вiдповiдностiсертифiкатам якостi, а обладнання - iехнiчнlд*л 1технологiчним)' "u"nfri" та своечасногоповiдомлення 'rM про TaKi випробуваlшя;

4,3,4,4, усунепlrя Biд<rareHb вiд проекших рiшень, недолiкiв (дефекгiв) та недорбок i повторногопред'явленru робiт для здiйснекня технiчною нагляду;
4.3.4.5. зупинен}UI виконllння робiт до оформлення чй" о.лrлу прихованих робiт;4.3.4.6. зупинення будiвельно-мокгажнпх робiт у разi виявлення понаднормативноi деформацii об'екга
або загрози обваlry консгрукцiй та вжrггя невiдклйних заходiв для запоб'iгання виникненню aBapii.
4.4. Вцкопавець зобовrязаппйз
4.4.1. Самостiйно органiзувати всю роботу по виконанню умов даного ,щоговору пiд коrrгролемЗамовника;
4.4.2. Якiсно та сво€часно викояувати робсrry, покJIадену на кьою rцм .Щоговором;4,4,3, Мати встацовленi законодавством Украi'ки вiдповiднi до."iп"нi ооЙ"rrr, якi даrсrгь право
ЗДiЙСrЛОВаТИ ТеХНiЧНИЙ НirГЛяд за виконанЕям будiвельних робiт вiдповiдно до законодавства на весь
час дiТ цього .Щоговору;
4.4.4. Свое.асно усуватИ недолiкИ iнженерно-органiзацiйних робiт, лопущенi зi cBoci вини;
4,4,5,.Щбайливо стtlвитись до майна Замовник4 в юму числi до маинц Ьо ."*оо*о"" в користуваннi
Вшtонавця;
4.4.6. Передати Замовнику викоНанi роботи В порядку, передбаченому .Щоговором;
4,4,1, ЗбwржИ даннi пО видаlr,t та об'емаМ робiт, якi стосуютьсЯ капiтальногО ремокry об'екгiв,
погоджувати ik З бмансоугримУвачем, та скJIадати дефекгний акг вiдповiдно отриманоi iнфЬрмачii.

ral r г, в,



4,4,8, Вести технiчнкй "-т1 .:_ 
11пiтitльним ремонтом, уточнювати обсяги влпtонаних робiт тапроведення взаеморозрахункiв, контролповати стilн проведентrя_ капiтального рЬ"о*у об'ектiв,готувати та Еадавати оперативну iнформацiю щодо показникiв стану пр*"од"" капiта-rrьногоремоЕry;

j^l,n:-|Yl участь в _роб9тi робочоi та приймальноi KoMicii з приймання закiнченп< робiт зкztпlтального ремокry об'екгiв, та передачi витрат по зазначеним об'екгам б-ч""оуцr"у"ч"у.4.4. l 0. Лри виконаннi робiт проводrл,ги перевiрЬ,
4,4, l0.1. паявностi докумеrrгiв, ,*i пЙ""рЙуrсrгь якiснi 

_ 
характеристики конструкцiй, виробiв,MaTePiMiB Та ОбЛаДНаНrИ, ЩО ВИКОРИСтовуються пiд час капiтального ремонry об,ектiв, _ технiчногопаспорта, сертифiкат4 докуrиекгiв, 9о Рiдобра*аюrь результати лабораторних випробувапь тощо;4'4'10,2, ВiДПОВiДНОСТi ВИКОНаlНID( бУдiвельно-монтЙих робiт, конструкфй, виробiв, матерiалiв таобладнаrшЯ проеIсгниМ рiшенням, 

-вимогаМ 
о"рй"п* стандаргiв, булiвельшrх норм i правил,технiчrплх умов та iнших нормативнlD( документiв;

4,4,10,3, вiдповiдностi обсягiв та якостi вЙ"анrх Оудiвельно-моггrажпих робiт проектно-кошториснiйлокуменrацii;
4,4,10,4, виконання пiдрядником вказiвок i приписiв, виданих за результатами технiчного нагJUIду,
*":ТrУ:"л:ry:КryРНО-бУДiвель"о- *о*ропю rа державного нагляду;
+,+,l l, llеревlряти та погоджувати (пiдписувати з постaвлешlrlм печатки) аюи виконаних робiт (формаNе IG_2B);
4,4,12, ВестИ облiк обсягiВ прийнятиХ i оплаченrл< будiвельяо-моrrтажrл,rх робiт, а також будiвельно-мокгажшх робiъ виконаню( з недолiками;
4,4,13, ПрволrТги разоМ з ЗамовникоМ та пi цгядникоМ огляд та оцiнку результатiв виконшrих робiт, утому числi прю(ованих, i консгрукгивних елементiв;
4.4.14. Повiдомляти пiдряднику про невiдповiднiсть виробiв, матерiалiв та обладнантп вимога]чtнормативЕЕх докрлентiв та iнформрати про це Замовника;
4.4.1 5. Оформляти акти виконаlних робiт, вlл<онаню< пiдрядником з недолiками;
4,4,16, ЗабеЗПеЧИТИ КОНТРОЛЬ ДОТИМанюI графiкiв 

"r"оrу*r"* робiт, правильнiсгь складання наявно1lтtхнiчноi докуl,rеrгацii, що пiдтверджуе янiнi характеристики конструкчiй, виробiв, MaTepiarriB таобладнапня
4,4,11, БратИ rrасть У проведеrпri орIанамИ державного нагJIяду та архiтеrгурно-будiвельного
контроJIю, представJUIти дrя rФою-. необlд"i дооу*"ои, перевiрки 

"*ой о*р""r" конструкцiй iByTliB, будiвельно-монтФкнI,D( робiт ycix видiв, вiдповiднЬстi- змонтовано* 
"пaц 

обладнанrrя,
устаткувашя i механiзмiв технiчним )^,roBaм., а також самостiйно проводлти коrrгрльнi обмiриBlжoHaHro< робiт;
4,4,18, У РаЗi ВИЯВЛеНrrЯ ВiДХИЛеНъ вiд проекгrтих рiшень, допущених пiдрядником пiд час виконанIuI
робiт по Об'екгам, та вiдмови пiдрядника ix усуrrуги, повiдомип,l про це Замовrп.rка та вiдповiднiконтрлюючи органи, а також вiдповiдну iнспекцiю державЕого архiтеюурно-булiвельного коЕтрлю
дIя вжиття заходiв вiдповйно до законодzвства;
4,4,19, Забезпечити технiчкиЙ нагляд за..капiт,rльним ремонтом вiдповiдно до вимог затвердженоiпроекпlоi локуиетrгацii та ПорядкУ здiйснешнЯ технiЬого нагляду пiд час будiвництва об'екгаархiтекryри, затвердженого постzlновою K{iHeTy Мiнiсгрiв Украiъ, 

"Й 
LiЪz:оой.Ъsоз;

4.4.20. Повiдомл яти у 2-денъмй TepMiH Замовнику на його Ъимоry Bci вiдомостi про резуJътативиконанIul .Щоговору;
4,4,21, Здiйсrповати коIттроJъ за веденням загального журнzrлу виконанIUl робiт встаповленою зразка;
4.4_.22. Вцко:rувати irтшi функцii, пов'язанi з технi*lим наглядом на об'екЙ;
4,5, Сmрони мають також irппi права та обов'язки передбаченi ч,rнним законодавством Украi'lпа.

5. вr/[повцАJьЕIсть CTOPIH тА порядок вирIшЕЕIlя спорIв
5. 1. За невиконання або неналежне виконанIUI зобов'язань за даним !оговором, Сторни несуть
вiдповiда.rrьнiсть згiдно з чинним законодавством Украiни.
5.2. Виконавець несе вiдповiда:ьнiсть за свосчасне та якiсне виконання cBoii обов'язкiв за,Щоговором.

r*/, ф, @ йсzл,r7 r,З



5.3. ВиконавецЬ несе вiдповiдаЛьнiсть за обсягИ, кi.rъкiсть та яКiсть виконаних пiдрядником ремоFIнLD(РОбiТ На ВiДПОВiДНiСТЬ ЛiЮЧИМ ,Щержав""; б;;;;;;;м Hop'an , стандарт:l,t{ та вимоrам чинногозаконодавства Украiни.
5,4, Виконавеш Еесе повЕу матерiальну вiдповiдшlьнigгь та iншi види вiдповiдальностi за зберiганнядоручених йому матерiальних цiнностей, докумеrтгiв, u -*on за iншi збитки ..iо"rТ Зчrо"""ку з йоговини, у розмiрах i поряд<у, встtlноыrених чинним з.цонодавством Украi.ни.

i,j;"ixl""]tif" ;"J;,,ж* 
вiдпо.iдчльнЙ 1u'lip,-*o вимог_,ЩСТУ-Н Б .Щ. 1.1.-2:20lЗ

c'oco_B'oBapгoc'i"-"pi-";#j:$"",T,ffi lJЖl:'#Жfri?ж"*Тнi.Ё;:х;Ы;;*;з.i
5.6. В разi притягненнrI Замовника до вiдповiда,тьностl контрльними або наглядовими органамиунаслiдоК неякiсногО виконаннЯ доювiрниХ зобовkзан" по здiйсненню техпiчного нагJиду,Виконавець несе повну матерiальну 

"iд.ъ;й;;й;;".бюджегу .i;.;й; 
"'.,Ъ",,о"у 

o6"".i, 
" "u.,n,iй.'i.Xll"oiНiirT3,1X1,1,1lj" i'#ffi?"""* о"

5,7, За порушеr,'я cTpoKiB, 
"*o",i 

no.ry. Ф"dr;;;;"KoHaHIUI або неналежного виконаннJI умовданого ,Щоговору, ВиконавецьсГШ",r'V_1 
9Ы"iir-l йlоу розмiрi подвiйноi 

"оя*Ь""i 
ставки НБУ вйсулл,l .ЩоговорУ за кожIп{й декь iснуваннЯ буль-якиХ вищезазначених обставин, що цризвелп допорушенюI умов,,Щоговору.

5.8. ЗамовниК не несе вiдповiдальноСтi за шкоду, заподiянУ здоров'ю працiвникам Е}иконавця,пов'язану з викоЕанням ншии cBoik обов'".кi" пiд й" дii ц"ого Доювору.5,9 Замовник звiльнясься вiд вiдповiдаль"о".i .u ia"оa"чa"у оплату наданих послуг (виконанrтх
робiт) у випадкУ, якщо це ст:rлося внаслiдок затимки бюджетного фiнансування.5,10, ЗакiнченнЯ строку дii !огОвору не_звiльнЯЁ Сrорrr riд 

"йповiдальностi за порушеши його умовпiд час його дi'. Сплата Сторопою-iа (або) 
"iдr*одйч"й збиткiв, завданЕх nopyr."o" ,Щоговору, незвiльняс iT вiд обов'язку виконати чей .Щоговiр в HaTypi, 

"*що 
Ъr" 

-rЁ'пlр.ооч"""о 
чиннимзаконодавством Украiни.

5,11, Bci спори, пов'язаН' . 
у*-"_1:* даною.ЩоювоРу та його виконаннJlм вирiшуються Сторонами.IIJUD(.M переговорiв, 

" у l1i недосягненнЯ ..од" роз.п"дЧються Господарським судом, згiдно зчинним зzконодzlвство м УкраiЪи.

6,1, Сторони звiльIflються 
"и "io"""io-":;:r|.1cr-Ж3P"ac'KoBe невиконання cBoi.* зобов'язань заuИМ.ЩОГОВОРОМ, ЯКЩО ТаКе НеВИКОНанlrl е наслiдком випадку або обставrдr ,aп"роор"оi сили, якiвиникJIИ пiсля }к,паденнЯ Iъото.ЩоmворУ, перебувають поза межa r{и контролю CTopiH, та якi Сторонине могJп,l aHi передбачrтИ, aHi попередrПt poiy""n"" заходами, ,чда.l,i - пЬор"-*Бр".

6,2, пЙ випадком Сторони роrумiюr" надзвичай"у подtю, яка пе носить характеру невiдворотноi,ОДНаК С НеПеРеДбаЧУВаНОЮ i РаПТОВОЮ для CTopiH, асаме: акпr, рiшення, дii абЬ бездiяльнiсть органiвдержавноi влаДа, органiВ мiсцевогО самоврядуванШI, змiни в законодавствi Украiни за умови, що дапiобставини безпосередньо вплинули на своечасне виконання зобовiязань С..о;о;. Пiд обставинаминепереборноi сили Сторни р.о_зумiють повiнь, пожежу, землетрус та iншi стrа<iйнi лrжъ оголошену танеоголошеЕу вiйну, загрозу вiйни, терористичний акг, блокаry, революцiю, заколот, повстання, MacoBiзаворушеннrl.
б,3, ПРИ HacTaHHi ОбСТаВИН, ЗаЗНаЧених у пункгi 6.1., Сторона, яка опинилася пiд ix впливом, повиннав розрtний строк, але яе пiзнiше+liж через 5 ка;lендарних днiв , о", o"""*""i", бор"-""*ору, О".
]атримки повiдомити про це iншу Сторону в письмовiй формi. 

]

6,4, Пiсля припинення обставин, зазначених у пунггi b.l, Сrороrц що опинилася пiд вrшивомобставиН форс-мажору, повинна без затримкЙ, але не пiзнiше^нiж'чеjЬз ,;;;й"r* днiв з дrяпрхпинешUI форс-мажору, повiдомити про це iншу Сторону у письмовЙ формi.6,5, НеспромоЖнiсгь CTopiH знайти лриiЬтнi алiтер"ати"нi пшяхи та дiйти до взасмноi згоди щодотакю< цляхiв надае кожвiй CTopoHi право направrtи iвшiй CTopoHi по"iдоrп"rЙ ор припиненЕя
договору. Повiдомлення про припиненIя наIц)авляеться iншiй CTopoHi 

"е пiз"irпе нiж за l0календарних днiв до дня з якою припинясться зобов'язання.
6.6. Фаю настання форс-мажорних обставин повинен б}ти пiдтверджений локументально
компетентним органом. В разi вiдсутностi пiдтвердження Сторонц 

"*u "" "n*o"-u cBoi зобов'язщня,
несе вiдповiдальнiсть в повному обсязi.

а 2h,$u И fuu}r,за



7. тЕрмIндiдоговорутА IEшI умови
7,1, [а_ний.Щоmвiр набирае чиrтностi з моме,.ry його пi.щtисанrrя Сторонами з поставJIенням печаток iДiе ДО 31 ГРУДЦ 2018 РОКУ, TepMiH лii,Щоговору подо"iу.r""" до no""o.o 

";;";;;; сторонами cBoixзобов'язань цIл-D(ом укладання додаткових угод але 
" 

бу,щ-"кому йi о" ;;;;Ь дiТ (виконшня)договору пiдрялу на виконанюI робiт по обiеrгам капiтаьного ремонцl.7,2 Умови .Щоговору засюсовуються до вiдносин мiж Сторонами, що виникJIи до його укладенrrя.7'3' Bci ЗМirПа Та ДОПОВНеННЯ_:1О 
al:ОГО .Щоговору оформляються IIuuIxoM пiдrисанrrя та скрiгшенняпечатками сторопами, додаткiв, додаткових угод, якi мають обов'язко"у 

"йу й обох cTopiH i еневiд'еьtтrою частиною даного,Щоговору.
'7,4, Yci повiдомленrrя мй Сторонами здiйснюкrгься у письмовiй формi, направляються адресатовi
рекомендованим або цiнним Jп.lсmм, телегр€rмою, або вiучають"я .riд роЪ.rиС*У. 

'
7,5, У вrrпа,rщу змirп,r реквiзитiв 1юридична ч" бакrиона а ц)еса, назва, форма власностi), Сторон4 у
11о] 

вiлбrласЯ така змiна, повиrша повiдоr*" фо це iшuу Сторону гц)отягом 5 (п'яти) к.rлендарнID(дшв.
7,б, ВиконавеIs пiдгверджуе, що BiH мае необхiдний дозвiл для належного виконаншI cBoix обов'язкiвза .Щоговором.
7,7, Пердача прав та обов'яЗкiв за даниМ,Щоговором однiею iз CTopiH до TpeTix осiб допускастьсявикJIючно за умови письмового погодженшI цього iз iншою Стороною.
7,8. Вiдступлеrтня прzlва вимоги та (або) переведення борry за цим {оговором однiею iз CTopiH дотрегiх осiб доrryскаеться викJIючно за умови письмовою погодженЕrI цього з iншою Сюроною.
7,9, З ycix п'oгмь, що не вреryльованi даним .Щоговором, Сторони керуються .rr""r" .*о"одавствомУкраiни.
7,10, .Щоговiр укJIадено украiЪською мовою y,rpox оригiна.llьнrл< примiрниках, якi мають однакову
юридrчЕу сшry, по одному примiрнику для KoxHoi iз CTopiH
7.11. [одаткамИ до ,Щоговору, якi с невiд'емНою йогО чч"тиrоЮ е : ,Щодаток 1 - розрахунок варгостi
виконан}UI робiт з технiчного пагляду.

8. юрид{tIЕI А,щЕси тА БAHKIBсbKI рЕквIзити сторпI
ЗДМОВIIИК: ВИКОЕДВЕrТЬ:

Управлiппя освiтш flарницькоi райоппоi в
мiсгi Киевi державпоi адмiпiсграцii

0209l, м. КиiЪ, XapKiBcbKe шосе, 168-К
тел. (044) 562-М-54
р/р. 4 N ll g/!c{ lllбJ
в ГУ l[tCY м. Кисва
мФо 820019
Кол е.ЩРПОУ 37448|lЗ

ТОВ (d(ОНТРОЛЬ ЗА БУДIВНИIIТВОМ
ТА ТЕХЕАГЛЯД "КОБУТЕD

02068 м. КиiЪ,вул. !раюманова,31 .

р/р Nэ 26006700310881
пАТкБ (IIРАВЕКС-БАНЮ>" м. Кисва
мФо 3808з8
Код еДРПоУ зб159642
Тел. 8067402840|,292 04 64

коgгпльова/

й.r.ф @ fu-."?" Г,А,

Сппсовська €.I.



1 ст. 49 Бюджетного
ГУ ДКСУ УкраiiIи у

Управлiння освiти [арницькоi районноi в MicTi Киевi лержаввоi алмiпiстраuii, в оСОбi

IIачirльяика Списовськоi евгенii Ьанiвни, яка дiс на пiдставi Положення, з одriеi сторони (лалi -

Залtовтшк), i ТОВ <Булiвельна компанiя (АдрiIIаD, що являеться пл8гIl[lкоIи сдиRого полатку 3-i групи

за ставкою 5%, в особi дrректора Пузик MapiТ Оrtексаrrдрiвни, що дiе на пiдставi Статуry, з iHUIoi

сторови (лалi - Пiлрялник), разом - Сторони, уклаJIII цей договiр (далi - Договiр) про яасryпне;

1. IIрЕдмЕтдоговору

1.1. Пiдрядник зобов'язуеться у 2018 рочi Еадати послуги з поточIrого ремоЕту силовкх електромереж з

пiдключенням тtхнологiчного обладнання на харчоблоцi в доrпкirьному навчмьному закладi (ясла-

садок) Ns 719 .щарницького району м. киева за адресою: вул, вербичького, 8-Б (,щк 0i8 код 2224.1

<Мiсцевi електосиловi MepeжiD), а Замовник зобов'язуеться прийняти i оtlлатити за наданi пос.п)ти на

р{овах, визначених цим .Щоговором.
1.2. Наймепрання i кiлькiсть посл}т зазначенi у лефеюному акгi (,Щолаток 1), якиЙ е Еевiд'емною
частиною даного Договору.
1.3. обсяги наданих послуг можуть бути зменшенi зЕшежýо вiд реаьного фirrатlсршlня видаткiв

Замовника.

2. якIсть послут
2.1. ПiлрялпиК повинеН надати посJrуги з поточного ремонту, передбаченi цим .Щоговором, якiсть п<их

вiдповiдае ДБН, технiшим вимогaм Замовника.

3.IцнАдоговору

3.1. Цiна цьоrc Договору становить: 14 2|6,45 грн. ( чоrирнадцягь тисяч двiстi шiстнадцять гривень

45 копiйок), без П,ЩВ,

Загальпа BapTicTb потоtшого ремонту визначасться згiдтrо з .Щоговiрною цiною (Додаток 2), що
скJIадаеться Еа Пiдставi зведенОго кошториснОго розрах}цку Та локальногО кошторису (,Щолаки 3,4).

3.2. Цiна цього Договору може буги зменшена за взаемною згодою cтopiн.

4. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕНЕЯ ОIIЛАТИ

4.1. Розрахlнки проводяться шJlл(ом оплати Заuовником пред'явленого Пiдрядником Екту викоIIаЕих

робiт (КБ 2-В), пiлтверлЖеного пИггисоМ, псчаткоЮ уповноважених осiб управлiнrlя освiти.

4.2. Розрахlттки здiйсrлоються в безготiвковiй форпri за рацпrок бюддеп{их коштiв.
4.3. Фiвансовi зобов'язанrrя Замовника за цим .Щоговором виникають в межах вiдповiдгпо< бrолжетrtих

асигнувань.
4.4.замовник проводить розрiжунки з Пiдрядником у вiдповiдностi до вимог п.

кодексу,УкраiЪп через управлiння ,Щержавного казяачейства Даряицького району
м. Киевi.
4.5. Пiдрядник зобов'язуеться щомiся.шо проводити звiрку взаеморозрахункiв за наданi послупl та

скJ]адати акг звiрки взаеморозрахункiв з Запловниttом, який е пiдставою дlя остаIочного розрахунку.
4.6. У випадку затримклI оплати посlIуг Замовrшком, як бюджетною устаЕовою (через вiдсугrriс,гь

коштiв на розр€lхунковому рахунку), Замовнl.tк зобов'язуеться провести оплату наданих Пiдрядlиком
посл},г протягогt 3-ох балкiвських днiв з лня надходження коштiв яа свiй paxlTroK.

5. нАдАIIня послут
5.i. Мiсце надапшI послlт: примiЩення харчоблоКу в дошкiльномУ flаВЧаtЬНОIttу закладi (ясла-садок)

М 7i9 ,Щарничького району м. Киева за адресоIо: вул. Вербицького, 8-Б,

i'' ,_ ,_:-,

договtрлъ r',lc
lIa поточниiл petrloHT силоВих електромереж з пiдклlочолtням технологiчного обладнання на харчоблоui в

допtкiльному навчальноN{у закладi (ясла-саilок) Nа 719,Щарницького району м. Киева за адресоIо:
By;t. Вербr.lчького, 8-Б.

l, /' |'
м. киiв "2i:" l J _2018 р.
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6. прлвА тл оБов,язки cToPIH
6,1. Замовпик зобов'язаний:
6.1.1. Своечасво та в повному обсязi сплачувати за надшli посJIуги.
6.1.2. Приймам посJryги згiдrо aroy виконанrтх робiт, зазначеного у пункгi 4.1 дапого ,Щоговору.
6.1.3. Забезпецrтп вiльпкй доступ персопалу Пiдрядкика в мiсця надання посrrуг.
6.2. Здмовпцк ма€ право:
б.2.1. ,Щостроково розiрвати цей,Щоговiр у разi невиконання зобов'язань Пiлрялпиком, повiдомивши
про це його не менше нiж за 20 календарних днiв до розiрвання .Щоговору.
6.2.2. Прово.щпr у будь-який час KoHTpoJrь i технi,ший нагляд за об'смом i лсiстю Еаданих
ПiдрядIиком посJrуг у строки, встановленi uим,Щоговором.
6.2.3. Зменшрати обсяг посJryг та загtlльну BapTicTb (визначену цi1-Iу) цього .Щоговору залежно вiд
решьного фiнаясувtlння видаткiв. У такому разi сторони вносять вiдповiднi злriни до цього.Щоювору.
6.2.4. Повернуги aжт виконаних робiт tliдрядяику без здiйснення оплати в разi ненале:rсrого
оформленпя документiв, зазначених у пунктi 4.1. роздfury 4 цього ,Щоговору (вiдсутlliсть печатки,
пiдписЬ).
6.3. Пiлрялнпк зобов'язаний:
б.3.1. Забезпечrти надашIя посJrуг у сlроки, вст.lновленi цим .Щоговором.
6.3.2. Забезпетлти надаяЕя посrгл, л<iсгь яютх вИповiдас уIйовам, установлеЕим розлiлом 2 цього
,Щоговору.
6.3.3, Прп надапнi послуг дотимуватись вимог охорони працi, пожежпоi безпеки, це доIryскати
переплzlнуванЕя та використанЕя горючих матерiалiв.
б.3.4. Готувати zlкти викоЕаних робiт i передавати Замовrrику не пiзнiше 25-числа звiтного мiсяця.
6.3.5. Безуrrловно поверrтупr кошти у суплi виявленого коIIтоJIюючими оргЕшами завиIценfiя обсягiв та
вартосгi наданих посJrуг.
6.3.6. Здйснtтги оплату за спожиту електроенергiю та воду, у разi ж використанЕя, в процесi
проведеЕIIя робiт вi.щlовiдно до показzшь лi.п,rльникiв та згiдlо з чинними тарифами на пiдставi
вiдповi,щt акгiв.
6.4. Пiдрядппк мае право:
6.4.1. Своечасно та в повному обсязi оцимувати плату за надшri послуги.
6.4,2. У разi ЕевикоЕаIrня зобов'язань Замовником, Пiлрялник мае право достроково розiрвати цей
fоговiр, повiдомивши про це Замовника у строк не менше нiж за 20 кrrлендарних лнiв до розiрвання
,Щоговору.

7. ВЦПОВЦЛЛЬШСТЬ CTOPIH

7,1.Y разi невиконанЕя або неналежного викоЕання cBoix зобов'язань за,Щоговором Стороrти весугь
вiдlовiдальнiсть у порядку, передбаченому tIиЕним заtконодавством УкраiЪи та цим.Щоговором.
7.2. Вйиро,л<а платежу за над ri посrrупа термiнопл до 60 кrrлендарних дIiB з моменry пiдписання Акту
виконанrл< робiт.
7.3. У разi невиконанЕя або несвоечасного виконiлнЕя зобов'яздrь прп надаяi послуг за бюджетнi
кошти, Пйрядlик сплачус Замовнику штрафнi санкцii (неустойку, штраф, пеню) у розмiрах
передбаченrх .плЕним з:tкоЕод:вством УкраiЪи.
7.4. Сплата штрафних санкцiй не звiльняе Сторону, яка ix сплатил4 вiд виконшrня зобов'язшrь за цим
,Щоговором.

8. оБстАвини нЕпЕрЕБорноi сили

8.1. Сюрони звЬняються вiд вiдповiдаqьностi за вевикоItzшЕя або неналея<не викоЕання зобов'язань
за цим,Щоговором у разi виЕикненнrI обставия пепереборноi сили, якi пе iснувми пiд час укладаrня
,Щоговору 1а виникJIи поза волею CTopiB (аварЬ, катастрсlф4 стихiйне лпхо, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна
тощо).
8.2. Стороя4 що IIе може ввкоsувати зобов'язаrtня за цr.Irr.r Доювором уrrаслiдок дii обставин
непереборвоi сили, повиЕна не пiзнiше п'ятл дяiв з моменту ii виникпення повiдомrrпl про це iншу
Сторону у письмовiй формi.
8.3. ,Щоказом виЕикЕеяЕя обставин неперборноi сили та строку ix дii е Bi,lцloBi.щri докрrентlI, якi
видаютъся оргаЕами, уповновФкеними згiдно iз законодавством Украiirи засвiдчувати TaKi обставинп.

8.4. У разi коли строк дii обставин непереборноТ сили продовжуеться бiльше нiж 90 календарнrоt днiв,
коясrа iз CTopiH в устzшовленому поряду мае прашо розiрвати це .Щоговiр. У разi попередньоi оплати

Пiдрялншс повертае Замовнику кошти пртягом трьох баl2кiцських лпiв з дня розiрвання ,Щоговору.

Ja,r )vr ( "f


