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У .Щарничькiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii у межах
наданих повноважень опрацьовано вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи <Про

досryп до публiчноТ iнформачii>, да;ri - Закон, Указу Президента УкраiЪи вiл
05.05,2011 Ns547/2011 <Питання забезпечення органами виконавчоi влади

доступу до публiчноi iнформачii>, Ваш запит на iнформачiю вiд 07.06.20l9 Nq

101-160 (з) стосовно надання копiй договорiв на закупiвлю капiтальних та
поточних ремонтних робiт, кошторису з розрахунками, заrIвок вiд керiвника
навчЕrльного закJIаду стосовно потреб (ToBapiB, робiт та пос.тгл) по
спецiалiзованiй школi I-III сryпенiв ЛЬ 314 з поглибленим вивченням iноземноi
мови (далi - школа Ne 3 14) на 20 l 9 piK.

За результатами розгляду надаемо наступну iнформачiю у додатках.
KpiM того, слiд зазначити, що вiдповйно до частини першоi та третьоi

cTaTTi 23 Закону рiшення, дiТ чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформачii можуть
бути оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорялникiв iнформачii до сулу
здiЙснюються вiдповiдно до Кодексу алмiнiстративного судочипства Украiъи.
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Додаток l: Копiя кошторису школи J\b 314 Ha2019 piK на2 арк. в l прим.

Додаток 2: Розрахунок видаткiв до кошторису школи Ns 314 на 2019 piK
на2арк,вlприм.

Додаток 3-5: Копii кJIопотань та заявки керiвника школи Ns 3l4 на
придбання ToBapiB на 20l9 piK на l0 арк. в 1 прим.



Додаток б: Копiя .Щоговору (Nэ 125 вiд 15.02.2019 р.) та.Щодатковоi уголи
(Nэ 1 вiл 28.02.20|9 р.) на закупiвлю капiтального ремонту примiщень школи Ns
3l4 у 2019 poui на 5 арк. в l прим.

Додаток 7: Копiя ,Щоговору (Nэ 48б вiд 24.05.2019 р.) на здiйснення
поточного ремонту примiщення уrбового класу в школi Ns 314 у 2019 рочi на 4
арк. в 1 прим.

З повагою

застчпник голови АЦuММ"зАхАр[IЕнко

Свiтлана Сорока r al -
Марина Малиновськd
562 62 67
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Нахаз Мiнiбrрсrв. фiнаfiсiв Укрliнr
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(у редакцii вакезу МiнiФ€рсrвs фiнансiв Укр9Iни

M.l2.20l5л9 lll8)
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кола 1-1ll ступепiв Л! 314 з поглtlбленпrr вtrвченн ялr iнозеirrвоi MoBrr
23392282 Спецiалiзова на загальноосвlтня ш

(код ш СJРПОУ та айхснуваннl бlолхетяоi установя)

йон MicTa КисваДарнпцькп rl ра
(наf, м€ну!sнчя Micm, району, областi)

Вид бюдt(сгу Мiсце8ий

код m ltазва вцомчоl класифiкацii видагкiв m кредитуванкя

бюджgry
код та назва Hoi класифiкацii видагкiв та я держаавого

(код та назва програмноi класйф iкацii sидагкiв та крсдитуван ня мiсцевих бюджегiв (код m назваТиповоi програмноi класифiкачii

видЕткiв та кредrryваявя мiсцевпх бюджsгiв / Тимчасовоi класифiкачii видагкiв та крсдrгуваrня для бюд,сsгiв мiс евого

саJ,rоврядуваяня, якi нс застOсовуtоть програмяо-чiльового мсголу)* 4l l 1020 "наданlý зага.льноi серсляюi освlти загаJ!ьноосвlтн l м и

навчапьними захладами (s т. ч. школою - дt{гячим ca]lкoм, lяTepHaToM при школi), спечiалiзовмвl,.tи школамй, лiцеями, гiмЕазiямй,

колегiу,,tами" (грн,)

НоЬlепування

Усього на

рАзомспецiаль8иll
фонд

код

54з2l
зз l80 збl,00l 090 200,00з2 090 !6l 0хнАдхОДЖЕННЯ - усього з2 090 lбl 00х32 090 lбl 00хв iз загальноюадходr(ення l 090 200,00l 090 200,00хтобНадходя<ен ня коштiв iз спецlмьного

з90 200,00з90 200,00х250l0000Надходхсвяя вИ плrги за послуги, що яадаються бюдкетними

установам и згiдно iз законодавством
l28 200,00l28 200,00250l0l00,raTa за послуги, tцо tr&цаоться ими устaчlоваltи згlдllо з 'i\

осно8ноk) дiяльнiсгю 2б2 0000262250l0з00мtйllа бю]uiе),llихllпагttза It
?00 000,00700 000,00х

iяшi доходп (ро!пшс8т п за кодltlп клдсrlфi кдцiI доrодiв бюдiliaту)

700 000,00?00 000,0060240000
Кошiи, ulo п€редаютьсr iз загальноm фнду бюджеry до бюдчсгу розвrтtу

нду)
] 090 200.00хось гоннят крЕдлlтIв уKlt rtАддтв!lдА

зз l80 збl,0032 090 l бl,00
поточнi видаткя

l02 800,0021 7бз 941,002l l0
Оплата працi 2l 866 744,00l02 800,002I 76з 944,002l1l

21 l2
Гро шове мбфпечен8я вiйсьховослуrсбовцiв

22 600,004 788 068,002l20[Isряrу ва|lпя ша оплlту пряцl
5 649 649,00l l l 500,002200BllKopltcTlrlHl Toospiв i послуг

683 780,00з7 600,00646 l80,0022l0
Гlредмети, Maтepl али, обладнання та lяае

l l 746,002 000,009 746,00222оBaJlbHI матсрlалиМедикамеtпи m псреD' l 489 lз0,00l 489 l з0,0022з0харчуваrlня
963 993,0050 300,009l з 69з.002240о кр комунальriйх)(.ослуr

2250
Вttдатхи на вiдрядкення

2260
вrtдатки m за,чоди спецiального призначення

2210гоllll еруrплаl,а() уналь
l l 800,00l 849 500.002211

оплата 1еплопосгачаяня
2 500,00l l з з00,00

о пл о йа воdопосmачо н ня lпа
52з 900,0о7 300,005lб 600,002273

Оплаmо eлeKmpoeHepzit

Омапа прuроdноzо еазу

э@

Загальний фо д

числl:

(

2000

227 4

з2 090 l бl,00 зз l80 36!,00

l 090 200,00
2l 866 714,00

4 El0 668,00

5 5з8 149,00

2 479 400.00 2 50l 000,00
l861 300,00

l l5 800,00



Опмmо i|uux eNePzo|ocib па itiJlllx

головн,lй

Дl1

м.п.*,}.

поапу2 2275

тетяна осипчук
(пiдпис) (iнiцiали i прiзвlrще)

ImH жЕБчУк
(пiлпис) (iнiцiали i прiзвище)

rсю!у см.лlDяr т. rоя.яш Iiсц.ж6,o/Ecri. Dросtчrшьс!.одп м.!.пrчr.о.оl ltlcrфimrii.rлдпi.п хрсдпуd!ш хlсц.lвl

.. cyr.. проспшtсrЕl !. rодо! .i!лфi!ло !о хlsлфiшцii :p.ýryilsr бпдrсту т. !с T.xo.rfrl.' у рrдr' 'Н^ДХОДr(EНаЯ , )'cЮ'o',

... irno.**, роr*р**.-" "** рr",. ,pi" .*olrrB рзпорчякп Tr ашьш* ýщв Hr1.10яB !.rr!дП rlllt 6.злосср.!лю !сr.юшсвi пDвш*вп У !КРП]lОry

2276оплапа
2280

(регiоп!льншr) проaр8м

дсрiкав}lllIзяtодп по

228]захоач розвuпtФ по реалiзацili розрфкu, охре,чi
( ре z i о н ол ьн w) п р оzра.ц

Охрелi,афu по Fаiмчii ёермвнчх (ре ziонал ьнur) проzраr., не

2700соuiдл! нс !!бсtпaчсннс
27 |0Вt{плата пенсiй i доломоги
2120стипеrдii
21з0Iяшi виплати населенню

14з 300,00l43 300,002800lншi поточнi видатки
710 000,007I0 000,003000l{япirплыti вядrткr|

7 l0 000,00 7l0 000,00Jl00
r0 000,00 l0 000,00зl l0

Прltдбaи i основlrого кдпiталу

обладнання i предмегiв довrострокового ванняГ]ридбаннr
700 000,00]tз0
700 000,00 700 000,00з,lз2КапiЬьlrий pcr.orT iнших о6'€кпв

КапiтяльниП ремошт

зl10Рaкошсrрукцiя Tr рGсгOордцiс

я ж}fтловоrо щеньРе
з14l
зl4z--РеконстрYкцiя та ресmврацiя iнших о6'скгiв

r|Hr i

700 000,00
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Розрахlтrок видаткiв до кошторису на 201 9 piK

на угримання спецiалiзованоi загмьноосвiтньоf школи I-III ступенiв Nч З 14 з поглиблениlt

виВченняlrl lHo3eMHol Nlови

по ТпквкмБ "4l t l020' Надмня загальноi середньоi освiти загальноосвiтнiми навчальними

закJ]дalми (в т.ч. школою-дитячим садком, iHTepHaToM при школi), спецiалiзовапими школами,

лiцеями, гiмназiями, коллегiумами"

кlлькlсть K.JIaclB

1^rHiB

штатних одиниць

48
15l б

l92,409

кЕкв Найменування

2lll За lTHa плата 2l ,lбз 
944,00

2120 увiшня на оплату працl 4 788 068.00

22|0 п ети, MaTepi а.пи, обладнання та iHBeHTa 646 l80.00

в т.ч.

придбання миючих бl 000.00

II идбання пос 25 000,00

п идбання кан ToBaplB 4l 990,00

п идбання меблiв l49 280,00

п идбання господарчих това lB 87 000,00

II идбання комп' Hol технlки 82 976,00

придбання посiбникiв, дидtlктичного та методичного

забезпечення
п идбання шкiльноi и д;rя дiтей пiльгових катего lи 5 800,00

придбання кJIасних жlрналiв, док}Фrентiв про освiти, lнших
шкlльних док eHTlB l2 000.00

Il идбання спортивного iнвентарю 47 000.00

II идбання LЕD-ламп 6 800,00

II идбання ToBapiB по пожежним заходам та охорови п цl 48 000,00

придбання етного пап ,се веток l9 l00_00

пришкiльнi табори l l54,00

2220 Медикаменти та пе в я вzlльнl lta lаjlll 9 746.00

в т.ч. медикаменти, медичний iHBeHTap, деззасоби 9 746.00

22з0 п дукти ня l489 l30,00

в т.ч
ха вання yrHiB l -4 класiв l 470 бз0.00

iB 5-1 l класiв пiльгових категорiйхарчування учн l8 500.00

2240 оплата п к lM комунальних 9l з 693.00

ТО сантехнiчного обладнання та м 33 625.00

То вн lшнlх електром та електрощитових
то 1.qb чих систем та питних нтанчикlв 66 008.00

о имання aKTiB готовностi ( ма е-8) 8 307.00

ормлення п в користування зеNlельними дlлянкаьlи 50 000.00

поточнии онт посудомийних i\iашин з5 000.00

за}1I и опо ел оустаткування 3 760.00

I ]о l}l ка лlчильникlв холодноl води l 900.00

Загшlьний фонл, грн

59 080.00

6 l54.00



50 000,00каналlт зац1нв шнbol асткачи зопро

l00 000.00
поточний (аварiйний) ремонт сантехнlчних

та сантехнiчного обладнання\{е

l каналlзацlиних

онт систем ЦО з замiною иладlв опа"lенняпоточнии
200 000.00поточний ремонт имlцень

l228.00поточнии онт та повl ка вагlв
l l з 800,00з вiдновлення асфальпосл

7 802.00иджlвзаправка ка
ка вогнегасникlвпере

27 829.00
вивlз сNllття

l з з l0.00
вивiз списаного обладнання

63 з34.00яо оп вгllи ал аз Iценно с цстемll ожежнпот с

ТО та ремонт ивожноt кнопки
2 692.00

атизацlя та дезlнсекцlядер
3 489.00

послуги зв'язку
4 280.00

становка та пiдкJIючення до ме жi Intemetу l 385.00ишкiльнi табоп ll
8 33з.00lвля лlцензlиного п амного забезпечення

l 849 500.00оплата теплопостачання227|
l l з 300.00постачаняя та водовlдведенняоплата водо2272
5l б 600.00оплата еле eIle гll227з

32 090 lб1,00
всього по загально о

спецiальний фонд
(бюджет розвитку),

I{

НайменуваннякЕкв

700 000,00монт iнших об'сктiвкапiтальнийзlз2
капiтмьний монт п имtщеньв т.ч.

Нача,rьник управлlння освlти

Заступник головного бцгштера

евгенiя СПИСоВсЬкА

Тетяна ЗАБРОДА

Марива Малиновська

56262в7

в т.ч.

зливноt

l00 000.00

з 090.00

8 367,00

700 000.00
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Ns_u_вiд 05 березня 20l9 р.
на Nч _ вiд (_)_ 2019р.

Начальнику управлiння освiти
.Щарничькоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii
Списовськiй е.I.

КЛОПОТАННЯ

Алмiнiстрацiя СШ Ns314 просить Вас сприяти придбанню електричного
сходового пiдйомника, для пересування дiтей з обмеженими можливостями, так
як r{ениця 7-Б класу Прохорова Марiя, дитина з обмеженими можливостями,
та пересувасться на вiзку.

Дире IBaH ЖЕБЧУК

/'rrЬ

СПЕЦIАЛIЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВIТНrI ШКОЛА I-III СТУПЕНIВ Л! З1,1
з поглиБлЕним вивчЕнням IнозЕмноi мови

вул. Кня,*llй Затон,7_Д м. КиТв,02095, т€i.573_60-06, факс (044)573_6t_00, e-mailI schoolзldauhr.net

0
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,L ЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВIТIUI ШКОЛА I-I ступЕнIв J\ъ з14
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕНI{,IМ IНОЗЕМН i мови

аул. Княr(Йй Здтон,7_А м. КиТв,02095 , те.л./факс (О44) 57360-06, (044)573-6l 0, e.mail: sсhооl3l4@чkr.леl
у
!

L

клопотання

Адмiнiстрацiя СШ J\! 314 просить Вас посприяти у вирiш
проблемних питаЕь школи, а caшre:

1. Виконанвя термосанацii школи - 4000 м.кв.
2. Замiна BiKoH - 2 шт.: l0 м.кв
3. Ремонт даху - I та II блокiв - 2000 м.кв.
4. Вiдновлення фасалноiплитки 85 м.кв
5. Ремонт гiмнастичного заlry 230 м.кв
6. Ремонт харчоблоку - 500 м кв
7. Замiна канагriзацiйних труб 100 пог.м
8. ГВП - 50 пог. м.
9. )(BП - 40 пог. м,
10. Ремонт сходiв вхiдноi групи III блоку (обличюван
1 l.PeMoHT вентиляцiйноi систёми **опй
1 2.Ремонт пожежноi сигналiзацii

на Jlb _ вй (_)) _ 2018 р

13.Ремо'нт сходових клiтин (стеля) - 400м. кв
14.Ремонт коридорiв (стеля, стiни, пiдлога) - 1300 м.к
1 5.Ремлонт та упорядкуваНня шкiльного лвЬру (замiна

1600 кв, м
т на брукiвку) -

1б.релм_онт столярноi майстернi та тиру пiсля затiкання
- 260 кв. м утвореIrня плiсняви)

17.Рецонт примiщення, що перебрало в орендi <Укрт лекому> - 70 кв. м18. Замiна дверей на вогн етривкl ,в ецектощитовiй та нигосховищах - 4 штl 9.Замiна cTapoi огорожi на Еову - 84 сerсцii (Зх1,57 00 м кв.)

,'Щиректоi| a!

*:::-

I.B. ж бчук



Фопецiалiзована загальноосвhня tлкола 1-1ll ступенiв N9 314 з поглибленим вивченням iноземноi мом 
{

зАявкА рOо J

нап бання това на 20'19

з
4
,l

7
в

с ма

ориент
овна

цiна
кlлькl
сть

KopoTKi характеристики,опис
това ,ма ка,модельНаймен вання товаNs з\п

Обладнання для харчоблоку1
35001 35002 полки, 860х540х940натележка се Bl1 '14u014001

2
440022а0

хвильовапlч Mlз ,l000
10002

ай никел4
13001 1300

хлiбо lзка5
1500001

пос домийна машина на ха чоблок6
всього

lHBeHTap та посуд для харчоблоку

6002 300
30,40 см1

16 004040
салатники2

150050JU
Пiдноси

1500зкою 1лковши з
2000500

Та iлка мiлка
bUU300

Виделка столова6
з00 2

ложка столова
4 00010400

Чашкав
15001 5001

юля алюмiнiова на 50лКа9
всього

яблуня)3

а для кабiнетiв
32000160002

анl поlрегулдвомlкомплез лавама

висотl1
350 035001

CTiHKa для кабiн 44,13х4O3х2186
4 0;040001

я кабiнcTiHKan
3000300012006х4O3х18'16cTiHKa для кабiн4

720002400на шкlпо иття шбанкетнки зi спинками
2250а,15 1500

icHi KOMFORT GTPlсла6
10000100010

би мобiльнi до столlв письмових
6 ,1000

нальнlстOли

540003 18000
комплеп столiв одномiсних i стiльцiв реryльованих
по висотi9

6300021000
комплеп столiв двомlсних l стlль цiв реryльованих
п0 висотl10

800010 800
1,1 стiльцi напiвм'якi

3000103-MicHaитячl для одяша и

100030
жалюзl в ка

200см

см, ширина -?нети (розмiр висота-

всього

б для бiблiотеки

2000
яними дверцятамиlтрина н cTlHHa зl

1

10001ми, 420х403х1816
на в ддlлекритинапlвзниен л однодве

поли
300010

250смJ
всьоrо

в для вчительскот
50030стiльц| для вчительськоi1

всього
облад нання та iHBeHTap для спортивного залу4

30 50висота 30 смвнlФiшки кон cHl спо1

Еaiлig

30000

30000

2000

1000

33000

15000

150э0

150000

16,1 6 00

2.

40

2

600

12550

2809х5l9х2186

t

600 0

3

12

1850х240х860

г-l

Г-

гl

зз 800 0

3000 0

150с



2
лава riмнастична 300 см вж 10 !,1000 10000

/зlц мат гiмнастичний
нииКов к ка

V 1500 22500

30 ч/ zso 7 500
I 5

о палатка истична 5 3000 15000

7 спальний мiшок на-l1с 10 1 500 15000

8 истичний кладн и йСтiлець
5 з00

9 истичнии 15 800 12000

10 мовий дитячийМ'яч
JU У' во 2400

11 М'яч овий дитячий баскетбол 30 У зOо 9000

12 М'яч волейбольний N94 30 У воо 18000

1з М'яч ольний N9 4 30 t/600 18000

14 М'яч для пнеса lэ 400 6000

15 иб iжкамип/'яч-ст нець з 10 500 5000

16 ciтka волейбольна з осом 2 t/ sоо 1000

17 CiTKa м'ячiвпе 5 .,.-;}00 1500

lо Стiйка для ибкiв ви з r qоо ,1200

19 Планки для ст бкiв ви t ,'600 1800

zu
21

Фо льна 5-6 клма спо ивна 15 ZэU з7 50

Фо ма сп0 тивна волейбольна для дiвчат 6-8
,15 з00 4500

22 Ф вна баскетбоольна 7-6 класма спо 350 3500

3 Уlоо 300

24 Голки м'яча 20 Уьо 1000

25 Комп ваннядля на 1 Р-зоо з00

Всього
,l63750

5 Протипожежне обладнання та iH вентар

1

кро ште ни дл п вlшува я вогнегас икlв на

певн
,' 59 20000

Стенд з пожежноI безпеки (наочнiсть 150х200 |/ 1 2 000 2 000

3 налiпки зi зl]ачками "вогнегасник" 20 12 240

4 налiпки зi значками "ева ацiйний вихiд" 10 12 120

5 Вогнет BKl две
,/в 64000

вогнегасl-tики 14 шт |,/20 з00 6000

всього 92з60

ь Обладн ання та iHBeHTap для трудовоrо навчання

Апа альнийат зва 1 3000 3000

2 Ел олобзiк 1 1000 1000

J Ве иннии 1 3000 3000

Верстат тока нии вооб ний СТД-120м з 10000 30000

5 Набi iзблення де винизцlв дпя
10 ,150 1500

Лещата слюса нl 10 в00 8000

7 Ножицi слюса 10 1500

8 п я випалюванняад 10 240 24 00

9 Набi 250 1250

10 Набi плашок та мiтчикiв для на lзання iзьби 5 90 450

11 Ст ци на 10 100 1000

12 ок елект нии 1 250 0

1е п ски елект ич Hl
1

14 Ножицi шт 25 20

висота 50 см JU 50 1500\,/
Фiшки BHl

6

2500

1500

(великий)1 х2х0, 1 (чорний)

1500

Р юкзак

3

10

секчндомiр23

400

2

8000

1

4

6
150

5

1500

500



10 60 600ковки
голки машиннl,15

250010025инГачки для в'язання16
1620

нитки Bl17
5005010пjя виtlJиваннятканина канва18
300,10

мтканина бавовняна бiла19
4004010мотокя в'язанняН итки20
50025 2а

Спицi 2-3,5 ммll
62720Всього

Обладнання та iHBeHTap для медичних кабiнетiв7
400400

механIчнииТоном1
400всьоrо

Медикаменти перевязувальн! матерiалио
3

зчин 50%-2,0N910Анальгiн1

20
Анальгiн таб. 0.5 N9 102

10
зчин 10% 40млAMia

10
илова кислота 0,5 N910Ацетил-салi

J

4
1

а кислотаБо5
15

ьянтов, Зелений 25,0Брил6
5

ол табл. 0.06N9 'l0Валiд7
10

ан настойка 25 млВалев
2

0,1 N9 20Дiазолiн д9
1

зчин 1мл N9 10lпJ1 ед10
10

озчин спийод,1 ,1

1
ин 2,0 N95 амoMlHка12

ин 2,0 N95 ам.lн1з
7

Розчин 5,0 N9 ,10 амМагнi л14
40

М'ятнi таблетки 2,5 мг N9 ,10

3
зчин iнOкц 2,0 N95Но-ш-па

40
0,04 N910д отаве17

2
он мазь очна 5 мгГiд1в

4
папазол N9 10 таб19

2
астин 20 мг 5 амп20

2
стин тал, N9 20с п

7
зин '10 млн

2
25,0Бо ний спи1э

5
мазолин капли в носФа24

8
пе екис водн ю 3% 100 млэЕ

,15

етамол 0,2 N9 10па цlo
15

па 5 N9 10а етамол 027
15

амон Ns б таблит
2о

ил N9 ,l0 табСенти29
10

м калтин табз0

15

16

320

1

5%

1

21

2в



смекrа зг. N9 ,10 пачr 1з
5

глюканат каль ия N9 
,10 таб32

з
N9 100BiTaMiH "с" д

6
25 млко

|rд

20
Бинт мед 7х14 не

,10

7х 14 стеБинт мзб

5х10 неБинт м37
2014х16ветка стеJo
50ом бх3ветка м п осочена спи2о

1ий 1 ,9-7,2 N9 100Пласти бакге и40
4

медичн и йпласти41
30не стеПе атки ме42

100000всього

Комп'ютери,пр и нте ри,п рое кто р и и,т.д.
1 150002з000

льтемедiйнi проекrо
lHTe апивнl ошки

м |,

1

2
18000018000Ф
600006000l lUr

3 ек ани
70000 700

к онштейни для к lплення п оекто iB до стелl4

8000016000)5
Сапоп imageRUNNER
iR2204п With Wi-Fi

н
ксе 0ксиЕ

8000 05 ) 16000
6

4001
змiнний катридхi для принтеру-ксероксу сапоп l_

катридж дпя принтеру SamSung

чо нии

мF3010Sen
-2?4змlнни 400400

в

2 5U02500
змiнний катридх для принтеру-ксероксу сапоп l-

SenS МF8050сп чо ний, с нiй, че воний, жовтий

Колонки до комп'юте

о
3600(о 600l

10
25000/ sooo

Всього
Б нкцiональнi п ист oi11

Музичнi iнструменти
10002ком плектеонаPeMeHi для баяна та ако1

120004 3000вlднlи безпMi
:E-

1
60 0060001

Пiдсилювач зв2
6000,1

овииФотоапа ат циз
1200012000

еокамев4
Всього

Господарчi товари11.
2040иненlви цl п|вельнI1

40 JU
l\roB lр кавицl2

25100м,погJ плiвка п инабмозо а ши
40 35штК0 зини для смlття4

4040шталетlвйоршики для5
20 20штХлiбницi пласт6

5700кгсiль технiчна7
1500 4

ий папiрт8
50qпп

Пакети для смiття 35л,60л,'120л9
30100м. поrя пlдлогитканина10
201500все папе11

10 50
Вiд аоцинкованi на 10л12

252апаковкиовlразовi пальчата ха1з

38000

800

1200

2 500

1400

400

3500

2 5000

ЗOOu0

50с
50с

всього 7190с

1

JJ

aЕ

9.

400
7

1

1

553900

2000
,l0

600 0

1

1600

1500

3000



lнструменти ручнi, електричнi

I
]з. Будiвельнi матерiали та обладнання

60 3000,50
кгl

1 Фарба бiла ПФ-'1 15 -

150 60 9000кг
Фафа ёмаль кольорова в асортиментl побоанок
рiзних кольорiв

18 90050лГрунтовка глибокого проникнення3

50 40 2000

валики180-20 щг пензлi
пласки- 20 шт. , пензлi круглi -

10 шт.4 Валики, пензлi, шпателi в асортиментi

300 150 45000Шпаклiвка стартова5

45000з00 150мiшки 25 кг6 Шпаклiвка фiнiшна
500 40000кг 807 Фарба фасадна

10 500 5000вiдро по 'l4 кг8 Фарба водоемульсiйна
100 20000м, кв 200Плитка облицювальна9

1200 150 180000м. кв10 Плитка для пiдлоги
180 200 3600011 Клей для плитки

20 oU 1200лРозчинникlэ
387100Всього

Елекrротовари
1 15000 150001 Пральна машина aвTolraт

1 5000 5 000без мiшковий2 пилосос побловий
1200053 кондицlонери

100001 100004 газонокосарка

500001сн iгоп риби рал ьна машина5
200006 подрiбнювач для гiлок

50 5000т Розетки BMoHToBaHi

180080о Вимикачi одинарнi BMoHToBaHi

30 120 3600q Вимикачi подвiйнi BMoHToBaHi

500050 ,100,10 Ледлампи на замiну (KopoTKi, довгi, круглi)

175400Всього
15. Сантехнiчнi товари

1000020 5003мiшувачi1

2Q 20000z Крани
2а 60 1200

20 1504 Сифони
35700Всього

IIршади та ооладнання для спецlалlзованих
кабiнетiв

Обладнання та iHBeHTap для кабiнеry хiмaI
1л1 Хлоридна кислота
1л2 Н iтpaтHa кислота

10.'
Папiр iндикаторний

504 Пробiрки великi (д2см)

55
16 Набiр мiнеральних добрив

кг 17 а) азотнj або HiтpaтHi
1кгв б) фосфатнi
1в) калiйнi9
210 Луги - КОН, NaOH - cyxi

0,511 l\4агнiй металiчний
500 00всього

Обладнання та iHBeHTap для кабiнету географiТ
1 90001 Географiчнi карти 6-'10 кл, (комлекг)

500 0,] 5000Таблицi, плакати 6-10 кл. (комплект)2

II

мiшки 25 кr,

мiшки 25 кг-

60000

50000

200001

,]00

JU

100

шланги
4 5с0

lo.

3ажим гвинтовий

9000

г]l] I

---т----
г---г-----]

l] ll
г-т-т

гт]
гт-]

I

ffi

-т+



12000 240002
в електHi кагео н ва iaHTi 6-'10 кгrI

38000всьогоI

обладнання та iHBeHTa кабiнI
4

Набiр шеслярсьКих iHcтpyMeHTiB (цирlryлi, лiвiйка,

косинець, трансоп1

4
Набiр моделей многогранникiв та та тiл обертання,

iB для KiB еом iT в 10-11 класахix пе2
4

3

4

таблиць та схем з алгебНабо и та геометрii
в з математикиуроккиeкTpoHHl кон ктори

5,6кл4
4

KlB з алr ринструкто диски у

8. 9. 10, 1,1 кл
епроннi

5

4
7, 8, 9, 10, 11 кл6

500 00Всього

початковоi ц!коли

нет ваднання та нвентар для ка

tl
коле iя ко исних копалин1

5
Пiсочний годинник

6

)а) Фiзична карта Украiни,

б) Кориснi копалини УкраТни, в) тваривний та

рослинний cBiT УкраТни, г) леrка промисловiсть

Географiчнi карти (набiр

Ук аiни, д зична ка св1
6aiнcbkoi lиовиКомплеп таблиць з4
6

Комплеп таблиць з математикиt
60знавстваКомплеп таблиць з п и6

мацiйнийСтенд i7
100000всьоrо

дпя icтoнання та iH вентаобла ll

тематичнi ка и

ll ст, н.еримська iмпе lя1
1

винекнення та становлення Р 7 кл)2
1

3

1

Б.Хмельницького

на пIд проводомвольна Blацlон льно-ви
4

1ни 15-18 ст. 8 клиУпамятки
16-17 ст. 8 кл.ук aiHcbke козатство6

1
14-16 ст. 8 клiHcbki землiу

1
HcbKl зеN,ллlу8

-lнcbкi землi l i ll полов, 19 ст, 9 клуо

1

yKpaTHcbKi визвольнi змагання в добу ЦентральноТ
10 клi1917-192,1р10

,1

11

1

р ь за часlв озд обленостi 7 кл

на пе едодHi l cвiтoвoi вiйни 10 кл
и

12
1ва за гетьмана Виговськогоaiнcbкa деу1з
1-lнa 10 клРадянсько-польська вiйна i Ук14
1l свiтовiй вiйнi 10 клУк aTHcbKi землi
2аТни 7-1'1 клроки з lcто ll уЕлеп oHHl16

всього
ПВентар для ка

ТнськоI мови та лiте
HeTlBаднання та

а и
зт ачний словник 250000 сл1
1

зеологiчний словникФ2
1

словник синонtмtв3
1

сповник наголосiв4
1

I

I

rl ]

д вlдник кр оваlлови
Н.Кочпчак i Т. Корольова

lтepaтypa за ред

математики

2

з

9-1 1 ст

7 кл.

1

1

16-17 ст. 8 кл.
7

1

15

70000



х розввнауро plB ку

мовлення
ртин длI

6J 40000всьогоI
iзикидля кабiнОбладна ння та iHBeHTaI

10льнi лlнзи3би1
10ан з щlлиноюЕ2
,10

Гlлоске дзе кало
5

зиТе
20

Важки5 ,10
Менз ки6

5ю i кiльцемштативи з7
2

Mlсе8
2номМет9

10
к льки10

10
Те момет11
кало иlи12

10
важелi

10
и на момет

2онзКаме зонато ним ящиком15
2

ка зi спаяним кlнцемсмяна16
10

2 до 12 вольтпостlного ст в

п обi ки17
\ч

1

,19

6

Джерела живле ння постiйного ст м до 4В
зноi довжени lз рlзногоин хlза д ( plpoTlBр р

мате lал на пlдставцl20
4

Реостати21
10лlодiв для елекrНабi еле

5
Компас2з

5
Магнiтна стрiлка

1адlометозим25
4

Набi по елект остатицlzo
п ямl магнlти27

6ямшка з осек
1спеп 0скоп29

10иниспi альнl пз0
5

Жолоби
2пси м
2

Еле кI l"1JJ
2сонячна бата ея34
1

Вiде це Архимеда35
6

Спи вки лаборато нl1А
4мого зоп изма п
1

Набi капlля 1взв
1

Конденсатор змiнноТ eMHocтi
100000Всього

Шкiльна документацiя17. ,1600
25 о4

1 нали класнi 1-4 мж
lоZэ65zэнали класнi 5-1 '1 клж2
79222нали ГПжз

126oKlBених та замlненихали п4
12 60льтативlвнали5

15010 15TKoBoi оботинал иж6
4002020HlBкгахiв з БЖ длянали lHcTж7

1210льного навчаннянали lндивlджв

2 12
KTax<iB з 0ПБ та Б)tЦ для п цlвникlвнали lнст9

п

I

I

95

120

24

4п !1l,лg.л оYi пц|rY тАпёйalнпгпам 45

3
4

10

13
14

1в
10

22

10

28

ао

1

Jl



360,10 36
цiвникiвали виход пна1,1 150lэ10

KlBанняю вlдвнали12 10002500
бiблiотечнiФ ляlJ 1А361

ових книжоккниrа облi т14
6434всього

Канцелярськi товари18.
76509085

Папi А_41
2000100 2

мотБланки2
4000 41000

ФайлиaJ
751,5Kn

HHlСко осшивачl ка4
10040

сшивачi пластиковiСко5
50zэ2штемпельнаФа6

10 15
иКо7

3002015
Клей-олiвецьв

30010 30
Скотч для па ння ци окии9

1002а5
Ножицi10

3002а 15N924/6, N9 10Скоби для степле11 ,125025а5
Степле12

4500,18250кгйда шкiльна
всього

миючi засоби19.
JoUз,6100

l\4ило господарське1
700020 JэUкгЖавiлар +У

18000300 60Порошок пральний
8000200 40лМило дитяче рiдке4
3000100 30лМиючий засiб для посуду5
10002а50шт"caHTpi"
100020 50лДоместос7

60з0Пронто полiрольо
40008050Micтep пропер для пiдлоги

441 60всього

спецодяг для техпе сонал20
7206 12052-54 - 4 шт, 50-52-2 штхалати бiлi1

3120120zo

48-50 - 2 шт, 50-52 - 4 шт,, 52

54 - б шт., 54-56 - б шт., 56-

58 - 4шт, 58-60 - 4 шт
3840

2760989всього

2
всього

l,B, Жебчук

150

17175

2
з

6

1800

9

Халати

Дирепор СШ N9 314



:l
договIр J\! (е'

на закупiвлю: Капiтальний ремонт прилriщснь закладу загальноi середньоii освiти ЛЪ 3l4
вулицп Княжий Затон,7 а !арвицького району м. Кисва ЦсТУ Б.Д.1.1.- l:20lЗ)

(flK 021:2015 код 45400000-1 <<Завершальнi булiвельнi роботI{))

м. Киiв 22 20l9 року

Управлiння освiти .Щарницькоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстацii, в особi начаJlьника
управлiння освiти Списовськоi евгенii Iваrriвни, яка дiс на пiдставi Положення, з однiеi сторони,
(лыri - Замовник), i Товариство з обмеженою вiдповiдмьнiстю кБулiвельна комланiя (Бмл
ГРУП>, в особi директора Чернишова !митра Юрiйовича, який дiе на пiдставi Статуту (лалi -

Пiдрядник), з iншоi сторони, разом - Сторони, укJIlци цей договiр (далi -,Щоговiр) про наступне:

1. прЕдмЕтдоговору
1.1. Пiдрядник зобов'язуеться з 0l березня та до 3l серпня 2019 року виконати роботи, а сашtе:

Капiтальний ремонт примiщень закладу загальноi середньоi освiти Nч 3 l4 вуличя Княrкий Затон,
7 а .Щарничького району м. Кисва ЦСТУ Б.Д.1.1.- l:20l3) ЩК 02l:20l5 код 45400000-1
<Завершальнi будiвельнi роботи>), а Замовник зобов'язуеться прийняти i оплатити TaKi роботи
за цiнами, якi зазначенi у протоколi узгодження договiрноi цiни (Додаток l), який додаеться до
,Щоговору i с його невiд'смною частиною.
1.2. Найменування i кiлькiсть робiт зазначенi у локальних кошторисах (Додаток 4 на 9 арк.), якi
е невiд'смною частиноIо даного !оговору.
1.3. Обсяги закупiвлi робiт можугь бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв
Замовника.

2. якIсть роБIт
2.1. Пiдрядник повинеп викоЕати передбаченi цим Договором роботи, якiсть яких вiдповiдас
flБН, технiчним вимогам Замовника.

3. сумАлоговору
3.1. Сума цього Договору становить: 29012'1,60 Фн. (двiстi дев'яносто тисяч сто двадцять ciм
гривень60копiйок)ут.ч.П,ЩВ.Спецiальнийфонд: КПКВ4111020 - 2{0/аl грн. бОцОП 

^

Загмьна BapTicTb виконання робiт визначаеться згiдно з Протоколом узгодя(ення логовiрноi
цiни ( Додаток l).
].2. Цiна цього Договору може бути зменшеяа за взаемною згодою CTopirl.
З.З. Пiлрялник не може змiнювати uiHy за роботи, KpiM випалкiв кориryваIlня чiни логовору
вiдповiдно до чинного законодавства Украiни
З,4, Пiсля отримання експертного звiry, cyivra договору буде приводитись у вiдповiднiсть до
ср{и експертного звiту.
З.5. Бюдясетнi зобов'язання Замовника за цим Договором виникають у межах наявних
вiдповiдних бIодrкетних призначень (асигнувань), встановлених кошторисом (згiдно ч. l ст.48
Бюдrкетного кодексу Украiни).

4. порядок здIЙснвнrrя оплАти
4.1. Розрахунки проводяться шJuIхом оплати Замовником пiсля пред'явлення Пiдрядником aKTiB
виконаних робiт та довiдок про BapTicTb виконаних булiвельних робiт та витрат ( форма КБ-
2, кБ-3), пiдтверджених пiдписом та печаткоlо (у разi наявностi) представника техlriчного
нагляду, закладу освiти, уповноважених осiб управлiння освiти та Пiлрялника.
4.2. Розрахунки здiйснюються в безготiвковiй формi за рахунок бюджетних коштiв передбачених
на бюджетний перiол фiк).
4,3. Фiнансовi зобов'язання Замовника за цим Договором виникають в межах вiдповiдних
бюджетних асигнувalнь.
4.4. Замовник проводить розрахупки з Пiдрядником у вiдповiдностi до вимог л. l ст, 49
Бюдrкетного кодексу УкраiЪи через управлiяня .Щержавного казначейства f{арIIицького району ГУ
IIKCY УкраiЪи у м. Киевi.
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4.5. Пiдрядник зобов'язуеться пtомiсячно проводити звiрку взасморозрахункiв за виконанi РОбОТИ
та складати акт звiрки взасморозрахункiв з Замовником, який с пiдставою для остаточного

розрахунку.
4.6. У випадку затримки оплати робiт Замовником, як бюджетною установою (через вiлсутнiсть
коштiв на розрахунковому рахунку), Замовник зобов'язусться провести оплату наданих
Пiдрядником робiт протягом 3-ох банкiвських днiв з дня надходження коштiв на свiй рахунок.

5. виконАння роБIт
5.1 . Пiдрядник виконус роботи на пiлставi .ЩБН, технiчних, якiсних вимог Замовника.
5.2. Мiсце виконання робiт: примiщення закладу загмьноi серелньоi освiти Ns 314 вулиця Княя<ий

Затон. 7 а ,Щарничького райояу м. Киева.
5.З Пiдрялник гарантус можливiсть безпосередньоТ i нормальноi експлуатачii об'екту пiсля

ремонту протягом 5 poKiB.

б. прАвА тА оБов,язки cToPIH
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своечасно та в повному обсязi (при наявностi бюджетного фiнансування) сплатити за
виконанi роботи.
6.1.2. Приймати вiд Пiдрядника виконанi роботи належноi якостi, що надаються згiдно з цим
,Щоговором та згiдно акту виконаних робiт, зазначеного у пункгi 4.1 даного Договору.
6.1 .3. Забезпечити вiльний доступ персонму Пiдрядника в мiсuя налання робiт.
6.2. Здмовник мас право:
6.2.1. У разi невиконання або неналежного виконання зобов'язань Пiдрядником, Замовник мас
право достроково розiрвати договiр, в олносторонньому порядку, повiдомивши про ше Пiлрялника
не менше нiж за l5 календарних днiв до розiрвання !оговору.
6.2,2. У разi зменшення фiнансування та,/або вiдсугнiстю потреби предмета закупiвлi достроково
розiрвати чей !оговiр з Пiлрялником в односторонньому порядку, повiдомивши про це Пiдрядника
не менше нiж за 20 калевдарних днiв до розiрвання !оговору.
6.2.3, Контролювати виконання робiт у строки, встановленi договором.
6.2.4. Вiлстрочити плате>кi за виконанi роботи до l20 календарних днiв. поетапно в залежностi вiд
реального фiнансування;
6.2.5. Замовник моr(е зменшувати обсяги закупiвлi залежно вiл ремьного фiнансування видаткiв
шляхом укладання додатковоТ угоди, попередивши про це Пiдрядника протягом трьох робочих
днiв.
6.2.6. Повернути акти виконаних робiт Пiлряднику без здiйснення оплати у разi неналежного
оформлекня документiв, (вiдсутнiсть печатки, пiдписiв, тощо);
6,3. Пiдряднlrк зобов'язаний :

6.3.1. Виконати роботи кКапiтальний ремонт примiшень закладу загальноi середньоi освiти Ns
3l4 вуличя Княжий Затон,7 а !арниltького району м. Кисва>, встановленi цим договором.
6.З.2. Складати та передавати Замовнику акти виконаних робiт.
б.3.3. Не допускати якiсного та кiлькiсного погiршення умов предмету договору за виключенням
випадкiв зменшення обсягiв закупiвлi робiт та суми договору в залежностi вiл реального
фiнансування видаткiв Замовника.
6.3.4. Забезпечити виконання робiт у строки, встановленi цим Договором,
6.3.5. Забезпечити виконання робiт, якiсть яких вiдповiдас умовам, установленим розлiлом 2 чього
flоговору.
6.3.6. Забезпечити дотримання вимог правил технiки безпеки при виконаннi робiт,
6.3.7. Безумовно поверн)ли кошти в cyMi виявленого контролюючими органами завищення
обсягiв та BapTocTi виконаних робiт.
6.З.8. Здiйснення оплати за споя(иту електроенергiю та воду, в прошесi виконання булiвельно-
мОнтажних робiт вiдповiдно до показань лiчильникiв та згiдно з чинними тарифами на пiдставi
вiдповiдних aKTiB.
6.3.9. Пiдрядник гарантус можливiсть безпосерелньот i нормальноi експлуатачii примiщень
закладУ загаJIь}lоi середньоi освiти Jф 3l4 вулиця Княжий Затон,7 а.Щарничького району м, Кисва
протягом 5 poKiB.
6.4. Пiлрядник мас право:
6.4.1. Своечасно та в повному обсязi отримувати плату за виконанi роботи.



6.4.2. У разi невиконання зобов'язань Замовником, Пiдрядник мае право достроково розiрвати чей
договiр, повiдомивши про че Замовника у строк не менше нiж за 60 календарних лнiв ло розiрвання
!оговору.

7. ВIДПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH
7.1. У разi невиконмня робiт або виконання не в повному обсязi, Пiдрялник сплачус пеню у
розмiрi полвiйноi облiковоi ставки НБУ вiд цiни договору за кожний день затримки.
7,2. Замовник мас право вiдстрочки платежiв за виконанi роботи TepMiHoM до l20 календарних днiв.
7.3. У РаЗi невиконання або несвосчасного виконання зобов'язань при закупiвлi послуг за бюджетнi
кошти, Пiлрялник сплачус Замовнику штрафнi санкцii (неустойку, штраф, пеню) у розмiрах
перелбачених чинним законодавством Украiни.
7.4. СПлата штрафних санкцiй не звiльняс Сторону, яка'iх сплатила, вiд виконання зобов'язань за
чим !оговором.
7.5. Умови договору про закупiвлю не повиннi вiдрiзнятися вiд змiсту тендерних пропозицii (у тому
ЧИСлi цiни 3а одиницIо ) перемолсчя процедури закупiвлi та не повйннi змiнюватися пiсля
ПiДПИСаНня дОговору про закупiвлю до повного виконання зобов'язань сторонами, KpiM випмкiв
коригування Цiни логовору згiдно чинного законодавства Украiни, вiдповiдно до вимог ч.4 ст. 36
Закону УкраТни <Про публiчнi закупiвлi>.

8. оБстАвини нЕпЕрЕБорноi сили
8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання
Зобов'язань за цим !оговором у разi виникнення обставин непереборно'i сили, якi не iснували пiд
Час Укладання .Щоговору та виникJIи поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо,
епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим !оговором унаслiдок дiТ обставин
непереборноi сили, повинна не пiзнiше п'яти днiв з моменту ix виникнення повiдомити про це iншу
Сторону у письмовiй формi.
8.3. .ЩОказом Виникнення обставин непереборноi сили та строку ix дiТ с вiдповiднi документа, якi
ВИДаЮТЬСЯ Органами) уповнова}i(ени м и згiдно iз законодавством Украiни засвiдчувати TaKi
обставини.
8.4. У раЗi, коли сlрок дiТ обставин непереборноТ сили продовжуеться бiльше нiж 90 каленларних
днiв, кожна з CTopiH в установленому порядку мас право розiрвати цей Договiр. У разi поперелньоТ
ОПЛаТИ УЧаСНик повертас Замовнику кошти протягом трьох банкiвських днiв з дня розiрвання
!оговору.

9. вирIшЕння спорIв
9.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix
шляхом взасмних переговорiв, консультаuiй та прийняттям вiдповiдних рiшень.
9.2. У разi неможливостi досягнення Сторонами згоди стосовно спiрних питань, спiр вирiшусться
у судовому порядку.

10. строк дfi договору
l0,1. Цей .I[оговiр набирае чинностi з моменту пiдписання та дiс до Зl грулня 2019 року, та до
повного виконання Сторонами зобов'язань,

lt. IншI умови
l1.1. Умови договору про закупiвлю не повиннi вiдрiзнятися вiд змiсту тендерноi пропозичii
переможця процедури закуп iвл i.
] ],2. OcHoBHi умови договору про закупiвлю не мож}"ть змiнюватися пiсля його пiдписання до
виконання зобов'язалIь сторонами в повному обсязi, KpiM випадкiв:

- зменшення обсягiв закупiвлi, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видаткiв замовника;
покращення якостi предмета закупiвлi за умови, що таке покращення не призведе до збiльшення
суми, визначено'i у логоворi;
- продовження строку Дii доl9uоо, та виконання зобов'язань щодо передання товару,
виконання робiт, налання послуг у разi виникнення документально пiдтверлжених об'сктивних
обставин, що спричиниЛи таке продоВженIiя, У тому числi непереборноi сили, затримки
фiнансуваннЯ витрат замовнИка, за уNlови, що TaKi змiни не призведутЬ ДО збiлЬшення суми,



визначеноi в договорi] узгодженоi змiни цiни в бiк зменшення (без змiни кiлькостi (обсяry) та якостi
ToBapiB, робiт, послуг);
- застосування положень частини шостоТ цiсI cTaTTi.
l1.3. Фiнансування робiт здiйснюсться за рахунок KourTiB мiського бюджсгу та державних
капiтальних вкладень, вiдповiдно до кошторисних призначень передбачених програмою
економiчного i соцiального розвитку м. Киева на певний бюджетний piK, через управлiння
!ержавного казначейства .Щарничького району ГУ !КСУ Украiни у м. Кисвi.
l1.4. При BHeceHHi змiн до Програми економiчного i соцiмьного розвитку м. Кисва у поточному
бюлжетному рочi сума логовору корегуеться (змiнюсться) шляхом укладання додатковоi уголи.
l 1.5. З питань, tчо не перпбаченi даним .Щоговором. сторони керуються дiючим законодавством
Украiни.
l1.5. Yci Додатки, додатковi угоди та змiни до.I[оговору набрають чинностi з моменту iх
пiдписання повtIова)I(еними представниками CTopiH та дiють протягом строку дii даного Договору
l 1.7. !iя !оговору може бути припинена: за згодою CTopiH, повним виконанням Сторонами своiх
зобов'язань за даним .Щоговором. з iнших пiлстав перелбачених цим договором та чинним
законодавством Украiни. Розiрвання ,Щоговору за iнiцiативою однiсi iз CTopiH можливе при
попередженнi у письмовiй формi iншоi Сторни не менше нiж за l0 днiв.
l1.8. Yci виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаемному iх
посвiдченнi представниками cTopiH у кожному окремому випадку. Змiни, доповнення до,Щоговору,
а так calvto розiрвання [оговору оформлtосться в письмовiЙ формi, KpiM випадкiв визначених в

пiлпунктах 6.2.1 та 6.2.2 пункту 6.2 цього договору, як додатковi угоди та пiдпис)+оться

уповноваженими представниками обох CTopiH.
l 1.9. [аний ,Щоговiр про закупiвлlо робiт склалено украiнськоlо мовою у двох примiрниках. якi
мають однакову юридичну силу i зберiгаються у кожноi iз cTopiH.

l2. додАтки до договору
l2.1. Невiд'смноlо частиною чього flоговору €: протокол узгодження !оговiрноi цiни - Додаток
l, лефектний акт - ,Д,одаток 2, зведений кошторисний розрахунок - Додаток 3, локмьний
кошторис - Додаток 4, Графiк виконання робiт - .Щолаток 6, .Щоговiрна цiна - Додаток 5.

1З. М|СЦЕЗНАХОДЖЕНЕЯ ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Замовник: Пiдрядlrнк:
Управлiння освiти Товариство з обмеженою вiдповiдальн iстю
.Щарничькоi районноi в MicTi Кисвi державноi "Булiвельна компанiя "БМЛ ГРУП'
алмiнiстрачii
XapKiBcbKe шосе, l68K, м. Киiв,0209l, 02660, м.Киiв, вул,Електротехнiчна,
тел,562-64-54 булинок 4-а, офiс. 412.
plp ,llчАt/{tОf Р!Аё тел/факс: (044) 599-12-59
в ГУflКСУ м. Кисва р/р Ns 26004052636467
МФО 820019 у АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
КодСДРПОУ З7448l lЗ МФО 3007l l

Код е 52 50
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,Д,одаткова угода Л! l
до,.Щоговору Л} 125 вiд <<l5>> лютого 2019 року

на капiтальний ремонт примiщень закладу загальноi середньоi освiти ЛЪ 314 ВУЛИuЯ КНЯЖИЙt

Затон, 7 а .Щарницького райrону м. Киева (flCTY Б.!.1.1.- l:20l3)
ЦК 021:2015 код 45400000-1 <Завершальнi булiвельнi роботи>)

20l 9р

ПIДРЯДНИК зАмовникr--
ToBapllcTBo з обмеженоlо вiдповiдалыtiстlо

] "Будiвельпа компанiя "БМЛ ГРУП"
Юридична алреса: 02660, м.Киiв, вул,
Електротехнiчна, будинок 4-а, офiс 4 l2,
тел/факс: (044) 599- l2-59
р/р Nч 26004052636467
у АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
мФо 3007l l

оу 374l5250
526522
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Управлiння освiти .Щарниuькоi районноi в

пriстi Кисвi державноi адмiнiстрачii
IОрилична алреса: 0209l м. КиТв, XapKiBcbKe
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Управлiння освiти ,ЩарницькоТ районноТ в MicTi Кисвi державно'i адмiнiстрацii, в особi

начальника СписовськоТ Свгенii lванiвни, яка дiс на пiдставi Положення, з однiеТ СТОРОНИ (ЛаЛi -

Замовник), та ТОВ кБудiвельна компанiя кБМЛ ГРУП>, в особi директора Чернишова .ЩмиТРа

Юрiйовича, який дiс на пiдставi Статуту, з iншоi сторони (далi - Пiдрядник), разом - Сторони,

уклали дану додаткову угоду (далi - Угола) про наступне:

l. Пункг 3.1.,I[оговору ЛЪ l25 вiд кl5>лютого20I9рокунакапiтальнийремонтпримiщень
закладу загальноi серелньоТ освiти Jlb 314 вуличя Княжий Затон, 7 а.Щарницького району м.
Киева (!СТУ Б.Д.1.1.- 1:2013) ЦК 02l:2015 код 45400000-1 <Завершальнi булiвельнi роботи>)

викласти в наступнiй редакцii:

Kl_|iHa цього !оговору на момент пiдписання визначасться позитивним експертним звiтом та

згiдно з.Щоговiрною цiною становить: 289 646,1бгрн. (лвiстi вiсiмлесят дев'ять тисяч шiстсот сорок
шiсть гривень lб копiйок), у тому числi ПДВ (20%) - 48 274,Збгрн.

2. Решта пунктiв i роздiлiв основного .Щоговору вiд Kl5> лютого 20l9 року Nл l25 лишаються
незмiнними. Кожна iз cTopiH пiлтверлжуе по них своТ зобов'язання.

3. ,Щана угола набирас чинностi з моменту пiдписання та дiс до 31.12.20l9 р., аJIе в буль-якому
випадку до повного виконання cBoii зобов'язань,

4. l_{ю угоду складено при повному розумiннi Сторонами iT умов та термiнологiТ украТнською
мовою у двох автентичних примiрниках, якi мають однакову юридичну силу, - по одному для ко)кноТ

iз CTopiH, та с невiд'смною частиною основного .Щоговору.

5. ЮРИДИЧНI АДРЕСИ ТА БАНКlВСЬКl РЕКВIЗИТИ CTOPIH

_/

за

i- !

lпzllа"t 5



З'------ t
Q6+ }3l pKJu

h/{ДОГОВIР ЛЪ

на Поточний ремонт примiщення учбового класу в спецiалiзованiй загальноосвiтнiil школi
I-III сryпенiв ЛЪ3l4 з поглибленим вивченням iноземноi

мови по вул. Княжий Затоtr,7А, у.Щарницькому районi м. Кисва. (flCTY Б.Д.1.1.- 1:20l3)
(,ЩК 021:2015 код 45400000-1 <<Завершальнi будiвельнi роботи>)

м. Киiв к,|Ц_> рг 20l9 року

управлiння освiти flарницькоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстраuii, в особi
начtlJьника управлiння освiти Списовськоi евгенii Iванiвни, яка дiе на пiдставi Положення, з

однiсi сюрони, (ла.пi _ Замовник), i Товариство з обмеженою вiдповiдмьнiстю кБуДiвельна

компанiя кБМЛ ГРУП>, в особi д.tректора Черпишова .Щмитра Юрiйовича, який дiс на пiдставi

Статугу (дшi - Пiдрядник), з iншоi сторони, разом - Сторони, уклали цей договiр (далi -,I|оговiр)

про наступне:

l. прЕдмЕтдоговору
1,1, Пiдрядник зобов'язуеться до З1 серпня 2019 року виконати роботи, а саме: ПоточниЙ ремонт
примiщення уrбового класу в спецiалiзованiй загальноосвiтнiй школi I-III стУпенiв Ns3l4 З

поглибленим вивченням iноземноi мови по вул. Княжий Затон, 7А, у.Щарничькому районi м.

Кисва. ЦСТУ Б.Д.1.1.- l:20l3) (!К 02l:20l5 код 45400000-1 <Завершальнi булiвельнi

роботи>), а Замовник зобов'язусться прийняти i оплатити TaKi роботи за цiнами, якi зазначеНi У

протоколi узгодження договiрноi цiни (Додаток 1), який додасться до .Щоговору i с його
невiд'емною частиною.
1.2. Найменування i кiлькiсть робiт зазначенi у локальних кошторисах (.Щолаток 4 на 9 арк.), якi

с невiд'емною частиною даного .Щоговору.
1.3. обсяги закупiвлi робiт мох<уть бlти зменшенi залежно вiд реального фiнансування вllдаткiв
Замовника.

2. якIсть роБIт
2.1. Пiдрядник повинен виконати перелбаченi цим Договором роботи, якiсть яких вiдповiдас

,ЩБН, технiчним вимог.tм Замовника.

3. сумАдоговору
3.1. Сума цього Договору становить: 7620|,24rрн. (сiмлесят шiсть тисяч двiстi одна гривня 24

копiйки) ут. ч. ПДВ- |2'100,21грн. Загальний фонл: КПКВ4ll l020 - 76 201,24 грн.
Загальна BapicTb виконання робiт визначаеться згiдно з Протоколом у3годження логовiрнОi
цiни ( Додаток 1).

3.2. Цiна цього Договору може бlти зменшена за взаемною згодою CTopiH.
J.3. Пiдрядник не може змiнювати uiHy за роботи, KpiM випадкiв кориryвання цiни договору
вiдповiдно до чинного законодавства Украiни
3.4. Бюджегнi зобов'язання Замовника за цим ,Щоговором виниkають у мех(ах нtцвних
вiдповiдних бюджgгнrх призначень (асиrнувань), встановлених кошторисом (згiлно ч. l ст. 48

Бюджsтного кодексу Украiни).

4. ПОРЯДОК ЗДЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4,1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником пiсля пред'явлення ПiдряДнИКОМ aKTiB

виконаних робiт та довiдок про BapTicTb виконаних будiвельних робiт та витрат (форма КБ-
2, КБ-З), пiдтверджених пiдписом та печаткою (у разi наявностi) прелставника технiчного
нагляду, закJIаду освiти, уповноважених осiб управлiння освiти та Пiдрядника.
4.2. Розрахунки здiйснюються в безютiвковiй формi за рахунок бюджетних коштiв передбачених
на бюджgгний перiол фiк).
4,3. Фiнансовi зобов'язання Замовника за цим ,Щоговором виникають в межах вiдповiдних
бюджетних асигнувань.
4.4. Замовник проводить розрахунки з Пiлрядником у вiдповiдностi до вимог п. l ст. 49
Бtодх<етного кодексу УкраТни через управлiння .Щер>Itавного казначейства ,Щарниuького району
гу дксу Украiни r ",,}:."'. ь.) с ( , .. /'t.n, '
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6. прАвА тА оБов,язки cToPIH
6.1. 3амовник зобов'язаний:
6,1.1. Свосчасно та в повному обсязi (при наявностi бюджsтного фiнансрання) сплатити за
виконмi роботи.
бL2, Приймати вiд Пiдрядника виконанi роботи на.пежноi якостi, що над.lються згiдно з цим
49г9в9рм та згiдно aKD. виконаних робiт, зазначеного у пункгi 4.1 даного Договору.
6.1.3. Забезпечити вiльний досryп персоналу Пiлрялника u мi.ч" пчланп" роdir.
6.2. Замовнлtк мас право:
6.2.1. У разi невиконання або неналежного виконання зобов'язань Пiдрядником, Замовник мас
право достоково розiрвати_ логовiр, в односторонньому порядку, повiдомивши про це
Пiлрялника не менше нiж за l5 каrlендарних днiв до iозiрвання Доiовоiу.
6.2.2. У рлзir зменшення фiнансування таlабо вiлсутнiстю потреби предмета закупiвлi достроково
розiрвати uей .Щоговiр з Пiдрядником u од"о.rороп*,ьому порядку, повiдомивши про цеПiдрядника не менше нiж за 20 к.i.лендарних днiв до рЬзiрвання .t[оговору.
6.2.3. Контролювати виконання робiт у Ьтроки, встанЪвлёнi договором.''
б.2.4. ВiлстрочИти платежi за виконанi робоrи лО l20 календарних днiв, поетапно в змежностi вiд
реального фiнансування;
6.2.5. Замовник може зменшувати обсяги закупiвлi залежно вiд реального фiнансування видаткiв
шляхом укладання додатковоi угоди, попередивши про це Пiдрядника протягом трьох робочихднiв.
6.2,6. ПовернуГи акги виконаЕих робiт Пiлрялнику без здiйснення оплати у разi неналежного
оформлення докуtиентiв, (вiдсугнiсть печатки, пiлпиЪiв, тощо);
6.3. Пiдряднlлк зобов'язаний:
6.3.1. Виконати роботи <поточний ремонт примiщення учбового класу в спецiмiзованiй
загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв Ns314 з поiлибленим вивчен}шм iноземноi мови по вул.
Княжий 3атон, 7А, у,Щарницькому районi м. Киево, встановленi цим договором.
6 3.2, Складати та передавати Замовнику акти виконаних робiт.
6,3,3, Не допускати якiсного та кiлькiсного погiршення умов предмету договору за виключенням
випадкiв зменш9ння обсягiв закупiвлi робiт ,u aу"й договору в залежностi вiд ремьного
фiнансування видаткiв Замовника.
6.3,4. ЗабезпечИти виконан}tЯ робiт у строки, встановленi цим,Щоговором.
6.3.5. ЗабезпечИти виконаннЯ робiт, якiстЬ яких вiдповiдаa y^nou*, установленим розлiлом 2
цього .Щоговору.
6.3.6. Збезпечити дотримання вимог правил технiки безпеки при виконаннi робiт.
6.3.7.. Безумовно повернуги кошти В cyMi виявленого контролюючими органами завищення
обсягiв та BapTocTi виконаних робiт.
6.3.8. ЗдiйсненНя оплатИ за спожитУ електроенергiЮ та воду, в процесi виконання булiвельно-
монтажних робiт вiдповiдно до покаgань лiчильникiв та згiдно . 

"nnn""n 
тарифами на пiдставi

вiдповiдних aKTiB.
6,3,9, Пiлрялник гарантуе можливiсть безпосередньоi i нормальноi експлуатаuiТ примiщень
закладу загмьНоi середньоi освiти Jф 3l4 вулиця Княжий Затон, 7 а Дарничького району м.
Кисва протягом 3 poKiB.
б.4. Пiдрядllик мас право:

Frч'**- зобов'язУсться Щомiсячно проводити звiрку взасморозрахункiв за виконанi роботи,га скJIадати аrсг звiрки взаеморозрzrхункiв з Замовником, який с пiдставою дlя остаточного
рзрахунку.

1:!:-|rn"**' 3атримкИ оплати робiт Замовником, як бюджетною установою (через вiдсугнiстькоulпв на розрахунковому рахунку), Замовник зобов'язусгься провести оппаrу падм"х
ПiдрядникоМ робiт протяюМ 3-ох банкiвськИх днiв з днЯ надходження коштiв на свiй рахунок.

5. виконАння роБIт
5.1. Пiдрялник виконуе роботи на пйставi,ЩБН, технiчних, якiсних вимог Замовника.
5,2, Мiсце виконаннЯ робiт: примiщення закJIаду загальноi середньоi освiти }.{Ъ З 14 вулишя
Княжий Затон, 7 а .Щарницького району м. Киева.
5,З ПiдрядниК гарантуС можливiсть безпосередньоТ i нормальноi експлуатацiI об'екту пiсля
ремонту протягом 5 poKiB.



.l. Свосчасно та в повному обсязi отримувати плату за виконанi роботи.
4.2. У разi невиконarння зобов'язань Замовником, Пiдрялник мас право достроково розiрвати чей

логовiр, повiдомивши пр че Замовника у сток не менше нiж за 60 калеЁдарних днiв до

розiрваппя .Щоювору.

7. ВIДПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH
7.1. У разi невиконання робiт або виконання не в повному обсязi, Пiлрялник сплачуе пеню у
розмiрi полвiйноТ облiковоi ставки НБУ вiд цiни договору за кожний день затимки.
7.2. Замовник ма€ пр.во вiдстрочки платсжiв за виконанi роботи TepMiHoM до l20 календарних
днiв.
7.3. У разi невиконання або несвоечасного виконllння зобов'язань при закупiвлi послуг за

бюджетнi кошти, Пiдрядник сплачуе Замовнику штрафнi санкцii (неустойку, шrграф, пеню) у
розмiрах передбачених чинним законодавством УкраIни.
7,4, Сплата штрафних санкцiй не звiльняе Сторону, яка iх сплатила, вiд виконання зобов'язань за

цим !оговором.
7.5. Умови договору про закупiвrпо не повиннi вiдрiзнятися вiд змiсту тендерних пропозичii (у
тому числi цiни за одиницю ) переможця процедури закупiвлi та не повиннi змiнюватися пiсля
пiдписання договору про закупiвлю до повного виконання зобов'язань сторонами, KpiM випалкiв
кориryвання чiни договору згiдно чинного законодавства УкраiЪи, вiдповiдно до вимог ч.4 ст. 36
Закону УкраiЪи кПро публiчнi закупiвлi>.

8. оБстАвини нЕпЕрЕБорноi сили
8.1. Сторояи звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконalння або неналежне виконання
зобов'язаrrь за цим .Щоговором у разi виникнення обставин непереборноТ сили, якi не iснували пiд
час укладання .Щоговору та виникли поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо,
епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощо).
8.2. Сторонц що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслiдок дiт обставин
непереборноi сили, повинна не пiзнiше п'яти днiв з моменту ix виникнення повiломити про че
iншу Сторону у письмовiй формi.
8.3. .Щоказом виникнення обставин непереборноi сили та стоку ix дiТ с вiдповiднi документа. якi
видаються органами. уповноваженими згiдно iз законодавством УкраТни засвiдчувати TaKi

обставини.
8.4, У разi, коли сlрок дii обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж 90 кмендарних
днiв, кожна з CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати uей ,Щоговiр, У разi
попередньоi оплати Учасник повертае Замовнику кошти протягом трьох банкiвських днiв з дня
розiрвання .Щоговору,

9. вирIшЕнЕя спорIв
9.1. У випалку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати 'ii
шJulхом взаемних переговорiв, консультацiй та прийнятгпv вiдповiдних рiшень.
9.2. У разi неможтtивостi досягнення Сторонами згоди стосовно спiрних питань, спiр вирiшусться

у судовому порядку.

l0. строк дI[ договору
l0.1. Цей flоговiр набирас чинностi з моменту пiдписання та дiе до 3l грулня,2019 року. та до
повного виконання Сторонами зобов'язань.

ll. шшIумови
l1.1, Умови договору про закупiвлю не повиннi вiдрiзнягися вiд змiсту тендерноi пропозичiТ
переможця прцедури закупiвлi.
l1.2. OcHoBHi умови договору про закупiвлю не можуть змiнюватися пiсля його пiдписання до
виконання зобов'язань сторонами в повному обсязi, KpiM випадкiв:

- зменшення обсягiв закупiвлi, зокрема з урЕrхуванням факгичного обсягу видаткiв замовника;
покращення якостi предмета закупiвлi за р{ови, що таке покращення не призведе до
збiльшення срrи, визначеноТ у логоворi;
- продовження строку дii договору та виконання зобов'язань шодо передання товару,
виконання робiт, налання послуг у разi виникнення докрlентмьно пiдтверлжених об'скгивних
обставин, що спричинили таке продовження, у тому числi непереборноi сили, затимки



ансування витрат замовника, за умови, що TaKi змiни не призведгь до збiльшення суми,
изначеноi в договорi; узгодженоi змiни цiни в бiк зменшення (без змiни кiлькостi (обсягу) та

якостi ToBapiB, робiт, послуг);
- засгосув rня положень частини шостоi цiеi статгi.
ll.З. Фiнансування робiт злiйснюсться за рахунок коштiв мiського бюджету та державних
капiтмьних вкладень, вiдповiдно до кошторисних призначень перелбачених програмою
економiчного i соцiмьного розвитку м. Кисва на певний бюджетний piK, через управлiння
.Щержавного казначейства.Щарницького району ГУ ДКСУ Украiни у м. Киевi.
11.4. При BHeceHHi змiн до Програми економiчяого i соцiмьного розвитку м. Кисва у
поточному бюджетному роцi cyllta договору корегуеться (змiнюсться) шляхом ук.,Iадання
додатковоi угоди.
l 1.5. З питань, що не передбаченi даним .щоговором, сторони керуються дiючим законодавством
Украiни.
l1.5. Yci Додатки, додатковi угоди та змiни до.Ц,оговору набувають чинностi з моменry iх
пiдписання повновФкеними представниками CTopiH та дiють протягом строку дii даного
!оговору
l 1.7. Пiя.Щоговору може бри припинена: за згодою CTopiH, повним виконанням Сторонами cBoix
зобов'язань за даним ,Щоговором, з iнших пiлстав передбачених цим договором та чинним
законодавством Украiни. Розiрвання .Щоговору за iнiцiативою однiсi iз CTopiH можливе при
попередженнi у письмовiй формi iншоi Сторони не менше нiж за l0 днiв.
l1.8. Yci виправлення за текстом даного.Щоговору мають юридичну силу лише при взаемному Тх

посвiдченнi представник:lми cTopiH у кожному окремому випадку. Змiни, доповнення до
flоговору, а так само розiрвання .Щоговору оформлюеться в письмовiй формi, KpiM випадкiв
визначених в пiдпуr-rкгах 6.2.| та 6.2.2 пунlсгу 6.2 цього договору, як додатковi угоди та
пiдпис}тоться уповноваженими представниками обох CTopiH.
1 1,9. flаний .Щоговiр про закупiвлю робiт складено украiнською мовою у лвох примiрниках, якi
мають однакову юридичну силу i зберiгаrоться у кожноi iз cTopiH.

Код еДР
Iпн _

Начмьник : .С, Списовська

0
\.\-\

+

Дире

,_.q

Чернишов fl.Ю

12. додАтки до договору
l2.1. Невiд'смною частиною цього !оговору €: протокол узгодження ,,Щоговiрноi чiни -,Щодаток
l, дефектний акт - Додаток 2, зведений кошторисний розрахунок - Додаток 3, локальний
кошторис - Додаток 4, Графiк виконання робiт -,Щолаток 6, !оговiрна цiна - Додаток 5.

l3. МIСЦЕЗНАХОДЖЕНtIЯ ТА БАНКIВСЬШ РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Замовник: ПИрядник:
Управлiння освiти Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,.Щарницькоi районноi в MicTi Киевi дерrкавноi "Будiвельна компанiя "БМЛ ГРУП"
алмiнiстрачii
XapKiBcbKe шосе, l68K, м. КиiЪ,02091, 02660, м.КиiЪ, вул.Електротехнiчна,
тел. 562-64-54 булинок 4-а, офiс. 4l2.
plp 3ýЦ/ЦО ltOY F3,6А тел/факс: (044) 599-12-59
вГУ[КСУ м.Кисва р/рNч26004052636467
МФО 820019 у АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
Кол С,ЩРПОУ 37448l l3 МФО 3007l l
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