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ВiДДiЛ доступу до публiчпо.i
iнформацiii та звrязку. з
громадськiстю управлiння
iнформацi[ та зв'язкiв згромадськiстю КиiЪськоii
ОбЛДерлсадмiнiстрацiI

В департаментi регiонального розвитку КиiЪськоi обласноi державноiалмiнiстРацii (даЛi - ЩепаРтамент) розглянУrо ,u.rr, на отримання публiчноiiнформацii гр, Щеголенко Н,о, вiд 23.08 -ZOigcTocoBHo н4дання документiв пооб'ектУ <.КапiтаЛьниЙ ремонт будiвлi ..Загальноосвiтня школа I-II.I сryпенiвNЬ4 MicTa обухова>> по вул. П. осипенко в м. обухiв обухiвсъкого районуКиiЪськоi областi (утеплення фасаду)>.
За резУльтатами розгляду запиту надаемс копii договору м 193-16 вiд01.11 .2016 року з додатками.

ffi

Щодаток на 18 арк. в i прим,

Впконуючий обов'язкп
дпректора департаменту А"дрiй РОМАНЕНКО

lHHa Хоменко 206-74-32



м. Киiв вiд к01> листопада 201б р.

Замовппк: !епартамепт регiопальflого розвитку та_жптлово-комуцаJrьного господарстваКиiЪськоi обласноf державпоi адмiпiсrр"цiТ 
" Ъсооi .ч.rуrr*"*uЪrр.*rора департаN{ентуЗолiна Сергiя Олексапдровпча, що дii на пiдставi наказу йр"*"орч депар*lменту вiд1'2'07'201'6 Р, М 166-О! <ПРО УПОВНОВtDКеНня заступника директора департап{енту регiонаJIьногорозвитку та житлово-комунtчtьЕого господарства КиiЪськоi. ооЙноТ держазноТ адмiнiстрацiiЗолiна С,о, на пiдписання договорiв булiвельного пiдряду> з однiеi Сторони, iПiдрядник: Товариство з обмеженою вiдповiдальпiстю <<Будiвельна Компанiя (ЕСЮYKPaiho>l ЩО € ПЛаТЕИКОм податку ПДВ, IПН 4021 67726597 

" 
o.ooi д"р"*"орu мацехп юрiяrвановпча, який дiе на пiдставi С*йу пiдприемства, з другоi Сторони (нада:li - Сторони),

укJIали uей,Щоговiр про наступне:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1,1, Пiдрядник зобов'язуеться своiМи силами i засобапли та на свiй ризик, в межаJ(

,,Щоговiрноi цiни, що Еаведена в роздiлi III [оговорУ, виконати роботи з капiтального ремоптубУДiВЛi <<ЗаГаЛЬНООСВiТПя школа I-III сryпенiв jtЙ с MicTa обухова> по вул. п. осшпенко вм, Обухiв Обухiвського райоrrу КпiЪеькоi областi (утеплеппя фасадУ1 (надалi - Об'ект) зазавдаЕням За^пловника та у встановлений строк здати виконtlння робiт Ь*о""r*у, а ЗЫовникзобов'язуеться надати Пiдряднику будiвельний майданчик (фронт робiт), передати дозвiльнудокумеIттацiю, прийняпа вiд Пiдрядника закiнченi роботи (об'екi будiвництва) та оплатити ix.1.2. Роботи виконуються Пiдрядником згiдно проектно-кошторисноi докрrентацii в межах
цiни цього.Щоговору.

1.3. обсяги виконуваних робiт можугь бути зменшенi залежно вiд реального фiнансуваннявидаткiв.
1,4, ПiДРЯДНИК ПОВИНеН ВИКонати перелбаченi цим ,Щоговором роботи, якiсть якихвiдповiдае державним стандартаN.r, будiвель"й* ,oор*ам, iншим ,орrЪr"u"о-пр€lвовим актап{ тапроектно-кошториснiй документацii на об'ект.

II. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБIТ

2,1. Строки виконаннrt робiт - до 3\.|2.2о77, якщо iнше не встановлено календарним
графiком виконЕlЕнrl робiт (додаток Jt 2, який с невiд'смною частиною цього .Щоговору), в якому
зазначаються дати початку та закiнчення Bcix видiв робiт, передбачених дчlним 

-rЩоговором.

калrендарний графiк виконЕtння робiт складае Пiдрядник та передае ix Замовнику до початку
викоЕання робiт.

2.2. Мiсце виконilння робiт: вул. П. осипенко в м. Обухiв Обухiвського району Киiвськоi
областi.

2,З, Пiдрядник приступае до виконання робiт за .Цоговором протягом трьох днiв з дняпiдписання ,Щоговору.
2.4. Пiдрядник може ставити перед Замовником питання про перегJIял cTpoKiB у ]]аких

випадках:
- виникнення обставин непереборноi сили;
- невиконЕlЕЕя чи неналежне виконанЕя Замовником cBoix зобов'язань;
- вIIесеЕня змiн до кошторисноi документацii;
- дiТ TpeTix осiб, якi уноможливлюють нilлежне виконання робiт, за винятком вип4дкiв, коли

цi дii зумовленi з€tлежними вiд Пiдрядника обставинtлN{и;
- виникнеНня iншиХ обставин, що можуГь вплинутИ на строки виконання робiт.
2.5. ЗаruоВник може прийняти рiшення про уповiльнення темпiв виконання робiт. ix

2tптrrАurrd о6л -_rrлrrл л- л:--л_:-_-: -_ _:--_ __
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2,6, Показники з€гальновиробнlrп,Iх.та алмiнiстративних витрат угочЕюються вiдповiдно доумов,Щоговору за взаемЕою згодою Сторiн.й;й;;; вимог ДстУ Б д.1.1-1:201З та !СТУ-Н Б Д.1,1-3:2013.
2'7' Визначе^нля прибУгкУ да'.У9пiдРядних органiзацiй вiдбуваеться вiдповiдно д., вимогдстуБд.l.t_1:20lз та!сту-нБд i t-з:iоlз. -Л

III. ДОГОВIРНА ЦIНА
3.1. Цiна цього.Щоговору становить 74082lз,20 грп. (одпп мiльйоп чотприста BiciMтпсяч двiстi трпцадцять грп. 20 коп) у тому чпслi пдв iзl Toi,io грн. (двiстi ,рrдцr*чотпри тrrсячi ciMcoT двi грв. 20 коп.) (ДЬдаrок Nэ 1 до цього {оговору).3.2. Щiна цъого.Щоговору може буги зменш*"u.u взаемною згодою CTopiH.3.З. Щiна цього.Щоговору е диналлiчною.
3,4, BapTicTb будiвництва визначаеться з урахуванням .ЩСТУ Б д.1.1-1:20lЗ, проектно-кошторисноi докупtентацii та вимог чинного закоЕодавства.
3,5, Пiдрядник не може вимагати угочнеЕня цiни,Щоговору у зв'язку iз зростанням цiн наресурси, що використовуються для виконання робiт.3.6. УточненшI договiрноi цiни вiдбувu.r"." вiдповiдно до умов .Щоговору за взаемноюзгодою_Сторiн з урахувдшям вимог дсту Ъ д r 1 -7:201з.
3,7, Протокол погодженн,I договiрноi цiни ""*й."rй у.Щодатку м З до цього.Щоговору.

IV. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ ЗА ДОГОВОРОМ
4,1, Розра,хуцки проводяться IIIJUD(.M поетапноi оплати Замовником по фак:гу виконilнихробiт, при yMoBi надходкення коштiв з джерел фi;;;;у"*ня на даний об'ект.4,2, Замовник вiдtовiдно до абзацу 2 п б Пор"лl,у держilвного фiнансування капiтtlльногобудiвництва, затвердженого постtlновою КабiнетаМiнlстрiв УкраlЪi--вiд 27,12.2001р. м1764,може перераховувати Пiдряднику tlB€IHc в розмiрi 30% BapTocTi рiчного обсяry робiт. iЛор*""*зобов'язуеться використати одержаний аванс на придбання'i постачанIш необхiдних дJuIвиконаннЯ робiТ MaTepia-TriB, констрУкцiй, вирОбiв протЯгом трьоХ мiсяцiВ 

"i.; ;;|*u"r"ElBtl'cy, По закiнченнi тримiсячного TepMi"y п.йпорисiанi.рп, *ч".у rrо""р"*оться Замовнику.4,3, Поточнi та остаточний розрахупки за виконанi рЪбоr" з*о"r"* здiйснюе лише приyMoBi надходження коштiв , дЙ.рiо фiнансування, на пiдставi aKTiB форми КБ-2в, КБ-3,пiдписшrих уповновФкеними _предстilвникаI\4и CTopiH. Акти виконаних робiт готу€ Пiдрядник iпередае ix для пiдписання За-пlовнику у строк не пiзнiше 25-го числа звiтного мiсяця вПЕШеРОВОМУ ВИГЛЯДi Та На еЛеКТРОПЦОМУ Hocii (в програruному комплексi ix ск.падання _ двктощо).
4,4, До aKTiB виконаних робiт Пiдрядник надае Замовнику виконЕвчу документацiкl, якаскJIадена у вiдповiдностi до дiючих нормативних документiв. У p*i 

""пад*rо абоНеВiДПОВiДНОСТi ВИКОЕ€lВЧОi ДОкументацii дirо", нормап{ Замовник мае право вiдкластипiдписання aKTiB за формаrrли КБ-2в, кБ-3.
4,5, При погодженнi BapTocTi робiт Замовник перевiряе показники матерiально-технiчнихpecypciB, при виявленi завищенкх показникiв Заtrловник мае право вiдкласти пiдписшrня ак.гiв за

формаrии КБ-2в, КБ-3 до досягненЕя взаемноi згоди CTopiH.
4.6. Розбiжностi, що виникJIи при пiдписаннi aKTiB виконаних робiт вирiшуються увстЕлновленому законодавством порядку.
4,7. PiBeHb середIьомiсячноi заробiтноi плати угочнюеться вiдповiдно до упtов,Щогоl]ору заВЗаеМНОЮ ЗГОДОЮ CToPiH З УР€жранIuIм вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:20lз та дСтv-н в д.l.i-zzоrз.4,8 ЗаГОТiВеЛЬНО-СКJI4ДСькi витрати розраховуються вiдповiдно оо дсту Бд.1.1_1:2013 та

ДСТУ-Н Б Щ.1'|-2:201.3.



4,9, BapTicTb матерiальних pecypciB угочнюетьсlliлповi4но до умов {оговору за взасмноюзгодою CTopiH з yptlxyB€lнE IM вимог ДстУ Б д.1" t-t,iоtз та !сту-Н Б д.l .1-2:2оlз.4.10. Розр€жуIIки за обсяги виконаних робiт, BapTic11 .п.ппучruЙi будiвельних мапrин тамеханiзмiв викоIIуIоться вiдповiдно до дсту-н Б д.1. |-4:2013.4,11, BapTicTb експлуатацii будiвельних rЬ*"r та мехшriзмiв за одиницю часу ixзастосувtlнЕя уточнюетъся вiдповiдно до умов ,ЩоговорУ за взаемЕою згодою CTopiH зурахув.нням вимог Дсту Б д. 1 . 1 - 1 :20 1 з та дётч-н Б щ. 1 . f -):20 1з.4,12, Кошти на покриття додаткових tsитрат, пов'язанЕх з iнфлrяцiйними процесап{и,використовуютъся у порядку, визЕаченому ЩСТУ Ё д.r.1-1:2013. 
- ---:

4,13, Кошти. Еа покриття решти статей загальновиробничих витрат та рiвепь заробiтноiплати працiвникiв, заробiтна плата яких враховуеться в заг€rпьIlовиробничих витратах,

ff;ir'rТl".] i:ЁЁЁ:*О 
ДО УП[ОВ ЩОГОВОРУ 

'u 
Ъ'u.r"ою згодою CTopiH з урахуванням вимог

4,|4, у разi руйнування або пошкодження об'екта внаслiдок непереборноi сили до спливувстановленого цим ,щоговором строку здачi Об'екта, а такожу разi неможливостi завершитибудiвництво (будiвельнi роботи) з iнших причин, що Ее за.rrежатJ вiд Замовцика Пiдрядник немае права вимЕгати вiд Замовника плату за роботу або оплату витрат.

Ч. ПРАВА ТА ОБОВ.ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовпик зобов'язаппй:
5,1,1, Передати Пiдряднику на перiод викоIIilння робiт (i до ik завершенruI) придатний длявикоfiанЕя робiт будiвельний майдаrrчик 16рон, робiт).Ъ д*rо* пр"rо*у'- передачi будiвельногомйдшrчика згiдно з .щодатком М 4 до цrоiо Доiовору, який е tого невiд'емною частиною;5,|,2, Передати ПiдрядникУ дозвiлъну та iншу лЬ.о"iр"у оо*улп"""чцiю на виконilIнrI робiтза Актом прийому - передачi докр(ентацii згiдно'з .Щодатком Ns 5 до цього .Щоговору, який ейого невiд'емЕою частиною;
5,1,3' Прийняти в уст€tновленому порядку та оплатити виконllнi роботи при надходженнiкоштiв з джерел фiншлсуванrrя;
5.t.4. Приймати виконанi роботи згiдно з

встаЕовлеЕому цим .Щоговором порядку;
Актом виконаЕих робiт, пiдписаному у

5,1,5, Сприяти Пiдряднику в порядку, встановленому цим,Щоговором, у виконЕлннi робiт;5,1,6, Щомiсяця забезпечувати явку свого уповновФкеного представника дJUI прийманнявиконЕlних робiт. Про готовнiсть виконаних пiдрядних робiт до здачi - приймаrrня Пiдрядникзобов'язаний письмово повiдомити Залловrr"*u 
". пiзнiше 20 числа мiсяця, в якому викоцанi цiроботи, Протягом 5 (п'яти) робочих днiв з моменту отримання зазначеного письмовогоповiдомлення Пiдрядlика уповноважений представник ЗаruЬвника зобов'язаний прибуги дляприйнятгя викон€lпих пiдрядних робiт;

5.1.7, ЗабезпечИти здiйснення технiЧного н:гляду протягом усього перiоду виконання робiтв порядку, встаIIовленому закоЕодавством Украihи.
5.1.8. Негайно повiдомити Пiдрядника про виявленi недолiки в роботi;5.1.9. ЗабезпечИти здiйснення TexHi*roio наглядУ протягоМ усього перiоду будiвництва

об'екта в порядку, встановленому законодавством;

tпа ТоВ к Компанiя <ЕСЮ У

5.1.10. Сплатити неустойку, вiдшкодувати збитки
або неналежItого виконuшня ним зобов'язанЬ Зо цим
порушення,,Щоговору ст{л.лося не з його виЕи.

5.2. Замовпик ма€ право:

. 5,2,1, ,Щостроково розiрвати цей ,Щоговiр у разi невиконання зобов'язаrrь Пiдрядником,
повiдомивши про це його у мiсячний строк;

5.2.2. Здiйснювати у буль_який час, не втрr{аючись у господарську дiяльнiсть Пiдрядника,технiчний нагJUIд i контроль за ходом, якiсiю, вартiстю та обсяrарrй *"r.o"*lTx робiт; при

r#:Ъ#-::::I:':r|ijj3jlJ#Ij}:*T1',#:::: ir:lт1.1]:1y":оо"вiтнп школа I-Iш ступенiв лir 4
;х3:;l-:?]""u"!#,т"|iхi*";":;;::{!:ý::*я:Iут#I]:;,."".",жн"ж:i},НЖrfir"#;
'#::::;Ъ":Ч,.?"ж:#?:ik:*Вiii"::j:,у i;";:ffi;:;:r;H:::Z"::Y#;:ж]H]iH]];

та мораJIьну шкоду в разi невиконання
Щоговором, якщо BiH не доведе, що
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здiйсненнi контролю проводити обмiри' отримрати вiд Пiдрядника необхiдну iнформацi. д*його проведення;
5,2,з, В разi ви,IвленшI Замовником порушень Пiдрядником умов цього ,Щоговору (в томучислi викоЕ{лння робiт не у вiдповiдностi , Ъо*рп""тацiею ,nu 

""uо**ня робiт, держЕлвнимибудiвельними нормаil{и, санiтарними нормilN,{и i правилаt'tи, iншими нормативно - прilвовимиактап4и Украiни) - в письмовiй формi вимагати о у.уrч.rrrя (в тому числi з призупиненнямВиконЕulня робiт до УсУнення порУшень УМов цього доiо"ору ado без i*o.o призупинення) аборозiрвати цей .Щоговiр в поряд*у, .a."u"e'o'y 
" ,а*оноЙствi Украни i цьому ,Щоговорi, iвимЕгати вiдшкодування збиткiв;

5,2,4, Вимагати проведеннrI додаткових випробувань MaTepiMiB, перевiрки якостiприхованих робiт, не прийнятих Замовником внаслiдок несвоечасного запрошеншI ПiдрядникомпредсТаВника Замовника (або при вiДсУтностi письмового з€lпрошеннrl пiдрддникомпредстЕlвника Замовника) лля yracTi в прийманнi виконаних робiт. з*йr""u вимога Запловника еобов'язковою дJIя виконання Пiдрядником. Витрати на проводенЕя таких додатковихвипробувань i перевiрок несе Пiдрядник;
5.2.5. Зменшувати обсяг робiт та з€гальну BapTicTb цього ,ЩоговорУ запежно вiд реальпогофiнансувшrня видаткiв. У такоЙу разi Сторони u"ой" вiдповiдлi Ьri""Ъ цього .Щоговору;5,2,6, Вizцловитися вiд прийнятгя та оплати виконulних робiт у разi виJIвлення недолiкiв, якiвикJIючtlють можливiсть ix використання вiдповiдrо до мети, зазначеноi у проектнiй

ДОКУМеНТаЦii Та .ЩОГОВОРi, i ". 'оЙр" буги усlъенi Пiдряд""*оЙ Йо"""пом або третьоюособою;
5,2,7, Вносити змiни у проектну та кошторисну документацiю до початку робiт або пiд часix виконання за умови, що BapTicTb додаткових робii, викJIиканих тчlкими змiнаrrли, не перевищуе

10 ВiДСОТКiВ ДОГОВiРНОi цiни i не вп.lпавае Еа характер робiт, ,"."u"."* у до.о"орl;5.2.8. Вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що ""rйи внаслiдок допущенихПiдрядником порушень. у такому разi збитки, завданi Замовнику, вiдшкодовуються
Пiдрядником, у тому числi за раrунок вiдповiдного зниженшI договiрноi цiни;5,2,9, Вiдrловитися вiд ,Щоговору, якщо Пiдрядник своечасЕо не розпочав роботи абовиконуе ix настiльки повiльно, що закiнчення ix у строк, визначений !оговором, ста€неможливим;

5,2.10- IнiЦiюватИ внесонЕЯ змiн У.Щоговiр' вимrгатИ розiрваннЯ.ЩоговорУ Та вiлтп,.6дузддlцд
збиткiв за HaJIBHocTi iстотних порушень Пiдряднико, у"о" До.о"ору;' 

'

5.2.1L' Повернути Акт викоЕаЕих робiт ПiдрядникУ беi здiйснення оплати в разiЕеналежного оформлення документiв, зазначених в пп.4.3, 4.4 роздi.тry IV цього .Щоговору ,а увипадку, передбаченому п.6.3.3. роздi.тry VI цього ,Цоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ ШДРЯДНИКА

6.1. Пiдрядпик зобов'язаппй:
6.1.1. Мати лiцензiю на право виконання тих видiв пцрядних робiт, якi вiдповiдно дозаконодtlвства Украни пiдлягшоть лiцензуванню. Пiдрядник гараЕту€ наявнiсть вiдповiдних

лiцензiй у субпiдрядникiв на Ti вида робiт, якi передбаченi цим .Щоговором та пiдлягаrоть
лiцензуванцю вiдповiдно до законодавства Украiни;

6.I.2, Забезпечити виконЕшня робiт у строки, вст.lновленi цим rЩоговором;
6.1.3. Пiдрядник повинеЕ викоЕати перелбаченi цим ,Щоговором роботи, якiсть яких

вiдповiдае державним стандартап,r, будiвельним норма.ьц iншим норriтrпurrо-правовим iжтilп{ та
проектно-коIIIториснiй документацii на Об' ект.

6.L.4. ,Що початку виконання робiт перевiрити проектно-кошторисну документацiю на
вiдповiднiсть видiв та обсягiв робiт дiючим будiвельним нормап{, стtшдартtlil,l та iншим
нормативно - пр€lвовим €lKTtlM. У разi виявлення такоi невiдповЦностi, Ее приступtlючи до
виконаЕня робiт, TepMiHoBo повiдомити За.пдовника про виявленi факти.
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6,1,5, одержати BcTtlIIoBлeHi законодавством дозволи на виконаЕня робiт (в разiнеобхiдностi);
6, 1,6, Координувати дiяльнiсть субпiдрядникiв на будiвельному майданчику;
6,1,7, Викопувати рiшення Замовника про вIIесення змiн i дЬповнень в документацiю навиконанЕя робiт i в обсяги робiт, якщо вони представленi не меЕш IIiж за 5 (п'ять) робочих днiвДО ВиконЕlннrl Irrx робiт i прийнятi вiдповiдно до закоЕу i цього До.о"ору;б.1.8. Забезпечувати охорону мiсця 

""*o**n" пiдрядних ffir, забезпечувати йогоосвiтлення, огорожу, доlримtlння caHiTapHиx ; 
"роr""о*ежних вимог, пр:lвил технiки безпеки таохорони працi при проведеннi робiт, скJIадраннi. зберiганнi i викорйrЬЫ матерiалiв, технiки iобладнання;

6,1,9, ЗДiЙСНЮВаТИ За СВiй РrЖУНОК MaTepia.TlbHo - технiчне забезпеченIuI виконtlння робiт;здiйсrповатИ замовленШI, приймання, розвttнтuDкеIIпя, постачЕлння, складув€lЕIUт" зберiгання,подачу До мiсця виконЕlнн't пiдрядrих робiт необхiднкх для виконання робiт MaTepia,riB,конструкцiй, виробiв, обладнання; нести ризики ix вип4дковоi втрати i випадковогопошкодженнlI до моменту здачi об'екта робочiй KoMiciT За.пловника;
б.1.10. Мати на будiвельному майданчику:*копiю дозволу Еа початок робiт. "rдu*у 

органап{и Щержавноi архiтектурно-будiвельноiiнспекцii УкраiЪи;
НЕЖЕlЗИ ПРО ЗШСРiПЛеННЯ iНЖеНеРНО - ТеХнiчних працiвникiв i робiтникiв, вi,щrовiдальних забезпечне веденЕя робiт;* механiзми, пристосув€lннrl, оснащоннrI

нормативно - пр€lвових aKTiB з охорони працi;
* проект виробництва робiт;

та iнстррленти, що вiдповiдаrоть вимогаI\,l

* журнапИ i актИ згiдrО з вимогаN{и норматИвнс - пр€tВових aKTiB з охорони пршli;* засоби iндивiдуального та колективного захисту.
6.1.11. ВиконуВати робоТи вiдповiДно дО докуJчlентацii на виконання робiт, концепцiIпристрою об'ектiв, держtlвних стандартiв, норм та правил; використовувати матерiали, вироби iконструкцii, якiсть яких вiдповiдае державним стандартаIu i теiнiчним йоuлч-- iЪ-r*законодавчим aкпll\,l Украни, умовЕtми цього ,Щоговору; надати сертифiкати вiдповiдностi на Tiматерiа.пи, вироби i конструкцii, якi пiдлягшоть обов'язковiй сортифiп*i' вiдповiдно до чиЕногозiконодавства Украhи;
6.1.|2. Узгодити з оргtlнtlпdи державного нагJIяду порядок ведення робiт на об'ектi iзабезпечити дотримtlння його на будiвельному майданчику;
6,1,13. ЗабеЗПеЧУВаТИ ЗаМОВНикУ вiльний досryп в буль-який час на будiвельний майданчик

i можливiсть контролю за ходом здiйснення робiт:
6,t,1-4, Забезпечрати повне, якiсне i своечасне ведеЕЕя виконtlвчоi документацii,передбаченоi дiючими нормативно - правовими актчlN,Iи Украiни, державними стандарт€ll\dи,

норм€lпdи та правила^т\,fиi забезпечувати воденIUI журнаJIу викон€}ння робiт за бфrоa,перелбаченою .ЩБн, по окремим спорудалл i фiксувати в ньому дати початку i закiнченrrя
основних видiв робiт; забезпечрати складання aKTiB на прихованi роботи, щЬ про"ойru.",
випробрання MaTepia-ttiB i перевiрки якостi робiт. фiксрати причини затримок у виконаннi робiт(несвоечасне постачання pecypciB, вiдсутнiсть тейiчноi докуl!{ентацii, погоднi умови i т. п.), атакож будь-якi iншi данi, якi вносяться за рiшенням cTopiH ;

б.1.15 Усувати в устtшовлений Заrrловником ,epMiH недолiки виконаЕих пiдряднкх робiт,виявденi в процесi перевiрок i випробувань;
б.1.16. Повернуги документацiю на виконання робiт Замовнику цротягом 10 (лесяти)

робочих днiв з моменту завершенIil робiт i передачi бб'"*ru робочiй koMiciT Заrr,rовника або з
моменту дострокового розiрвання цього !оговору. Передача або iнше розголош9нЕя TpeTiM
особам iнформацiт, Що мiститься в документацii на виконання робiт i в концепцii пристрою
об'ектiв, без попередньоi письмовоi згоди Замовника забороняеться;
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6,1,17, Протягом 5 (п'яти) робочих днiв з моменту завершен}UI робiт i передачi об'ектаробочiй KoMicii Замовника вивезти з булiвельного майданчика тЪхнiку, ,r"r"*op""TaHi матерiали,вiдходr, зЕести тимчасовi споруди;

водопостачання);
6.1.19. Здiйснювати за

(електролiчильникiв, водомiрiв)
постачапьЕикаN.Iи цих pecypciB;

свiй рiжунок встановлення засобiв облiку pecypciBi укладати договори на KopиcTyB€lнrrI ресурсtlп,Iи з

6,1"20, Вживати Bcix за<одiв щодо збереження переданого йому мшiпа Зап,rовника i нестивiдповiдальнiсть за втрату або пошкодженtш цього майна;
6,1"2l, Постачати дJUI MoHTtDKy на об'ектi обладнaння, передбачене документацiею навиконання робiт, концепцiею пристрою об'ектiв i технiчниrr'у*о**r, якiсть якого маеВiДПОВiДаТИ ВИМОГ€lП{, ВСТtlНОВЛеНИМ держ.вними стандарт€lJч{и та технiчними )rмoBill\dи, дiючими вYKPaiHi Дш Даного виДУ облаДнанн". пiдр"д"r* ,обоЪ'"зусться при передачi об,екта робочiйKoMicii Заrrlовника_ дJIя монта)ку обладнання надати 1*о""r*у наступнi докуI!(енти наобл4днання, передбаченi докупlентацiею на виконаннlI робiт, концЪпцiею пристрою об'ектiв iтехнiчними умоваI\,lи, яке над;lно Пiдрядником i змонтоваrrеним на об'ектi:* копiю сертифiката вiдповiдностi,.шсщо обладнаrrня пiдлягае сертиЬiкацii;* технiчну докуп{ентацiю на обладнаrrня: посiбник з MoHT€DKy та експJryатшlii обладнання з

розр€tхунком граничних HtlвElHTtDKeHb (при супроводi обладнанIIJI тtлкою докумеЕтацiею вiд йоговиробника);
* iнструкцiт з технiки безпеки (при супроводi обладнання такими iнструкцiями вiд йоговиробника);

_ 
* iншi документи, обов'язок отримЕIнIUI яких з метою пiдтвердженfirl якостi та безпекиобладнання вст€tновленийзаконодilвством УкраiЪи;
* письмовi гаршrтiйпi зобов'язанЕя постачальника на ycTaTKyBaHrl I.
6.1.22- Пiдрядник зобов'язшtий до початку робiт надати Заrr,rовникУ ловiдку провiдповiдальЕих працiвникiв Пiдрядника (виконробах) на об'ектi (з додатком копiй "**i* ,rро

призначення цих працiвникiв, пiдписами цих пРаЦiвникiв i копiй дипломiв цих працiвникiв).
6,1"2з. Вжити заходiв до недопущення передачi без згоди Замовника проектно-кошторисноi

докуп(ентацii (примiрникiв, копiй) TpeTiM особш,r;
6.1,.24. Забезпечити ведеЕця та передачу Замовнику

про виконання,Щоговору;
6.1,.25. Своечасно усувати недолiки робiт, лопущенi з його вини;
6.1.26. Iнформувати в устаЕовленому порядку Замовника про обставини,

перешкоджtlють викон€lнню рlов,Щоговору, а також про зtжоди, необхiднi для ix ycyцeцfirl;
6.|.27. Замовнику письмову

iнформаliйну довiдку про стан будiвництва об'екта та використitннrl коштiв. Щотижirева довiдка
нада€ться Замовнику факсом або електронною поштою. У будь-який час на вимогу Замовника
надавати yci вiдомостi про хiд виконання ,щоговору, а також надавати необхiднi докуIuенти.
строк надання iнформацii на вимогу Замовника становить 5 днiв з днrI отримttння запиту.

6.|.28. Сплатити неустойку, вiдшкодувати збитки та моральну шкоду в разi ,"""*o"u"",
або нена.rrежного виконаЕня ним зобов'язань за цим Щоговором, якщо BiH не доведе, що
порушення,Щоговору стtlлося не з його виЕи.

0.2. ПИрядцшк мас право:
6.2.1,.Своечасно та в повному обсязi отримувати плату за виконанi роботи;
6-2.2. На дострокове виконання робiтза письмовим погодженням Замовника;
6.2.з. У разi невикоЕання зобов'язань Замовником Пiдрядник мае право достроково

розiрвати цой,щоговiр, повiдомивши про це Зад,tовника у мiсячний строк;
6.2.4. Заlцrqа1" за згодою Замовника до виконання Щоговору TpeTix осiб (субпiдрядникiв);
6.2.5.Вiдмовитись вiд ,Щоговору з вiдшкодув:lнtUlм збиткiв у разi, коJIи використаннlI

матерiаJIьних pecypciB, забезпечення якими здiйснюе Замовник, або додержttння йсrго вказiвок

6.1.18. Забезпечити пiдведення тимчасових мереж pecypciB (електропостачання,

в установленому порядку докуплентiв

що
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здоров'ю людей чи призводить добезпеки та iнших вст€tновлених

6,2,6. На вiдшкодування завданих йому збиткiв вiдповiдно до зЕлкоЕодавства та {оговору;
иI. ризики випАдк9_р9-го знищЕння АБо пошкоджЕння

ОБ,€КТА БУДIВНИЦТВА ТА iX СТРАХУВАНЙЯ
7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'екта несе Пiдр"дник, KpiM випа,дкiв,коли це стtшIося внаслiдок обставин, що заJIежаJIи вiд Запловника.
7.2. У разi випадкового пошкодження об'екта до передачi його Замовнику Пiдрядникзобов'язаний протягом 5 (п'яги) ка-пендарних лнiв повiдомити про це Заrrловника та негайновласними силап{и усуЕуги пошкодженIш. З цiею метою Пiдрядrик подае Замовнику дляпогоджеЕня плtш зilходiв щодо усунеЕЕя наслiдкiв випадкового пошкодженшI об'екта. ЗапоIодженц,Iм iз Замовником Пiдрддник може запуrати до усуненшI пошкодження об'скта TpeTix

7.3. СтрахуванЕя ризику знищення
даIIого ,Щоговору.

або пошкодження об'екта не передбачаеться умовilми
7,4, ПiДРЯДНИК ВiДПОВiДае За ОхороЕу будiвельного майданчикц його освiтлення таогороджеЕня, забезпечуе в перiод виконанIuI робiт необхiднi протипожехнi заходи, уп{овирежиму на об'ектi та додержЕIнIUI вимог щодо технiки безпеки'"u о*оро"и н€lвколишньогоприродIого середовищa скпадшrня будiвельних матерiа.гliв та розмiщеннrl теюIiки. Зазначенiзtlходи здiйснюються ПiдрцдЕиком власЕими силtlп{и та власний рахуIIок.

VIII. МАТЕРIАЛЪНО-ТЕХНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
8,1, Постач€цIня, скJIадуваIIЕя та зберiгання MaTepia-TliB, констр)iкцiй, виробiв здiйснюеться

силап,fи Пiдрядника,

IX. ЗАЛУЧЕННЯ СУБПЦРЯДНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ

9,1,Пiдрядник мае право за згодою Замовника залrIати дJUI виконання робiт субпiдряднi
оргшriзацii, Укладання субпiдрядних договорiв не створюе будь-яких правових вiдносин мiжЗамовником i субпiдрядникаN{и. Пiдрядник вiдповiдае за результur" роЬоrи субпiдр"дн"кi" lвиступае перед Замовником як геЕера.шьний пiдрядник, а перед субпiдрялЕикtlN{и - як зЕlI\,1овник.

9.2. Субпiдрядники, що зilIrIаються до ""*о"*"" poбi., riовиннi вiдповiдати таким
вимогtlN,f:

- наявнiстъ лiцензii (лозволу1 на виконtlння робiт у разi необхiдrостi;
- наявнiсть pecypciB (матерiальних, техЕiчних, фiнансових), якi забезпечують якiсне та

свосчасЕе виконЕlння договорiв;
- наявнiсть досвiду виконttнЕя ана-погiчних договорiв;
9.3. Пiдрядник несе вiдповiда-пьнiсть перед субпiдрядник€}ми за невиконання абсl ненllлежне

виконuшня За-мовником cBoix зобов'язань за.Щоговором, а перед Замовпиком - за невиконtlння
зобов'язшlь субпiдрядникtlпdи. Пiдрядник координуе 

""поrп*rъ робiт субпiдрядникап{и, створюе
уп{ови та здiйсtпое контроль за викоЕtlнням ними договiрних зобов'язанi.

9.4. Заrrловник i субпiдрядник не мають права пред'являти один одIому вимоги, пов'язанi з
порушенЕям договорiв, укл4дених кожним з них з Пiдрядником, якщо iнше не встановлено
зtжоном.

х. вЕдЕння виконАвчоi докумЕнтАцIi
10.1. Пiдрядник забезпечуе свосчасне i в повному обсязi веденшI викон€lвчоi документацii,

передбаченоi будiвельними нормами i правилами та iншими нормативно-правовими €ктtl1{и,

cTocoBllo способу виконаннrI робiт загрожу€ життю чипорушень екологiчних, санiтарних правил, правил
зtжонодавством вимог;
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визЕачае осiб, вiдповiдаrrьних за iT ведепня.10'2' ПiДРЯДЕИК ЗДiИСrПОевЙЬ журнаIry виконаЕIuIробiт в повному обсязi.

XL КОНТРОЛЪ ЯКОСТI РОБIТ I МАТЕРIАЛЪНИХ PECYPCIB
11.1. Роботи i матерiальнi ресурси, що вивiдповiдати держЕвним стандартам, будiвелъним 

]корисТовуютъсЯ для ix виконанЕя, повиннiнормативЕим докум""rЫ'7;;;'Т;;:#Y.::ОМаlЛ, iНШИМ ЕОРМаТИВно-пр.вовим актам iДоiоrф.---^" 
докумеЕтаI\,, у галузi будiвництва, проектно_кошториснiй локумеuтацii та

,**li,i*;"Ж"#;Tfi ЖЪ,ýН3.Ч}#J,Т1::з1",-робiт,матерiапьнихресурсiв
ПОРЯДКУ, ВСТаНОВЛеНОМУ З€коЕодавством. ИИ НаГЛЯД Та КОНТРОЛЪ За ВИКОЕtЩПям робiт у11.3. Технiчний нагляд i кilтроль за викоЕанIU

"",о"*ffi ;жlЧж*#;JЖ#:ffi :Жi:н:нт,Ё#trтст*овленим
o""*",#iHlo1"":TffH;}r[1"o""'o-;, ;ЙоЁЙ*""*) вiдповiдностi робiт i матерiагrьних

*o*b,-XiX",'J"'ffi,ixT":i'J;;.#Ж;Ж*'",fl'#ffi:a;,io*yr"",," (дозволiв, лiцензiй,

**i*J1o1"r'#.i"'fin**r"'*ii ПРО 
";;;''::_Т {оlовопr та виконання пiдрядником

tlвторський нагляд стосовно "-".,JT,J;О#ХЖ;iНi:ri#;*ЁЬ"fi-Йj;1 *Jto'o.,..
77.4. З метою контролю за 

"iдоо"й"i"r. оудвелъFIо-монlДОКУМеЕТаЦii ЗаМОВНик забЬзпечуе здiйснен", bror";i:lT':'"1"_*IY"'" РОбiТ Проектнiй
будiвництва шJuD(ом укладенпя лЬ.о"ору з вiдповiдЩЁr;d;IЁЖ"}Ч;Н"I,:i:l*""#Ж
я'##ЗЖЖ:Жfi*ýН;йБ##;"#*д,асбуо];;;;;"аоб,ектаздiйсiюетьсяв

11.5. .Щля здiйспення u"rop.r*o.o та технiчногоПiдрядник зобов'язаний,u J""o.y замовника #:Ж ;Xfi'TJЖ,ii,"1X,flH#ff,i"j]документи.
11,5, у разi виявленrrя невiдповiдностi виконаних робiт вст€ulовленим вимогаI\{ Замовникприймае рiшення про УсУнеЦня Пiдрядником допущених недолiкiв або оро aуо""епнrl виконанIuIробiт.
11,6, У разi виявлеЕня невiдповiдrостi матерiальних pecypciB вст.lновлепим вимогап{Пiдрядцик зобов'язаний ,..йrо провести замiнУ цих pecypciB. Роботи, виконанi звикористilIням матерiальних pecypciB, Ъкi не ";й"iо".ть уст{lновлеЕим вимогtlп{, ЗамовникомIIе оплачуються.

ХП. ОРГАНIЗАЦIЯ ВИКОНАННЯ РОБIТ
12.1. Пiдрядник здiйсню€ тимчасовi пiд'еднання комунiкацiй па пе .

будiвельному майдшrчику та 
"о"о.оудо"Ф;oo*;i*uцiи " 

;;;;;]i;:Ж;ý#ilfiЖ;дЕlних робiт вкJIючено в загальний склад робiт за цим {оговором.

u*"#:?"1ТХfr XXl;*fiiffi :ЖЖнiiiЙru*Еязмонтовilногонимобл4днаннята
12'З' обладц€lння, переДане Замовником Пiдряднику за Актом прийому - передачi дляMoHTtDKY, ЗНilХОДИТЬСЯ На ВiДПОВiДальному зберiганнi Пiдр"д""** оо ioreцTy передачi об,ектаробочiЙ KoMicii Заrrловника, ПiдрЙИк зобов'яЗаний збезпечитИ збереженНя цьогО обладнанняДЛЯ ЗабеЗПеЧеННЯ ЙОГО cxoPo'HbcTi протягом строку зберiгання, .rirйu.".. про Еього, як проСВОе ВЛаСНе' ЗбеРiГаТИ ОбЛ4ДНаННЯ ОКРемо вiд irr*"хЪ.".й, . оо"рrr*йi" ycix необхiдних умов,якi забезпечують його збере*,",", no",p"1"" обладнанля Замовнику за першою його вимогою.Уразi неповерненЕя обл4днапп" *'пЪр*ою вимогою, Пiдряд"й;;;;., 

""*чr"ти Замовникуштраф у розмiрi 0,5% його BapTocTi за кожен денъ затримки.При yMoBi втрати або пошкодження
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обладнання з Вини Пiдрядника BiH вiдновлюс його за свiй рахун9к: у разi втрати (нестачi) майна *у розмiрi його BapTocTi, у разi пошкодження *,uй"1..- у розмiрi суми, Еа яку знизилась йогоBapTicTb. Попередня перевiрка (огляд) обладнання ,дit.пrо.r"." Ъ.йй.редцьо Пiдрядником абозаIryченою ним спецiапiзованою органiзацiею за його рахуЕок. Пiдрядник ;;;;; правакористуватися обл4дн€шIн,Iм, KpiM випадкiв, узгоджених з Замовником, за )д{ови, що такеузгодкення оформ,поеться письмово та немае прЕtво передавати майно у користування TpeTiMособам.
12,5, ПiдрядЕик письмово повiдомляе Замовника про готовнiстъ окремих вiдповiдальнихконструкцiй i прlтхованих робiт за 5(п'ять) робочих д"i" до """".С;;;ймання цих коЕструкцiй iробiт, ix готовнiсть пiд'"aрд*у€ться двостороннiми *rй"' промiжного прийманняВiДПОВiДаШЬНИХ КОНСТРУКЦiй i обЪтеженшI прrхованих робiт. Пiдрядrик приступае до виконаннянаступЕих робiт тiльки пiсля письмового дозволу Замовника, внесеЕого в журн.л виробництваробiт, Якщо зЕкриття робiт викоЕаIIо без письмо"Ь"о доa"о.гry Заrrловника а *жож якщо BiH не бувповiдомлений прО ix приймання абО був повiдОмлениЙ з порушеНшIм вищевказаного TepMiHy,Пiдрядник зобов'язаний на вимогу Замовника в TepMiH, 

"ar*о"rra"rй Замовником, за свiйрахунок розкрити буль-яку частину прихованих робiт, а потiм вiдновити iT.12,6,У разi, якщо За,пловником будугь виявленi неякiсно виконаrli роботи, Пiдрядник своiмисилilN,Iи i за свiй рахунок зобов'язаний в погоджений iз Заrrловнико* rфi" переробити цi роботидtя забезпечення ix на.пежноi якостi. При невиконаннi Пiдрядникомъого обов'язку Замовникмае право дJUI виправлеЕЕя неякiсно виконаних робiт заlгrlити третю особу , o.rn*ob витрат заptlxyнoк Пiдрядника.
12,7, Пiдр,ядник веде журнаJI виконання робiт, в якому вiдобрах<уеться весь хiд виконанняробiт, а т,жож Bci факти i обсiавини, пов'язаЕiз 

"ипонаrrням 
пл€tнових робiт i мають'значення увзаеминах cTopiH, Щомiсяця Замовник перевiряе i cBoiM пiдписом пiдт"ерджуе зilIиси в цьомужурна,гri, Я*що Замовник не задоволений ходом i якiсй робiт йъ .*".ами Пiдрядника,Замовник викJIадае свою ДУМку в цьому журна-шi. Пiдрядник зобов'язаний в 10 - денниЙ TepMiHвжити за<одiв до усунення недолiкiв, зазначених Замовником.

12.8. ЗамовЕик призначае свого предстtlвника на Об'ектi, який вiд iMeHi Заir,rовника спiльно зПiдрядником здiйснюе приймання виконаЕих робiт, техпiчний нЕгляд i контроль за ixBиKoH.IHIUIM i якiстю, а також проводитЬ перевiркуЪiдповiдностi 
"икористовуваних Пiдрядникомматерiалiв, конструкцiй, виробiв та оОладнанн, р{овам цього ,Щоговору, документацiТ навиконашня робiт, концепцii пристрою об'сктiв. Представнr*' зчrовни:ка 

'мае 
правобезперешкодного доступу до Bcix видiв робiт в будь-який час протягом усього перiоду виконalння

робiт, Пiдрядник за свiй рахуIIок забезпечуе прaд.r*"ика За.ь,tовника примiщеннял,t, осняп{енимyciM необхiдrим для викоЕанIrrI представником Замовника зазЕаченrх функцlt.

хпI. приймдння-пЕрЕдАчА зАкIнчЕних роБIт (оБ, €ктд БудIвництвд)
13.1. Пiсля одержання повiдомлення Пiдрядника про готовнiсть до передачi закiнчених

робiт (об'екта будiвництва) Замовник зобов'язаний негайно розпочати ix приймання.|3,2, Передання робiт Пiдрядником i прийняття ik Замовником оформ.пяеться i.*ToM,пiдписаним обома Сторонаtrли. У разi вiддови однiеi iз cTopiH вiд пiдпис{lнIul акта про цевказуеться в aKTi i BiH пiдписуеться другою Стороною.
13.З. Якщо нормативIlими актilп{и передбачено проведеншI попереднiх випробуваньзакiнчених робiт або таке випробуваншI викJIикttне харtжтером цих робiт, ix приймшrня-передача

проводиться у разi.позитивного результату попереднього випробування.
13,4, у разi виявлення в процесi ,rр"йrа"rя-передачi закiнчених робiт, недолiкiв,

допущених з вини Пiдрядника, BiH у визначений Замовником строк зобов'язан"а y.y"fr" i* lповторнО повiдомиТи Заrrловника про готовнiсть до передачi закiнчЁних робiт.13,5, Якщо виявленi недолiки не можугь буги усунугi Пiдрядником, Замовником аботретьою особою, Замовник мае право вiдмовитиa"- 
"iд- 

прийнЬя таких робiт (об'екта
будiвництва) або вим{гати вiдповiдrого зниженпя договiрноi цiни тIи компеIIсацiт збиткiв.
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13.6. Пiдписання акта приЙманшI-передачi с пiдставою дJIя цроведеннJI остаточнLгхрозрtlхункiв мiж Сторонами.
1З,7, Акти приймання виконаних пiдрядних робiт за формою КБ-2в та довiдки про Bap'icTbвиконаних пiдрядних .робiт за формою кБ-3. за пiдписом уповЕовtDкеноi на те особоюпiдрядника i скрiпленi печатко- Пiдрrдника, надаються Замовнику щомiсяця до 20 числазвiтного мiсяця вкJIючно. Пiслrя цього уповновФкенi предстilвники CTopiH проводять перевiркувiдповiдностi виконшrих робiт yMoBtlIvI цього .Щоговору з т€lким розрtlхунком, щоб за умовивiдсугностi заrrеречень i зауваrсънь Замовн"r.u'до виконаних робiт акт прийманIIя виконilнихпiдряднlтх робiт та довiдка про BapTicTb викон€lних 

'iдъядних робiт були пiдписапi
уповновtDкеною на те особою Замовника i скрiпленi печаткою За.пловника в даному звiтномумiсяцi.

13,8, Якщо Пiдрядник передав Замовнику акт приймання виконаЕих пiдрядних робiт за
фОРМОЮ КБ-2В та довiдкУ про BapTicr" 

""*о"Ьих пiдрядних робiт за формою кБ-з пiзнiшеTepMiHy, зщначеного в п. 13.7. цього Договору. Замовник,ае rrраво пiдписати такий акт i довiдкуне в поточному, а в наступному звiтному мiсяцi 3а уIиови вiдсутностi заrrеречень i зауваженьза,пtовника до виконаних робiт за результатами перевiрки вiдповiдrостi виконаних робiт yN{oB€lN,I
цього,Щоговору.

1З,9, ЯКЩО ПРИ ЗДаЧi - ПРИйМаНнi виконаних пiдрядних робiт виrIвJuIються недолiки якостiвиконаних пiдрядних робiт, якi виникли з вини Пiдрядникu uбо субпiдрядникiв, недолiки якостiматерiа"пiв, виробiв, обладнання, конструкцiй, надЬих Пiдряд"й*оr" Замовн,ик onua-.rp*o 
".ПРИЙМаТИ ВИКОНаНi ПiДРЯДНi РОбОти та затримати ix оплату до усуЕенlrя пiдряд""оо, своiмисилаI\,tи i за свiй рахунок зазначених недолiкiв. Зазначенi *"дЬrriо" Пlдр"д*"i зобов'язаний

усунуги протягом 5 (п'яти) робочих днiв з моменту отриманшI письмовоi 
"йrо." Заrr,rовника проце усуЕеIIня. При наявностi в викон€}них пiдрядних роботах iстопrкх вiдступiв uй йБu-u"о.о

,Щоговору або iнших icToTHKx недолiкiв, 
"Ki "е можугь буги ycyHeHi, а т€жож в разi, якщонедолiки не були_усунугi в строк, встановлений Замовником, Запловник мае прtво вим€гати

розiрвання цього ,Щоговору та вiдшкодувtlння збиткiв. ,Щодатковi витрати на здачу - приймання
викон€tних пiдрядних робiт (так саlrло як i всього об'екта в цiлому), обумовленi нена-rlежнимвикоЕанням Пiдрядником (субпiдрядникаJ\,Iи) cBoix договiрних зобЬJязань, п()рушенням умовцього rЩоговору,здiйсrпоються за рахунок Пiдрядника.

13,10, Пцрядник зобов'язаний не менш нiж за 1() (десять) робочих днiв до дати закiнчення
робiт i передачi об'екта робочiй KoMicii Заrrдовника Еадати Замовнику лист про викJIик робочоikoMicii Задцовника з метою передачi iй об'екта. Одночасно з вищевкЕlзtlним листом Пцрядник
зобов'язаний надати Замовнику повний комплект виконtlвчоi докрлентацii щодо об'екта.

13,11 Пiд час приймання Об'екту складаеться вiдповiдний акт, що пiдписуеться
уповнов€Dкеними на те представниками Пiдрядника та членами робочоi KoMicii За.мовника, вякому вк€вуеться, що Об'ект прийнятий робочою комiсiею Заrчrовника. У разi виявленЕrtr недолiкiв
скJIадаеться акт про недолiки об'екта, в якому вказуеться перелiк 

"""rпirr"* недолiкiв i термiниix усунення. .Щаний alcT пiдпису€ться уповновФкеними на те предстtlвникап,lи Пiдрядника таIшенап{и робочоi KoMiciT Заirловника, а якщО ПiдрядниК вiдцtовляеться або у*rйuru.я вiд
сIfiадапня та пiдписанfiя цього акта, даний iжт скJIадаеться i пiдписуеться члеЕа.пли робочоiKoMicii Зап,tовника з проставленням вiдмiтки про вiдмову або у*rrr"""" Пiдрядника вiд його
пiдписання iз направленнямПiдряднику примiрника цього акта протягом 5 (п'яти) робочих днiвпiс,пя його складання. Пiдрядник зобов'язаний своiми сила]uи i за свiй рахунок }.сунуги виявленi
недолiки в термiни, зазначонi в aKTi про недолiки об'скта. У разi, "*що 

протягом цих TepMiHiB
усунеЕня недолiкiв неможливо iз-за необхiдностi отримшrня погоджень opiarri3 держzlвноi владита (або)оргшriв мiсцевого сulмоврядувЕlншI (благоустрiй, зовнйнi мережi i T.i.1, надаеться
гарантiйний лист за пiдписом керiвника Пiдрядника i печаткою Пiдрядника , в якому повиннi
буги вказанi заплановшti термiни виконаншI дilних робiт. У разi,^якщо усунення недолiкiв
протягоМ cTpoKiB' зtвначених в aKTi про Еедолiки об'екта, неможливе з iнших причин, Пiдрядник
зобов'язаний в письмовiй формi узгодити з Замовником продовженшI ц"*,"рйiнiв. Протягом 3(трьох) робочих днiв з дIUI повного усунення Bcix ,.доЪi*i" Пiдрядник зобов'язаний надати
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ЗаМОВНИКУ ЛИСТ ПРО ПОВТОРний викJIик робочоТ KoMicii Замовника з метою передачi iй об,скта,пiсля чого здiйснюеться повторне прийманшI об'скта в порядку, з€вначеному в даному пунктiцього.Щоговору .

1,з,l2, У разi, якщо ЕеДолiки незначнi, однЕtк е iншi заувrDкеннrI Замовника щодо Об'екта,скJIадаеться €жт приймання Об'екта, 
_ттIо пiдписуеться уrтовновФкеними на те представникаN{иПiдрядника та тUIенаiuи робочоi KoMicii Замо"""ка, 

" "*оrу 
вкапуеться, що Об'ект прийнятийробочою комiсiею Замовника, а також вказу€ться перелiк 

""""n""", зауважень i термiни ixУСУНеННЯ, ПiДРЯДНИК ЗОбОВ'ЯЗаНИй своiми сила}4и i заЪвiй рахунок у"у"уr" вияв.гrенi недолiкипротягом 10 (десяти) каlrендарних днiв з дня складанrUI акта прийiиадrня Об'екта, якщо iншiтермiни не вказаЕi в цьому akTi. У_ разi, .шсшо усунеЕня недолiкiв протягом вищевказанихTePMiHiB неМожлиВо, Пiдрядник зобов'язаний в письмовiй формi узгодити з замовникомпродовженЕя цих TepMiHiB.
13,1з, Протягом Всього перiолу Усуflення виявлених щодо об'екта недолiкiв пiдрядникзобов'язаний щодня надавати уповновiDкеному представнику Зш,rовника звiт про усуненнянедолiкiв, Усунення недолiкiв пiдтверлжу€ться Ъiд.rовiдной вi.щлiткою Замовника в akTiприймання об'екта або в aKTi про недолiки Об'екта, скрiпленому,rЦ.r"aоoa уповноваженоi на теособи За^п,tовника та печаткою Замовника (iз зазначенням дати ycyHeHE I зауважень).

_ 1з,1,4, Пiдрядник зобов'язаний в день завершення робiт i передачi бб'"*ru робочiй KoMiciT
за^пловника передати Замовнику пiд розписку перелiк встаковлених Еа об'ектi ruri"", механiзмiвi _обладнання (система сигналiзацii, система кондицiонуванrтя, система пожежогасiння, гiвовеобл4дншrня, лiфтове обладнання, сплiт - системи, пiдйомнi столи, електрообладнанЕrI (в томучислi освiт,lлова-rrьнi прилади), опtlJIювальне обладнання та т. п.). Вищевказаний перелiкскJIадаеться в трьох примiрниках (два - для Замовника, один - для Пiдрядника).

XIV. ГАРАНТIЙШ СТРОКИ ЯКОСТI ЗЖIНIIЕНИХ РОБIТ(ЕксплуАтАцIi оБ,€ктА БудIвництвА) тА порддок
УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛКIВ ЦЕФЕКТIВ)

14,1. Пiдрядник гараЕтуе якiсть закiнчених робiт i змонтованих конструкцiй, досягненнrIпоказникiв, визначених у проектнiй документацii, та можливiсть ix експлуатацii протягом
гарантiйного строку. Гарантiйний строк експлуатацii Об'екта становить десять poKiB вiд дня його
прийнятгя Заirловником.

14.2. Початком гарантiйного строку вважаеться день пiдtисаrrrrя акта про приймання-
передачу закiнчених робiт (об'екта будiвництва). Гарантiйний строк продовжуеться на час,
протягом якого об'ект не мiг експлуатуватися внаслiдок недолiкiв, вiдповiдшrьнiъть за якi несе
Пiдрядник

14.3. Пiдрядник вiдповiдае за дефекти, виявленi у меж.lх гарантiйного строку, якщо BiH не
доведе, що вони стаJIися внаслiдок: природного зносу об'екта або його частини; неправильноТ
його експrrуатшдii або неправильностi iнструкцiй щодо його експ.пуатацii, розроблених сап,lим
заrr,rовником або зirпу,теними ним iншими особами; ненаIIежногь ремонry Об'екта, який
здiйснено сЕlN,fим Замовником або загупrеними ним третiми особами-, iнцптх незалежних вiд
Пiдрядника обставин.

|4.4. У разi виявлення впродовж гарантiйного строку експлуатацii Об'екта недолiкiв,
вiдповiдальнiсть за якi несе Пiдрядник, Замовник зобов'язiltий без зiтримки сповiстити про це
Пiдрядника i запросити його дJuI скJIадання вiдповiдного Акта з u"зrrJr""*rм в ньому TepMiHiB
усунеIIня виявлених вад (недолiкiв).

t4.5. У вип4дку вi.щrови Пiдрядника взяти у{асть у складаннi вищевказаного Акта.
Замовник мае право зробити це за уIастю третьоi сторони i надати Акт Пiдряднику дIя усунення
Еим недолiкiв. Якщо Пiдрядник не забезпечить YсуненIIJI встановлених недолiкiв у визначенi
Актом термiни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити iншого
виконulвця iз компенсацiею витрат на виконантiя робiт за рах}.нок Пiдрядника.

11
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ХЧ. ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH
15,1, У разi невиконання або неналежного виконанЕя cBoik зобов'язань за ДоговоромСторони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством та цим,.Щоговором.l5,2, У разi необхiдпостi вiдшкодУвання збиткiв або застосраЕБ:i"*"* санкцiй сторона,права або законнi iнтереси якоТ порlтпено, з ме'ою вирiшення 

""ору 
,*ртаеться до порушIIика ЗПИСЬМОВОЮ ПРеТеНЗiеЮ, ЯКЩО iНШе Не ВСТановлено законом. Претензiя роar*дuarься в мiсячнийстрок з дня ii одержанIUI, якщо iнший строк не встановлеIIо зrжонодttвчими iж:гаil{и. У разi колиСторона, що порушила майновi права або законнi iнтереси iншоi Сторони, протягом мiсяця неДаСТЬ ВiДПОВiДi На ПРеТеНЗiЮ абО 

"iдrо""r"ся повнiстю або частко"о iт aадо"ольЕити, сторона,права або законНi iнтересИ якоi поруШено, ма€ правО звернугиСя з вiдповiдниМ позовоМ ДО суду,15.3. Оскiльки роботи викоЕуються iз .йу""rrrом бюджет""" ";;;^ "ЙrЁЁЫi"r"*CTopiH за порушенн,I зобов'язань за цим Щоговором та порядок урег)UIюванкя спорiвВИЗНаЧаЮТЬСЯ З ДОТРИМаНШIМ ВИМОГ aKTiB ЗаКОНОДаВства, що регулюють цi arrпr*r".
15,4, У разi невиконаЕня або несвоечасного виконаЕIuI зобов'язаltь при виконаннi робiтПiдрядник сплачуе Замовпику штрафнi санкцii у розмiрi:- за порушення yпtoB зобов'язання щодо якостi робiт стягуеться штраф у розмiрi 20 %BapTocTi неякiсних робiт.
- за порушення cTpoKiB виконання зобов'язання стягу€ться пеня у розмilli 0,L уо BapTocTi

робiт, з яrcrх допущено прострочення виконаншI за кожний день простроra""", а, за простроченIUIпонад 30 днiв додатково стяryеться штраф у розмiрi 7о/о вказаtтоi BapTocTi.
15,5, у випадку ненадання ycix вiдомостей (довiдок) .rро *Ц 

""конапня умов.Щоговору навимоry Замовникаабо порушення cTpoKiB ix нада:лня, якi-пеiедбаченi умовЕлп{и цього ,Щоговору,Пiдрядник сплачуе на користь Зап,rовника штраф у cyмi 10 000 (десять i".""l гривеIIь за кожний
випадок ненадання довiдок або порушеннrI cTpoKiB ik надання.

15,6, Замовник не несе вiдповiдальностiЪа ненадходження коштiв з дкерел фiнаrrсувапня.15.7. ПiДРЯДНик несе матерiальну вiдповiдальнiсть за збереж""Ь 
""п,)н:lних робiт доповного викоЕання умов цього !оговору,

15.8. Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть
безпеки згiдно чинIIого зrжонод€lвства.

за пор}.шенЕrI IIравил охороЕи чрацi i пожежноi

ХИ.ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ

1,б.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненЕlлtежне виконtlння
зобов'язань за цим.Щоговором у разi виIIикнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пiдчас укJIадшrня ,Щоговору та виникJIи поза волею CTopiH (аварй, катастроф4 стихiЙне лихо,
епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощо).

16.2. СтороЕа, що не мож9 виконрати зобов'язtшня за цим
обставин непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом
виIIикнеЕня повiдомит1.1про це iншу Сторону у письмовiй формi.

1б.3. .Щоказом виникнення обставин непереборноТ сили та
докуN{енти, що видЕlються уповновtDкеними органами державноi
настання вiдповiдних обставин непереборноТ сили.

,Щоговороlчr рrаслiдок дiй
15-ти дliв з момонту ix

строку ix ,цiТ с вiдповiднi
влади та заювiдчують факт

16.4. у разi ко.tпl строк дii обставин непереборноi сили продовжуеться бiш;ше нiж 90 длiв,
кожна iз CTopiH в установленому порядку ма€ право розiрвати цей .Щоговiр. У разi попередньоi
оплати Пiлрялник повертае Замовнику кошти протягом трьох днiв з ДНЯ Р,озiрвttннrl цього
.Щоговору.

ХЧII.ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

17.1. у випадку виникненЕя спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язlпо,гься вирiшувати
iх шляхом взаемних переговорiв та консультацiй.

1,)
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L7.2. У разi недосягнення Сторонами згод.I
порядку.

спори (розбiжностi) вирiшуються у судовому

хчпI. строк дi договору
18.1. Щей Щоговiр набирае чинностi з моменту пiдписання i дiе до 31 .|2.20] '7 року, а увипадку невикоЕ€tнЕя Сторонами зобов'язань, передбачених .Щоговором - дiе до повноговикон:шня Сторонаrrли своiх зобов'язань.
18,2, Щей .щоговiр Укладаеться i пiдписуеться у трьох примiрниках, що мають однtlковуюридищIу сиJry, два з яких зберiгаються у Заrrtовника та одиII - в Пiд|ядника.

XIX.IHШI УМОВИ

],9,1, Внесення змiн у .Щоговiр чи його розiрвання допускасться тiльки за згOдою CTopiH,якщо iнше не встановлено зtконом. У разi вцсуiностi Takoi: згоди заiнтересована Сторона маепрtlво зверЕутися до суду. Внесення*змiн У,Щоговiр оформrпосться додатковою угодою.Укладенiмiж Сторонами додатковi угоди до.Щоговору е його 
".ъiд'.*rrrми 

частинilп,lи.
19,2, Сторона,Щоговору, яка ввФкае за необхiдне внести змiни у.Щоговiр чи розiрвати його,повинна н4дiслати вiдповiдну пропозицiю другiй CTopoHi. Сторона'Щоговору,'"*u од.р*-uпропозицiю про вЕесенЕя змiн у .!оговiр або розiрвання йоЪо, у д"адц"r"денний строк

повiдомляе другу Сторону про свос рiшення.
19.3. у разi коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змiн у,Щоговiр або розiрваrrняйого чи у разi неодержtlння вiдповiдi в установлений строк з ypaxyBtlнE IM часу пош1ового обiгу,

заiнтересована Сторона може звернутись до суду.
19,4, При вирiшеннi iнших питtlнь, не обупловлених.Щоговором, Сторони керуються чиннимзаконодавством УкраiЪи.
19.5. Жодна Сторона не мае права передавати iншим своi права i обов'язки за,Щоговором

без письмовоi згода iншоi Сторони.
19.6. Bci ЗМiНИ Та ДОПОВНеIIня до ,Щоговору дiйснi лише за )rмови, що вони виконанi в

письмовiй формi та пi.цдисанi обома Сторонаtrли.
19.7. Пiсля пiдписшrня.Щоговору yci попереднi переговори, )тоди та протоколи про намiримiж СторонаI\,fи iз питань, що тЕж чи iнакше стосуютьс" д*оiо До.о"ору, втрачають юридичну

сиJry.
19.8. Сторони зобов'язанi за взаемною згодою розiрвати дшrий ,Щоговiр при HacTaHHi таrg{х

обставин:
- суггеве порушеIIнJI договiрних зобов'язань Пiдрядником, що створю€ передумови дJш

невикон€lнЕя зап{овлення у встановленi строки;
- банкругство Пiдрядника;
- виявлення недоцiлъностi або неможливостi iнвестувшrня коштiв у Об'ект.
19.9. Вся iнформацiя, пов'язана з цим .Щоговором (у тому числi отримана в гtроцесi його

виконаннrI), е конфiденцiйною. Пiдрядцrик зобов'язаний не розголошIУвати TpeTiM о"Ьбu' бУд" -
яку iнформацiю i не надавати TpeTiM особа:чr бУд" - якi докупtенти, пов'iзшti з укJIаданЕям,
змiною, виконанЕям цього rЩоговору, без попередньоi письмовоi зго.шt Заruовника.

19.10. Замовник е бюджетною, неприбугковою установою.
19.11. Пiдрядник мае статус платника податку на прибуток пiдприемств на загальних

пiдстава:с вiдповiдно до Податкового кодексу Украiни.

ХХ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

20. 1.ДодаткаNlи до цього,Щоговору е:
- ,Щодаток NЬ 1- договiрна цiна; !
- ,Щодаток Ns 2 - каJIендарний графiк виконання робiт;



!ОzОВiР М I93-]6 Bid 01,]t,20ldР, <КаПiТlЛ_ЬПlй ремонт булiвлi <<загальноосвiтня школа I-IIr ступенiв л} 4MicTa ОбухОв8> пО вул, П, осппенко в м. Обухiв СiОу*i"."*Бо районУ КиiЪськоi областi (утеп.пення фасаду)>,уклаdенuй мiэr dепарпuwенmом рееiональноzо розвumку mа ilcumJlo*o-koMy'Mb.oeo еоспоdарсmва kuiBcbkoi

- Додаток ]ф 3 - протокол погодженнrI договiрноi цiни; d
- ДодатоК м 4 - Акт прийОму-передачi будiвЙьного маЙданчика; &
- Додаток }lb 5,- Акт прийому - передачi !окументацii.

"зАмовник,, "пIдрядник,,

Вid iMeHi Пidряdнuка
,(mора dепарmаменmу

Щепартамент регiональЕого роr"ппrffi
жптлово_комунального гоеподарства

Кпiвсько[ обласпо[ державпоi

ТОВ <Будiвельна Компавiя

04119, м. КиiЪ, вул. Мельн"кова, +О
тел. (044)206-74-91
р/р З5218095015180

Банк - .Щержказначейська служба Украihи,
м. КиiЪ
мФо 820t72

Банк- ГУ ДКСУ у КиiЪськiй областi
м. КиiЪ
мФо 821018
Код €ДРПОУ 21467647

р/р 26009056212|70
в ПАТ КБ кПриватбшлк>
мФо 380269
Код еДПоУ 40216774

liTý7а-ý,|Iлё-ч
Е ýfl

Еълlý
wФffi_-'lД v!- 1\Аi-у-!зу

л/a- Z л)



{.?:::'rY l93-1б Bid 01.11.20lбр <<Капiтl

;;;;,";;";?;*;::._п.о"о,,J,*Н;:,Ёtil,хIJrнfl fl flТ:<Загальноосвiтняr#;#:i:;:i::;пяffij*Н*#;;

й
(,

Додаток М 2

КАЛЕIЦАРНИЙ ГРАФIК ВИКОНАНIIII РОБIТ

Найменування об'скта

<<загальноосвiтня школа
I-ПI ступепiв ЛЬ 4

уrч" Обухова>> по вул.
П. Осипенко в м. Обухiв
Обухiвського раИону
киiъськоi областi

1408,2132 1232,013 176,2002

д,



lcleoBiP м l93- lб Bid 0 t. t 1.2() lб р,<<Капiта.lобУхова> по ВУл, п, o"nnu"io'JТ'ffiilJb";;:ill.H'.T'il;1i"fiil:жlT.#*iжH:xTЁ"i#fi;
уклаOенuй мiэtс dепаz

#[ЁJ#::rr:,::rсutьноеоеоспоdарсmваR,uiьськоiобласноi

%Ol ,r,,)
''u u -- Додаток J\b 3Проmокол поzоduсеннл dozoBipHoi цiнu

<ЗАМоВник)

уррвпБ
ВКдр

Техпагляд -28,409 (тпс. грн.)Авторський пагляд - З,SgЦlтЙ'грп.;

ндар Д.А.

р/р 2600905621217О
в ПАТ КБ кПриватбанк>
мФо з80269
Код €ДПоУ 402|6774

Bid iMeHi

luрек
кЕСЮ

(ПЦРЯДНИКD

9]00lч,уi@ттел. (050)445-05-36

Бондар А,В. l

Шамшур м.в. /ta r" цееаtrl,ЙД

.Богдан С.П./Чайкун М.В.
Катттка В.Б.

Дuсерела фiнансування

Кошти обласного Оод*Б

lozoBipHa цiпа на ве"о ooniiii.--.-весь пepiod буdiвнuцпва

_ {:""п"амта ,кптлово-комчI
Ic._._.___ _ _ __ 

пального господарства
ТОВ <<Будi"е,liна КБЙо аЫ"

<EСЮ YKpaiha>0_.|1?:*кffi
тел. (044)206-74-91
р/р 35218095015180

мФо 820172

мФо 82101s
Код еДРПQУ 21467647

iiLФ|::rW

Бутрик О.Ю.

м.п. Мацеха
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