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На виконання резолюції керуючої справами виконавчого комітету 

Одеської міської ради Оніщенко О.С. від 02.08.2019 № ЗПІ-561 департаментом 

освіти та науки Одеської міської ради розглянуто Ваше звернення від 

01.08.2019 до департаменту звернень громадян Одеської міської ради стосовно 

надання копії договору на здійснення технічного нагляду за роботами з 

поточного ремонту холодного водопостачання пожежної мережі Одеської 

загальноосвітньої школи № 16 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області, що розташована за адресоккм. Одеса, вул. Пироговська, 25.

З приводу порушеного питання надсилаємо копію зазначеного у 

зверненні договору, який наданий адміністрацією комунальної установи 

«Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи 

освіти Приморського району м. Одеси», на балансі якого знаходиться Одеська 

ЗОШ № 16.

Додаток на арк.

З повагою
директор департаменту О.В. Буйневич

mailto:xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
http://www.osvita-omr.gov.ua
mailto:xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


Договір № ТИ Р-/ІЇ

на здійснення технічного нагляду за роботами з поточного ремонту 
холодного водопостачання пожежної мережі Одеської загальноосвітньої школи 

№161-ІП ступенів Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою:

м. Одеса, вул. Пироговська, 25. ' /  —

за договором підряду № /£~Р  від О ■/. 6-С. 2018 р. /

м.Одеса «СЛ» ь 018 р. І

Одеська загальноосвітня школа №16 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 
області (далі - 030Ш -,№ 16) в особі Директора Юрченко Ірини Володимирівни, що діє на 
підставі Статуту, що іменується в подальшому „ЗАМОВНИК”, з однієї сторони, 
Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та 
установ системи освіти Приморського району м. Одеси» (далі -  КУ «ЦФГДЗУСО 
Приморського району м. Одеси») в особі директора Волянського Валерія Валерійовича, 
що діє на підставі Статуту, що іменується в подальшому „ПЛАТНИК", з другої сторони, 
і фізична особа-підприємець Бєлявцев Валерій Михайлович, що діє на підставі Виписки 
державного »реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 08.12.2015 
№ 25560000000119577, Кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, серія 
АТ № 003884 від 30 липня 2015 року, що іменується в подальшому «ВИКОНАВЕЦЬ»;^ 
спільному згадуванні Сторони, уклали між собою цей договір про нижченаведене:

1. Визначення.

П оняття, вживані в цьому Договорі, означають наступне:
Сторони -  Замовник, Платник і Виконавець;
Замовник -  Одеська загальноосвітня школа №16 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області (ОЗОШ №16);
Платник -  Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності 

закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси» (далі -  КУ 
«ЦФГДЗУСО Приморського району м. Одеси»);

Виконавець -  фізична особа-підприємець Бєлявцев Валерій Михайлович, що діє на 
підставі Виписки державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 
08.12.2015р. № 25560000000119577, Кваліфікаційний сертифікат інженера технічного 
нагляду, серія АТ № 003884 від 30 липня 2015 року;

Договір -  цей документ, включає всі додатки до нього, доповнення, угоди, 
підписані сторонами;_______________________________________________________ ____

Об’єкт -  Одеська загальноосвітня школа №16 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 
Одеської області (ОЗОШ №16).

2. Предмет договору.
Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується здійснювати технічний нагляд, 

який є складовою частиною зведеного кошторисного розрахунку робіт з поточного 
ремонту холодного водопостачання пожежної мережі Одеської загальноосвітньої школи 
№16 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: 
м. Одеса, вул. Пироговська, 25 та визначений в розмірі 1,5% від глав 1-9.

Платник сплачує за послуги з проведення технічного нагляду код ДК 021:2015 -  
71340000-3 -  комплексні інженерні послуги по КЕКВ: 2240.

3. Вимоги до предмету договору.
3.1. Здійснення технічного нагляду за роботами по поточному ремонту на Об'єкті 

виконується відповідно до «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва 
об'єктів архітектури», затвердженого постановою Кабінету міністрів України «Про 
авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури» від 11 липня 
2007 року № 903. -  к------------------------ ------^

4. Вартість робіт та порядок розрахунків.

4.1. Загальна вартість здійснення технічного нагляду за роботами по поточному 
ремонту на Об'єкті складає 2 012,00 гри. (дві тисячі дванадцять гривень 00 копійок), 
без ПДВ.



5.3.1. Надати Виконавцю комплект затвердженої й погодженої проектно-кошторисної 
документації до початку провадження робіт, а також усі зміни в проектно-кошторисну 
документацію, які виникнуть під час робіт по поточному ремонту на Об'єкті.

5.3.2. Надати Виконавцю Договір з генпідрядною організацією й договірну ціну.
5.3.3. Попередити Виконавця про виконання прихованих робіт по поточному ремонту 

на Об'єкті за два дні до їх виконання для їх огляду, перевірки й своєчасного підписання 
актів на приховані роботи.

5.3.4. Не перешкоджати Виконавцю в реалізації його права здійснювати в порядку й на 
умовах, згідно даного Договору, контроль над відповідністю проектної документації 
обсягу і якості виконаних робіт на Об'єкті

5.3.5. Надати Виконавцю перелік субпідрядних організацій, які брали участь у роботах 
по поточному ремонту на Об'єкті.

5:3.6. Надати Виконавцю графік проведення робіт, підписаний Замовником і 
Підрядником.

5.3.7. Зобов'язати організації, що беруть участь у виконанні робіт по поточному 
ремонту, представляти Виконавцю журнали робіт, паспорта й сертифікати на.... 
застосовувані матеріали й вироби.

5.3.8. Надавати Виконавцю Акти виконаних будівельних робіт по поточному ремонту 
за формою КБ-2у й довідку про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, 
накладні й калькуляції на вартість матеріалів, конструкцій і виробів для перевірки й 
узгодження обсягів виконаних робіт і нарахування витрат з технічного нагляду в розмірі
1,5 % від суми по главах 1-9 форми КБ-2в.

5.3.9. Підписати в 3-денний строк з моменту одержання від Виконавця Акти 
здійснення технагляду відповідно до Договору.

5.4. Замовник має право:
5.4.1. Контролювати хід надання послуг Виконавцем за даним Договором.

5.5. Платник зобов’язаний:
5.5.1. Підписати в 3-денний строк з моменту одержання від Виконавця Акти 

здійснення технагляду відповідно до Договору.

5.5.2. Оплатити Виконавцю роботи по здійсненню технічного нагляду протягом 
10 (десяти) банківських днів після надходження коштів на рахунок Платника.

5.6. Платник має право:
5.6.1. Одержувати від Виконавця інформацію про хід робіт по поточному ремонту на 

Об'єкті

6. Відповідальність сторін.
6.1. При ненадходженні або при неповному надходженні коштів на рахунок 

Платника, штрафні санкції до Замовника не застосовуються.
6.2. Застосування санкцій за цим Договором до сторони, яка порушила зобов'язання, 

не звільняє таку Сторону від виконання своїх зобов'язань за Договором.

7. Застосування штрафних санкцій
7.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при наданні 

послуг Виконавець сплачує Платнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі 
подвійної ставки НБУ, яка діяла в період, за який нараховувалася пеня, від суми не 
наданих своєчасно послуг за кожен день прострочки.

8. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення—

зобов'язань, якщо вони зумовлені діями іншої сторони або обставинами непереборної 
сили. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання з цих причин, повинна 
проінформувати іншу сторону не пізніше 7-денного строку після їх появи. Поява обставин 
непереборної сили (стихійні лиха: бурі, циклони, паводки, землетруси, тощо; війна і 
воєнні дії; заколот, блокада, безчинства, зворушення та інші протиправні дії; зруйнування 
внаслідок дії вибухових пристроїв, що знаходились у землі; радіаційна,- хімічна 
зараженість; ударні хвилі, що виникають при польоті літаків або інших літальних апаратів 
із звуковими та надзвуковими швидкостями, тощо), офіційно підтверджених Торгово - 
промисловою палатою та органами виконавчої влади на місцях - оформлюється 
сторонами по Договору трьохстороннім актом.



9. Вирішення спорів.
9.1. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, виріш ую ться^ 

порядку досудового врегулювання спорів, встановленого чинним господарським 
процесуальним законодавством України.

9.2. Спори, які не вирішені у порядку передбаченому п 7.1. даного Договору, 
вирішуються господарським судом відповідно до чинного законодавства України.

10. Інші умови договору.
10.1. Даний Договір набурає чинності з моменту його підписання сторонами й діє 

до 31.12.2018 р. та до повного виконання всіх зобов'язань, передбачених у ньому.
10.2. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору оформляються письмово 

й набувають чинності д  моменту їх підписання Сторонами.

10.3. Цей Договір укладено у трьох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу.

10.4. Взаємовідносини сторін з питань, що не врегульовані цим Договором, 
регулюються чинним законодавством України.

11. Юридичні адреси, фінансові реквізити сторін.

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ ПЛАТНИК

Одеська загальноосвітня 
школа №16 І-IIІ ступенів 

Одеської міської ради 
Одеської області 

(ОЗОНІ №16)

65012, м. Одеса, 
вул. Пироговська, 25

Фізична особа-підприємець
Бєлявцев Валерій Михайлович

65029,м.Одеса, 
вул. Кінна, 22, кв. 2 
рф 26009054333670 
ПАТ КБ «Приватбанк» 
МФО 328704 
Серія та номер паспорту: 
ВВ 428489 
ІПН ВВ 428489 
Тел. 067-306-73-66.

Комунальна установа 
«Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів 
та установ системи освіти 
Приморського району м. Одеси» 
(КУ «ЦФГДЗУСО Приморського 
району м. Одеси»)
65039, м. Одеса 
вул. Канатна, 134

р/р
ГУДКСУ в Одеській області 
МФО 828011 
код€ДРЩ У40703130

» Ж ;

*



5.3.1. Надати Виконавцю комплект затвердженої й погодженої проектно-кошторисної 
документації до початку провадження робіт, а також усі зміни в проектно-кошторисну 
документацію, які виникнуть під час робіт по поточному ремонту на Об’єкті

5.3.2. Надати Виконавцю Договір з генпідрядною організацією й договірну ціну.
5.3.3. Попередити Виконавця про виконання прихованих робіт по поточному ремонту 

на Об'єкті за два дні до їх  виконання для їх огляду, перевірки й своєчасного підписання 
актів на приховані роботи.

5.3.4. Не перешкоджати Виконавцю в реалізації його права здійснювати в порядку й на 
умовах, згідно даного Договору, контроль над відповідністю проектної документації 
обсягу і якості виконаних робіт на Об'єкті

5:3.5. Надати Виконавцю церелік субпідрядних організацій, які брали участь у роботах 
по поточному ремонту на Об'єкті.

5:3.6. Надати Виконавцю графік проведення робіт, підписаний Замовником і 
Підрядником.

5.3.7. Зобов'язати організації, що беруть участь у виконанні робіт по поточному 
ремонту, представляти Виконавцю журнали робіт, паспорта й сертифікати н а „  
застосовувані матеріали й вироби.

5.3.8. Надавати Виконавцю Акти виконаних будівельних робіт по поточному ремонту 
за формою КБ-2у й довідку про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, 
накладні* й калькуляції на вартість матеріалів, конструкцій і виробів для перевірки й 
узгодження обсягів виконаних робіт і нарахування витрат з технічного нагляду в розмірі
1,5 % від суми по главах 1-9 форми КБ-2в.

5.3.9. Підписати в 3-денний строк з моменту одержання від Виконавця Акти 
здійснення технагляду відповідно до Договору.

5.4. Замовник має право:
5.4.1. Контролювати хід надання послуг Виконавцем за даним Договором.

5.5. Платник зобов’язаний:
5.5.1. Підписати в 3-денний строк з моменту одержання від Виконавця Акти 

здійснення технагляду відповідно до Договору.
5.5.2. Оплатити Виконавцю роботи по здійсненню технічного нагляду протягом 

10 (десяти) банківських днів після надходження коштів на рахунок Платника.
5.6. Платник має право:
5.6.1. Одержувати від Виконавця інформацію про хід робіт по поточному ремонту'На 

Об'єкті

6. Відповідальність сторін.
6.1. При ненадходженні або при неповному надходженні коштів на рахунок 

Платника, штрафні санкції до Замовника не застосовуються.
6.2. Застосування санкцій за цим Договором до сторони, яка порушила зобов'язання, 

не звільняє таку Сторону від виконання своїх зобов'язань за Договором.

7. Застосування штрафних санкцій
7.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при наданні 

послуг Виконавець сплачує Платнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі 
подвійної ставки НБУ, яка діяла в період, за який нараховувалася пеня, від суми не 
наданих своєчасно послуг за кожен день прострочки.

8. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення—  

зобов'язань, якщо вони зумовлені діями іншої сторони або обставинами непереборної 
сили. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання з цих причин, повинна 
проінформувати іншу сторону не пізніше 7-денного строку після їх появи. Поява обставин 
непереборної сили (стихійні лиха: бурі, циклони, паводки, землетруси, тощо; війна і 
воєнні дії; заколот, блокада, безчинства, зворушення та інші протиправні дії; зруйнування 
внаслідок дії вибухових пристроїв, що знаходились у землі; радіаційна, хімічна 
зараженість; ударні хвилі, що виникають при польоті літаків або інших літальних апаратів 
із звуковими та надзвуковими швидкостями, тощо), офіційно підтверджених Торгово - 
промисловою палатою та органами виконавчої влади . на місцях - оформлюється 
сторонами по Договору трьохстороннім актом.



АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ 

на здійснення технічного нагляду № _

відповідно до договору підряду № / б  'Р

від >.<' і . ‘Р 1>. 2018 р.

ігса «&Сі.1» Р  У- 2018 р.

Ми, «Замовник», Одеська, загальноосвітня школа №16 І-ІИ ступенів Одеської 
. : чої ради Одеської області (далі - ОЗОПІ №16) в особі директора Юрченко Ірини 

■ . юдимирівни, що діє' на підставі Статуту З: однієї сторони,
«Виконавець» -  фізична особа-підприємець Бєлявцев Валерій Михайлович, що діє 

на піде гаві Виписки державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 
08.12.2015р. № 25560000000119577, Кваліфікаційний сертифікат інженера технічного 
нагляду, серія AT № 003884 від ЗО липня 2015 року, з Д р у г ^ 'о т о ^

«П латник» - Комунальна установа «Центр фінансуваНш гЖ тдаш ,дар£ййШЇ)Дкйї>Ійі&̂ 
закладів та* установ системи освіти Приморського району м.,.
«ЦФГДЗУСО Приморського району м. Одеси») в особі директора 
Валерійовича, що діє на підставі Статуту з третьої сторош 3сїУКЛали^цей,иак-(і, 
„Виконавцем” в повному обсязі виконані роботи по здЩ ^|% ру;дахнічщ ої 
(в т.ч. обсяги виконаних робіт) за роботами з поточногорем онтуй  холодного- 
водопостачання пожежної мережі Одеської загальноосвітньої школи №16 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: м. Одеса,
вул. ГІироговська, 25, а «Замовник» і «Платник» не мають претензій по наданим послугам.

Сума наданих послуг складає:

2 012 грн. 00 коп. (дві тисячі дванадцять гривень 00 копійс 

Сторони претензій не маю ть.

о к ) ; |е з  ПДВ.
! І •г /мД ґ'

ЗАМ ОВНИК ВИ КО Н А ВЕЦ Ь П Л А ТН И К
Одеська загальноосвітня 
школа №16 1-111 ступенів 

Одеської міської ради 
Одеської області 

(ОЗОШ №16)

65012, м. Одеса, 
вул. Пироговська, 25

Д и ре №';];6

Фізична особа-підприємець
Бєлявцев Валерій Михайлович

65029,м.Одеса, 
вул. Кінна, 22, кв. 2 
рф 26009054333670 
ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 328704
Серія та номер паспорту:
ВВ 428489 
ІПН ВВ 428489 
Тел. 067-306-73-66.

ФОП Бєлявцеїщй

Комунальна установа 
«Центр фінансування та 
господарської діяльності
закладів та установ системи 
освіти Приморського району м. 
Одеси» (КУ «ЦФГ-ДЗУЄО- 
Приморського району
м. Одеси»)
65039, м. Одеса 
вул. Канатна, 134
р/р З Ї Ї О О З Р & 'З
ГУДКСУ в Одеській області
МФО 828011
код ЄДРПОУ 40703130
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