
1 Програмний комплекс А В К - 5 (3.3.3.1) укр. ■ 1 - 500_1_ПД_КБЗа

Примірна форма КБ-3

Підприємство, організація - 
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник -
Генпідрядник - ТзОВ'Техексбуд"
С уб п ід ряднику^
Договір №° ад “ ’ 0 8 к
Найменування будівництва та його адреса -  Послуги з поточного ремонту каналізаційної мережі ДНЗ №75 в м. Львові

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за ja o  2019 р.

(тис, грн.)
Вартість виконаних робіт та витрати

Найменування об'єктів, пускових комплексів з початку будівництва 
по звітний місяць 

включно

з початку року по 
звітний місяць 

включно

у тому числі за звітний 
місяць

А 1 2 3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва 29,32500 29,32500 29,32500

утому числі:
1. Послуги з поточного ремонту каналізаційної мережі ДНЗ №75 в м. Львові 29,32500 29,32500 29,32500

у тому числі:
1. Будівельні роботи 27,44300 27,44300 27,44300
2. Інші витрати 1,88200 1,88200 1,88200

Всього вартість виконаних будівельних робіт 29,32500 29,32500 29,32500
•

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник

" О І  " О «£-_____ 20 $  року

 20_/f року" П X "



5 Програмний комплекс ABK - 5 (3.3.3.1) укр. - 1 - 500_1_2-1_ПД_КБ2в
Примірна форма № КБ-2в

Підприємство, організація - 
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ( )
Замовник -
Генпідрядник - ТзОВ "Техексбуд"
Субпідрядник - 
Договір № від року
Найменування будови та її адреса -  Послуги з поточного ремонту каналізаційної мережі ДНЗ №75 в м. Львові .
Найменування об'єкта -  Послуги з поточного ремонту каналізаційної мережі ДНЗ №75 в м. Львові 
Підстава: Договірна ціна

А К Т  №  1
приймання виконаних будівельних робіт

за 2019 року

Поточна ціна одиниці виміру, грн. Витрати
труда

Обгрунту
вання

у тому числі

Виконано

робітників- 
будівельни- 
ків на обсяг 

робіт, 
люд.-год.

№ 
ЗІ  п

Найменування робіт і витрат (шифр і 
№ позиції 

нормативу)

Одиниця
виміру

Кількість Всього

Заробітна

Експлуата
ція машин та 

механізмів

робіт
(витрати),

грн.

Витрати 
труда 

робітників, 
що обслуго

плата у тому чис
лі заробітна 

плата 
машиністів

вують маши
ни, на обсяг 

.робіт, 
люд.-год.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Локальний кошторис 
2-1-1

на Послуги з поточного ремонту 
каналізаційної мережі 
ДНЗ №75 в м. Львові

Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях РН1-1-2 100 мЗ 0,0495 32958,03 30229,74 1631 40,44

2 Демонтаж труб каналізаційних діаметром 100 
мм в траншеї з розпорами

РН16-44-1
к=0,4

100м 0,23 1259,95 1259,95 - 290 7,25



5 Програмний ком плексABK - 5 (3.3.3.1) укр.____________________________  - 2 -

1 2 3 4
3 Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в 

саналах із труб чавунних каналізаційних 
діаметром 100 мм

РН15-14-2 
к=0,4

100м

4 Пробивання прорізів у бетонних стінах та 
перегородках

РН 3-22-1 1 m3

5 Мурування окремих ділянок простих зовнішніх 
стін із цегли

РНЗ-28-1 100 m3

6 Прочищення дворової каналізаційної мережі РН 15-8-2 100м

7 Ремонт бетонних лотків в колодязях 
перенабивання лотків]

РН 16-77-3 м

8 Укладання труб поліетиленових діаметром 
100 мм

РН 16-8-3 100м

9 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб діаметром 110 мм

РН 15-18-2 100м

10 Труби каналізаційні ПВХ-110 С113- 
1360-В1 
варіант 1

м

11 Перехід 110/63 С113-1-26- 
В1

варіант 1

шт

12 Заглушка до каналізаційних труб із 
поліпропілену діам. 110 мм

С113- 
2293-В1 
варіант 1

шт

13 Трійник ПВХдіам. 110/45 С113- 
1460-1-В1 
варіант 1

шт

14 Трійник ПВХ діам. 110/90 С113- 
1460-В1 
варіант 1

шт

15 Коліно 110/45* С113-77- 
В2 

варіант 1

шт

16 Коліно 110/90* С113-77- 
В2 

варіант 2

шт

17 Хомут 110 С1530- 
179-В1-В2 
варіант 1

шт

500 1 _2-1 _ПД_КБ2в

5 6 7 8 9 10
0,48 3519,44 3519,44 - 1689 37.64

0,35 1389,77 1389,77 486 13.52

0,002 217447,30 48011,14 - 435 2А

0,29 7899,55 7899,55 _ 2291 63.07

0,9 1301,23 1057,75
-

1171 24.4

0,23 1997,68 1997,68 - 459 11,08

0,48 3773,96 3773,96 - 1812 40,95

48 97,88 - - 4698 -

3 144,27 - - 433 -

7 26,97 189

5 90,18 451

2 81,20 162

3 45,71 137

•

45,71 183

12 37,56 451
-



5 Програмний комплекс ABK - 5 (3.3.3.1) укр.
1 2“

- 3 -

Приєднання каналізаційних трубопроводів до
існуючої мережі в сухих грунтах.........................
Разом за локальним кошторисом прямі 
витрати, грн.

Разом прямі витрати

у тому числі:
-  в а р т іс т ь  матеріалів, виробів та конструкцій
- заробітна плата
- вартість експлуатації машин 

у тому числі:
- заробітна плата робітників, що 

обслуговують машини 
Загальновиробничі витрати

Кошти на зведення та розбирання 
тимчасових будівель і споруд 
Додаткові витрати при виконанні 
зудівельних робіт у зимовий (літній) період 
Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)

у тому числі: зворотні суми 
Інші супутні витрати 
Разом (I+II+III+IV+V)

Прибуток (6,8)

Адміністративні витрати (1,23)

Кошти на покриття ризиків
Кошти на покриття додаткових витрат,
пов'язаних з інфляційними процесами
Всього вартість будівельних робіт

РН16-52-1

'озрахунок

ДСТУ Б грн.
Д.1.1-
1:2013
п.5.8.16
ДСТУ Б грн
Д.1.1-
1:2013
п.5.8.16

грн
грн

грн

шт

грн.

грн.
грн.
грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

1804,36 1693,41

500_1_2-1_ПД_КБ2в

8
3609

20577

20577,00

7619,00
12958,00

4569,00

25146,00

27443,00

10
83.65

324.4

324.40

1 М 5

337.85

25146,00 337.85

2297,00

416,00



5 Програмний комплекс ABK - 5 (3.3.3.1) укр.___________________________   - 4 -

1 2 3 4
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) грн.

X. Податки, збори, обов'язкові платежі, 
встановлені чинним законодавством і не 
враховані складовими вартості 
будівництва - без врахування таких, що 
обчислюються від обсягу реалізації 
продукції 
1. Разом грн.

До

2. Вартість матеріалів поставки замовника 
та витрат замовника з експлуатації машин і 
механізмів

3. Зворотні суми
4. База для визначення обсягу реалізації 

продукції, виконаного власними силами 
(п4.=п.1-п.2-п.З)

- Податки, збори, обов'язкові платежі, 
встановлені чинним законодавством і не 
враховані складовими _вартості 
будівництва (без ПДВ) (5 %)
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)

ДСТУ Б 
Д.1.1- 
1:2013 
п.5.8.16

грн.

грн.
грн.

грн.

грн.



500_1_2-1_ПД КБ2в
5 6 7 8 9 10

27859,00 337.85

Ч
27859.00

27859.00 

1466,00

29325.00 337.85



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всього за актом грн. 29325,00 337.85

-

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не : 
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 13855 грн., 
утому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 12958 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
- зарплата у складі загальновиробничих витрат: 897 грн..

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник) 

М. П. Субпідрядник

нням машин.

О І  " 200 . року

" 0 І_ " 2 0 ^  року

" ___" _________ 20 року
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ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ №

м. Львів 0 % у 2019

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів м.Львова, яка надалі іменується
«Замовник», в особі Синицька Г.Я, що діє  t 3 однієї сторони, та
«Виконавець»ТзОВ «Техексбуд» ,в особі директора Куцибала Наталії Сергіївни, який діє на 
підставі Статуту, які надалі разом іменуються Сторонами, уклали цей Договір про наступне:

І. Предмет договору
1.1. Найменування послуг: Послуги з поточного ремонту каналізаційної мережі ДНЗ №75 в 
м.Львові.

1.2. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування 
видатків.
1.3 Умови договору про закупівлю не повинні змінюватись після підписання договору про 

закупівлю до повного виконання зобов”язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів 
закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення 
сторонами ціни договору про закупівлю.
1.4. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
1.5. При виникненні бюджетних зобов”язань проплата за надані послуги проводиться при 

наявності та в межах бюджетних асигнувань.
II. Якість послуг

2.1.Учасник повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику, з дотриманням 
вимог чинного законодавства.

III. Ціна договору
3.1. Ціна цього Договору є тверда і становить: 29,325грн. (Двадцять девять тисяч триста 
двадцять п’ять грн.00 коп.) ( без ПДВ).
3.2. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін у випадку зменшення 
обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

j v f e  / Д Г
б .  о .

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами акту 

наданих послуг.
4.2 Розрахунки між Сторонами здійснюються безготівковим шляхом на поточний рахунок 

вказаний Виконавцем.
4.3. Замовник здійснює Виконавцю оплату за фактично надані послуги на підставі акту про 

надання послуг шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця 
протягом п’яти днів з дня надання послуг, за умови надходження фінансування.

4.4.Розрахунки за поставлені послуги здійснюються на підставі виставленого рахунку та 
акту наданих послуг.

4.5. Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України.
4.6 У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за надані послуги 

здійснюються при отриманні Замовником з міського бюджету коштів на оплату фінансування 
цих послуг.

V. Надання послуг .у  О Л  Y#
5.1. Строк надання п о сл у г: (згідно з календарним планом)
5.2. Місце надання послуг: ДНЗ № 75 в м. Львів.

VI. Права та обов'язки Сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за надані послуги;

S '*w"



6.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом встановленої форми.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, 
повідомивши про це його у строк до 3-х календарних днів;
6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору.
6.3. Замовник може розірвати договір в односторонньому порядку у випадку:
6.3.1. Невиконання умов Договору, а саме:

- несвоєчасне надання послуг з поточного ремонту каналізаційної мережі ДНЗ №75 в м. 
Львові (протягом трьох робочих днів згідно з календарним планом ).
6.3.1.1. Договір вважається розірваним на четвертий робочий день після терміну початку 
робіт згідно з календарним планом.
6.3.2. Перевищення Виконавцем, без згоди Замовника, ціни Договору.
6.4. Виконавець зобов'язаний:
6.4.1. Забезпечити надання послуг у строки згідно з календарним планом ;
6.4.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 
II цього Договору.
6.4.3. Забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, як 
передбачена діючим законодавством.
6.4.3. Дотримуватись технологій і вимог відповідно до державних будівельних норм.
6.4.4 Забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, яка
передбачена діючим законодавством.
6.4.5. Надати послуги, визначені договором, із свого матеріалу і своїми засобами.
6.4.6. Виконавець відповідає за дотриманням правил охорони праці підпорядкованими йому 
працівниками під час надання послуг, передбачених даним договором.
6.5. Учасник має право:
6.5.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;
6.5.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати 
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк до 3-х календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором 

Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. У разі затримки надання послуг або несвоєчасного надання послуг, згідно з актом, 

складеного відповідно до вимог чинного законодавства Замовником, Виконавець сплачує 
неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми ненаданих послуг за кожний 
день затримки.
7.3. Замовник відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 614 ЦКУ не несе відповідальності за відсутність 
замовленого фінансування з міського бюджету м. Львова та не проведення платежів 
органами Державної казначейської служби України, якщо ним були вчинені всі можливі 
заходи для здійснення виконання зобов’язань по Договору.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин, які не існували під час укладання 
Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, 
епізоотія, війна тощо), непероборної сили
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин 

непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х днів з моменту їх виникнення 
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх д ії є відповідні документи, 

які видаються органом, уповноваженим видавати такі документи.
8.4. У разі коли строк д ії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 3 дні, 

кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.



IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх 

шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому 

порядку.
X. Строк дії договору

10.1. Договір про закупівлю набирає чинності з дати укладення та діє до 31.12.2019 або до 
повного виконання зобов’язань Сторонами (в частині виконання зобов’язань Замовника 
щодо здійснення розрахунків за надані послуги).
10.2. Цей договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу.
XI. Інші умови

11.1. Надання послуг, зазначених у п.1.2 розділу І «Предмет договору» має бути проведено 
відповідно до вимог діючих нормативних актів.
11.2. Виконавець відповідає за належну якість матеріалів, устаткування та наданих ним 

послуг протягом 5 років.
11.3. У випадку надання Виконавцем послуг неналежної якості, які виявлені протягом 
гарантійного терміну складається дефектний акт, який підписується Сторонами. У випадку 
відмови Виконавця від підписання дефектного акта про це робиться відмітка в акті та даний 
факт посвідчується двома свідками.
11.4. Виконавець зобов’язаний усунути недоліки, вказані в акті в місячний термін.

XII. Додатки до договору
2.1. Невід'ємною частиною цього Договору є календарний план, що зазначається як додаток 

до цього Договору.
XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін .

Замовник

а

Виконавець
ТзОВ «Техексбуд»

79044;м. Львів, вул. Ген.Чупринки,58а 

р/р26004060440560 Приватбанк 

ЗКПО 37918968

МФО 325321 Т ілпо^ч.
ч Ч -\\ЖгДиректор

Н.С.Куцибала
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П рим ірна форма № КБ-3

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ( _______________________________  )

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти 
Замовник департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування підприємства, організації)

Підрядник________________________ ФОП Стасів І.М. _______________ _________ ________ _______________________________
(найменування підприємства, організації)

Договір № № від 2019р.

найм енування  оуд івництва  та його адреса: і іоточний рем онт м "яко і покр івл і з д и  № /ь по вул В иго всько го ,/ь 
в м. Львів

Н айменування об 'єкта: П оточний рем онт м "яко ї покрівл і ЗДО  № 75 по вул В иговського ,75  в м. Львів

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за 2019 року
№ 20

    (ЩН)__________
В артість виконаних роб іт та витрати

Н айм енування об 'єктів , 
пускових ком плексів

з початку будівництва 
по звітний місяць 

включно

з початку року по
ЗВІТН И Й  М ІСЯЦЬ

включно

у тому числі 
за звітний місяць

А 1 2 3

1
1. Всього по будівництву Поточний ремонт м"якоі 
покрівлі ЗДО № 75 по вул Виговського,75 в м. 
Львів

146318 146318 146318

у тому числі:
1 . Будівельні роботи 1 4 58 03 14 58 03 1 4 58 03

2. Інші витрати 515 515 515

Єдиний податок 7701 7701 7701
1. Всього вартість виконаних будівельних робіт з 
єдиним податком

154019 154019 154019

Всього 146318 146318 146318
Разом з єдиним податком 154019 154019 154019

рої

O f  20 / 9рої

J

* Витрати -  вартість устаткування, меблів, інвентарю, які придбає виконавець робіт

М.П. Зам овник

М .П .П ідрядник (п ідрядник)

1
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Примірна ф орма № КБ-2в

(найменування підприємства, організації)

дентифікаційний код ЄДРПОУ ( _______________________________ )

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної 
Замовник політики Львівської міської ради

(найменування підприємства, організації)

Підрядник ФОП Стасів І.М.
(найменування підприємства, організації)

Договір № № від 2019р

Найменування будівництва та його адреса: Поточний ремонт м"якої покрівлі ЗДО № 75 по вул Виговського,75 в м. Львів 

Найменування об'єкта: Поточний ремонт м”якої покрівлі ЗДО № 75 по вул Виговського.75 в м, Львів 

Найменування кошториса: Поточний ремонт м"якої покрівлі ЗДО № 75 по вул Виговського,75 в м. Львів

АКТ № 20
приймання виконаних будівельних робіт 

за r lS , O S , 2 0 1 9  року

№
з/п

Найменування робіт і витрат

Обгрунту
вання 

(шифр і № 
позиції 

нормативу)

Одиниця
виміру

Кількість

Поточна ціна одиниці виміру,грн. Витрати труда 
робітників- 

будівель. на 
обсяг робіт, 

люд.-год

всього

у тому числі

заробітна
плата

експлуатація 
машин та 
механізмів Виконано

у тому числі 
зарплата 

машиністів 
та робітників, 
зайнятих на 
ремонті та 
технічному 
обслугов.

робіт
(витрати),

грн.

Витрати праці 
робітників, 

що обслугову
ють машини, 

на обсяг 
робіт, люд - 

годин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

На кошторис діють коефіцієнти:

До тв.= 1,2000 

Дотвмаш .= 1,2000

1/1
Ремонт покрівель в один шар з рулонних 

матеріалів із застосуванням газопламеневих 
пальників

РН8-17-13М 100 m2 0,65 17289,18 4776,65
30,93

11238

34,84

0,23
30,16

2/2
Улаштування цементної вирівнювальної 

стяжки РН8-35-13М 100 m2 0,06 12903,30 6880,87
208,43

774

4.УВ

П 14203,82

3/3
На кожні 5 мм зміни товщини шару 

цементної вирівнювальної стяжки додавати 
або виключати

PH8-35-33M
Красх=14,

100 m2 0,06 16536,65 2479,34
491,31

992

1,79

0,34
480,44

4/4
Розбирання покриттів покрівлі з рулонних 

матеріалів в 1-3 шари РН8-2-1 100 m2 2,45 2463,05 2429,02
34,03

6034

аи,«в

П Qfi33,28

5/5
Ремонт примикань гідроізоляційного килима 
до лійки внутрішнього водостоку з монтажом 

захистних решіток
РН8-20-1ЗМ шт 1 671,51 204,93

2,13
672

2,00

0,02
2,08

6/6

Улаштування покрівель рулонних з 
матеріалів, що наплавляються, із 

застосуванням газопламеневих пальників, в 
два шари

PH8-32-33M 100 m2 3,19 25298,04 3548,00
54,24

80701

127,01

1,99
53,04

- 1 -
З
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111

Ремонт примикань з улаштуванням фартуха 
з оцинкованої сталі до бетонних стін і 

парапетів з рулонних покрівельних 
матеріалів с застосуванням газопламеневих 

пальників, висота примикання400 мм

РН8-19-23М 100 м 0,82 26309,49 9026,13
80,78

77,99
21574

10

83,06

0,75

8/8

На кожні 100 мм зміни висрти при ремонті 
примикань до цегляних стін і парапетів з 

рулонних покрівельних матеріалів с 
застосуванням газопламеневих пальників 

додавти або виключати(приведення до 
висоти 100мм)

-10,33
РН8-19-53М 

Красх=3,
100 п.м -0,82 7391,95 1122,79 -6061

9/9

Ремонт примикань з улаштуванням фартуха 
з оцинкованої сталі до бетонних стін і 

парапетів з рулонних покрівельних 
матеріалів с застосуванням газопламеневих 

пальників, висота примикання400 мм

80,78
РН8-19-23М 100 м 0,29 26309,49 9026,13 7630

77,99

29,37

0,27

10/1С

На кожні 100 мм зміни висрти при ремонті 
примикань до цегляних стін і парапетів з 

рулонних покрівельних матеріалів с 
застосуванням газопламеневих пальників 

додавти або виключати(приведення до 
висоти 150мм)

-2,44
РН8-19-53М

Красх=2,
100 п.м -0,29 4927,96 748,52 -1429

3,19
11/11 Влаштування постійної мікровентиляції РН8-21-13М 561,25 125,98 4490

3,12
- т

12/12 Навантаження сміття вручну РН20-40-1 2,8 143,92 143,92 403

13/13 Перевезення сміття до 20 км, без 
завантаження С311-20-БП 53,05

53,05

28.96
149

0.В0І

Разом 127167
368,35

5,79

В тому числі:
вартість матеріалів, виробів і конструкцій 

- вартість експлуатації машин 

в т.ч, заробітна плата машиністів

95150

31433

584

507

Разом прям і витрати 127167
368,35

5,79

В тому числі:
вартість матеріалів, виробів і конструкцій

- вартість  експлуатац ії машин 

в т.ч. зароб ітна  плата маш иністів

Загальновиробничі витрати

Заробітна плата у загальновиробничих витратах

Єдиний внесок на загальнооб.держ.соц.страхування

Кошти на оплату перших п"яти днів непрацездатності
Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчасовою 
втратою працездатності й витратами, обумовл. похованням

95150

31433

584

50 7

6345

8420

1022

44,89

2 -
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II З агальновироб нич і витрати 15787 44,89
В сього  по акту 142954 419,03

В тому числі 
-вартість матеріалів, виробів і конструкцій

В сього  заробітна плата по акту 

Всього трудовитрати по акту 

Середній розряд робіт

грн.

люд.-год.

розряд

VI

VII

Разом вартість буд івел ьних  роб іт ( І+ІІ )

Разом ( І+ І І )

Прибуток ( К=6,80 )

Разом з прибутком

А дм ін істративн і витрати ( К=1,23 )

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

Разом з ад м ін істративним и витратам и 

Сума єдин ого  податку (5,00%)

В сього  по Акту (з єдиним  податком )

грн.

грн.

грн. М

95150

38285

419,03

3,43

142954

142954

2849

145803

419

419

515

146318

7701

154019

І

І

-  З -



Д огов ір  на ви кон ан н я робіт  №  6-J_______

м. Львів Л ( /  >

ЗАМОВНИК: Відділ освіти Ш евченківського та Залізничного районів У правління освіти 
Департаменту гум анітарної політики Л ьвівської міської ради в особі виконуючого обов»язки 
начальника відділу освіти С иницької Галини Ярославівни, яка діє на підставі Положення, з 
одного боку, та
ВИКОНАВЕЦЬ: Ф ізична особа -  підприємець Стасів Іванна М аркіянівна, яка діє на підставі 
Свідоцтва, з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. П РЕДМ ЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ виконує роботи по поточному ремонту даху ЗДО 
№75 на вул В иговського 75 (перелік згідно з дефектним актом та кошторисом (Додаток № 2).

2. ЗО БО В ’ЯЗАННЯ СТОРІН.
2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується:
- виконати роботи по завершенні поточного ремонту даху в обсягах згідно з Кошторисом (Додаток 
№ 2) та в терміни згідно з Календарним планом (Додаток № 1);
- забезпечити необхідні для виконання робіт матеріали за цінами, що не перевищують рівня цін, 
прийнятих в регіоні на час виконання робіт;
- забезпечити якісне виконання робіт відповідно до вимог ДБН;
- у випадку неякісного виконання робіт усунути зауваження, недоліки, недоробки, виявлені 
ЗАМОВНИКОМ, за свій кошт;
- мати у своєму розпорядженні достатньо кваліфікованих працівників, техніки та обладнання.
2.2. ЗАМОВНИК зобов’язується:
- прийняти та оплатити виконані ВИКОНАВЦЕМ роботи згідно з умовами даного Договору, 
Календарного плану та акту приймання робіт Ф-2;
- забезпечити необхідний доступ до приміщень, пов’язаних з виконанням робіт.

3. В А РТІС ТЬ РО БІТ  ТА ПО РЯДО К РОЗРАХУНКІВ.
3.1. Загальна вартість робіт згідно Кошторису складає 156007,00 (Сто п»ягдесяь шість тисяч сім 
гривень 00 копійок)
ВИКОНАВЕЦЬ не може вимагати перегляду договірної ціни у зв’язку із зростанням цін на 
ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, якщо терміни виконання цих робіт 
порушені з вини підрядника.
Збільшення суми договору не допускається.
3.2. ЗАМОВНИК оплачує виконані ВИКОНАВЦЕМ роботи на підставі акту приймання робіт Ф-2, 
відповідних підтверджуючих документів та Календарного плану (Додаток № 1).
3.3. Форма розрахунків: безготівка.
3.4. Умови розрахунків:
3.4.1. Оплата виконаних ВИКОНАВЦЕМ робіт за даним Договором проводиться ЗАМОВНИКОМ 
протягом 150-ти банківських днів з дня підписання акту здачі-приймання в сумі, вказаній в акті 
здачі-приймання.

4. П О РЯД О К ЗДАВАННЯ ТА ПРИ Й М А Н НЯ РО БІТ.
4.1. Приймання виконаних ВИКОНАВЦЕМ робіт по даному Договору здійснюється 
ЗАМОВНИКОМ згідно акту здавання-приймання робіт.
4.2. При виконанні робіт по даному Договору ВИКОНАВЦЕМ складається двосторонній акт 
здавання-приймання в п’яти примірниках (один для ВИКОНАВЦЯ, чотири -  для ЗАМОВНИКА) з 
відповідними підтверджуючими документами.



4.3. ЗАМОВНИК протягом 5-ти робочих днів з дня отримання акту здавання-приймання робіт 
надає ВИКОНАВЦЮ підписаний акт виконаних робіт або вмотивовану відмову від приймання 
робіт.
4.4. У випадку вмотивованої відмови ЗАМОВНИКА від приймання робіт сторонами складається 
двосторонній акт з переліком необхідних доробок та термінів їх виконання.

5. ТЕРМ ІН И  ВИКОНАННЯ РО Б ІТ  ТА Д ІЇ ДОГОВОРУ.
5.1. Терміни виконання: з _______________  п о _____________________ . У разі затримки початку
робіт з незалежних від підрядника обставин сторони погоджують зміни до договору, в яких 
обумовлюють нову дату початку робіт. Такими обставинами є: стихійні лиха, пожежі, військові 
події, народні заворушення, масові або локальні безпорядки, дії державних органів влади та 
органів місцевого самоврядування.
5.2. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє до 
моменту виконання всіх своїх зобов’язань, враховуючи термін гарантійних зобов’язань 
ВИКОНАВЦЯ.

6. ВІДП О ВІДА Л ЬН ІСТЬ СТО РІН.
6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором сторони 
несуть майнову відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. За несвоєчасне виконання всіх робіт у терміни, передбачені п. 5.1. даного Договору, при умові 
дотримання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов’язань, передбачених даним Договором, ВИКОНАВЕЦЬ 
зобов’язується оплатити ЗАМОВНИКУ штраф у розмірі однієї облікової ставки НБУ за кожен 
протермінований день.
6.3. За несвоєчасну оплату за виконані роботи ЗАМОВНИК зобов’язується оплатити 
ВИКОНАВЦЮ штраф у розмірі однієї облікової ставки НБУ за кожен протермінований день.
обл.

7. ГАРАНТІЇ.
7.1. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує якість закінчених робіт , досягнення показників, визначених у 
договорі та(або) проектно-кошторисній документації, і можливість їх експлуатації протягом 
гарантійного терміну, який становить не менше 5 років, а для об’єктів капітального будівництва -  
не менше 10 років.
7.2. Гарантійний ремонт здійснюється ВИКОНАВЦЕМ на підставі отриманого від ЗАМОВНИКА 
письмового повідомлення.
7.3. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує досягнення об’єктом робіт визначених у проектно-кошторисній 
документації показників і можливість експлуатації об’єкта відповідно до договору протягом 
гарантійного терміну.
У разі, коли ВИКОНАВЕЦЬ розпочав та закінчив роботи у терміни, передбачені у договорі, але 
при прийнятті робіт (об’єкта) Замовником виявлені недоліки цих робіт, тоді ВИКОНАВЕЦЬ 
зобов’язаний усунути недоліки за свій рахунок у терміни, погоджені із Замовником.
У разі виявлення протягом гарантійного терміну недоліків ЗАМОВНИК повинен повідомити про 
них Виконавця у письмовій формі протягом 20 днів після їх виявлення.
7.4. ВИКОНАВЕЦЬ відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного терміну, якщо він не 
доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об’єкта або його частин; неправильної його 
експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим 
замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об’єкта, який здійснено 
самим замовником або залученими ним третіми особами.
В інших випадках ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується усунути недоліки робіт за власний кошт у 
терміни, погоджені із замовником. Терміни усунення недоліків мають враховувати технологічні 
можливості ВИКОНАВЦЯ, ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується також сплатити штраф у розмірі 5 % 
від суми договору.
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7.5. Гарантійний термін продовжується на час, протягом яког.о об’єкт не міг експлуатуватися 
внаслідок недоліків, за які відповідає підрядник.

8. РО ЗВ’ЯЗАН НЯ СПОРІВ.
8.1. Усі спори між Сторонами, що виникають в процесі виконання даного Договору, вирішуються 
Сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди, розглядаються в 
Господарському суді.

9. Ф ОРС-М АЖ ОР.
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за 
даним Договором, що виникло внаслідок обставин нездоланної сили (пожежі, землетрус, ураган та 
ін.), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.
9.2. За вказаних в п. 9.1. обставин термін виконання зобов'язань згідно з договором переноситься 
на термін протя'гом якого діяли вказані обставини, про що Сторони зобов’язані повідомити одна 
одну протягом трьох днів.
9.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про початок або припинення цих обставин 
позбавляє сторону права на них посилатись.

10. ІН Ш І УМОВИ.
10.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках.
10.2. Умови договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін.
10.3. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством 
України.
10.4. ВИКОНАВЕЦЬ має статус платника єдиного податку на прибуток на загальних умовах.

11. ДОДАТКИ ДО ДА НОГО ДОГОВОРУ.
11.1. До даного Договору додаються:

1. Додаток № 1 -  Календарний план.
2. Додаток № 2 - Кошторис.

11.2. Усі Додатки до даного Договору є його невід’ємною частиною.

12. Ю РИ Д И Ч Н І АДРЕСИ ТА БА Н К ІВ С ЬК І РЕКВІЗИ ТИ  СТО РІН  
ЗАМ ОВНИК: Відділ освіти Ш евченківського та Залізничного районів У правління освіти 
Департаменту гуманітарної політики Л ьвівської міської ради
79022 м. Львів, вул. Виговського, 34 
р/р 35410018099596 в ГУ ДКСУ у Львівській області 
МФО 825014 Код ЄДРПОУ 41321682 
тел.: 8 (032) 262-37-93; 262-62-78.

ВИКОНАВЕЦЬ: Ф ізична особа підприємець Стасів Іванна М аркіянівна
79010, м. Львів, вул. Ніжинська, буд. 126, кв. 5 
р/р 2600901630333 
в ПАТ «КРЕДОБАНК»
МФО 325365 
Код ДРФО 2804101584 
тел. .: 0965480546

ЗАМОВНИК ВИК
Фізич



1 Програмний комплекс ABK - 5 (3.3.3.1) укр. - 1 -  242_1_ПД_КБЗК
Примірна форма КБ-3

Підрядник організація -ТзОВ «Будівельна компанія «Гідроспецбуд»
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (42749952)
Замовник - Відділ освіти Шевченківського і Залізничного районів Управління освіти Департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради 
Генпідрядник - 
Субпідрядник -
Договір №01-19/04-03 від “01” березня 2019 року
Найменування будівництва та його адреса - поточний ремонт підлоги коридорів першого поверху Закладу 

Дошкільної освіти №75 по вул.. Виговського,75 в м. Львові

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за квітень 2019 р.

(тис, грн.)
Вартість виконаних робіт та витрати

Найменування об'єктів, пускових комплексів
з початку 

будівництва по 
звітний місяць 

включно

з початку року по 
звітний місяць 

включно

у тому числі за 
звітний місяць

А 1 2 3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по 

об'єкту будівництва (без ПДВ)
у тому числі:

41,55000 41,55000 41,55000

1. Ремонт підлоги коридорів дитячого садочка 
№75 по вул. Виговського в м. Львові 

у тому числі:

41,55000 41,55000 41,55000

1. Будівельні роботи 41,15700 41,15700 41,15700
2. Інші витрати 0,39300 0,39300 0,39300

Податок на додану вартість (ПДВ) 8,31000 8,31000 8,31000

Всього вартість виконаних будівельних робіт з 
ПДВ

49,86000 49,86000 49,86000



4 Програмний комплекс ABK - 5 (3.3.3.1) укр. -1 - 242_1_2-1_ПД_КБ2в

Примірна форма № КБ-2в

Підрядник ТзОВ "Будівельна компанія «Гідроспецбуд»
(назва організації)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (42749952 )
Замовник - Відділ освіти Шевченківського і Залізничного районів Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 
(назва організації)

Договір № 01-19/04-03 від “01” березня 2019 року
Найменування будови та її адреса - поточний ремонт підлоги коридорів першого поверху Закладу Дошкільної освіти №75 по вул.. Виговського,75 в м. Львові 
Найменування об'єкта -  поточний ремонт підлоги коридорів першого поверху Закладу Дошкільної освіти №75 по вул. Виговського в м. Львові 
Підстава: Договірна ціна

А К Т  № ^  ^
приймання виконаних будівельних робіт

за квітень 2019 року

Поточна ціна одиниці виміру, грн. Витрати
труда

Обгрунту
вання

у тому числі

Виконано

робітників- 
будівельни- 
ків на обсяг 

робіт, 
люд.-год.

№
з /п

Найменування робіт і витрат (шифр і 
№ позиції 

нормативу)

Одиниця
виміру

Кількість Всього

Заробітна

Експлуата
ція машин та 

механізмів

робіт
(витрати),

грн.

Витрати 
труда 

робітників, 
що обслуго

плата у тому чис
лі заробітна 

плата 
машиністів

вують маши
ни, на обсяг 

робіт, 
люд.-год.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Локальний кошторис 

2-1-1
на Загально-будівельні роботи 

Розділ . Підлоги

1

2

Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та 
реліну
Улаштування покриттів з керамічних плиток

РН7-2-5 

ЕН11-29-1

100м2

100м2

1.284

1.284

1253,23

16448,73

1253,23

14915,01
-

1609

21120

27,73

275.71
на розчині із сухої кпеючої суміші, кількість 
плиток в 1 m2 до 7 шт

к=1,15 - -



s

4 Програмний комплекс ABK - 5 (3.3.3.1) укр.___________________________   - 2 -      242_1_2-1_ПД_КБ2в
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Фуга Церезіт С111-1633 кг 44,13 51,15 - - 2257 -

варіант 1 - -

4 Фуга Церезіт(матеріал замовника) С111-1633 кг 8 - - - - -
варіант 2 - -

5 Клей для плитки Ферозіт-Супер С1-2166- кг 409,6 6,71 • - 2748 -

1Т - -

варіант 3 ч
6 Клей для плитки (матеріал замовника) С1-2166- кг 425 - - - - -

1Т - -

А? варіант 2
7 Плитки керамічні глазуровані для підлоги С111-258- m2 112,96 - - - - -

(матеріал замовника) 2 - -
варіант 1

8 Плитка -сапожок обрамлення С171- m2 18 214,68 - - 3864 -

3006-1432 - -

варіант 1
9 Навантаження сміття вручну РН20-40-1 1 т 0,501 113,49 113,49 - 57 0,98

10 Перевезення сміття до 15 км С311-15-М т 0,501 96,36 _ 96,36 48 _
17,82 0,11

31703 304.42
0,11

Разом за локальним кошторисом прямі 31703 304.42
витрати, грн. 0,11

І . Разом прямі витрати грн. 31703,00 304.42
0,11

у тому числі:
- вартість матеріалів, виробів та конструкцій грн. 10838,00
- заробітна плата грн. 20817,00
- вартість експлуатації машин грн. 48,00

у тому числі:
- заробітна плата робітників, що грн. 9,00 -

обслуговують машини 0,11
II. Загальновиробничі витрати Розрахунок грн. 7281,00 15,07

III. Кошти на зведення та розбирання грн.
тимчасових будівель і споруд

IV. Додаткові витрати при виконанні -

будівельних робіт у зимовий (літній) період -



4 Програмний комплекс ABK - 5 (3.3.3.1) укр.
1 2 3

Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)

у тому числі: зворотні суми
V. Інші супутні витрати 

Разом (I+II+III+IV+V)

VI. Прибуток (6,8) ДСТУ Б 
Д.1.1- 
1:2013 
п.5.8.16

VII. Адміністративні витрати (1,23) ДСТУ Б 
Д.1.1- 
1:2013 
п.5.8.16

VIII. Кошти на покриття ризиків
IX. Кошти на покриття додаткових витрат, 

пов'язаних з інфляційними процесами 
Всього вартість будівельних робіт 
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)

X. Податки, збори, обов'язкові платежі, 
встановлені чинним законодавством і не 
враховані складовими вартості 
будівництва (без ПДВ)
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)

XL Податок на додану вартість ДСТУ Б
Д.1.1-
1:2013
п.5.8.16

L



242_1_2-1_ПД КБ2в
4 5 6 7 8 9 10

грн.

грн.

38984,00 319.49
0,11

грн.

грн.
ч

38984,00

2173,00

319.49
0,11

грн. 393,00

грн.
грн.

-

грн.
грн.

41157.00
41550.00 319.49

0,11

грн.

грн.

41550,00

8310,00

319.49
0,11



Примітка :

м. п.
м. п.
м. п.

О У 20 /^року 

20 Дроку 

________ 20__року

- Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. 
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 22506 грн.,

утому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 20817
- зарплата в експлуатації машин: 9 грн.;
- зарплата у складі загальновиробничих витрат: 1680 грн..

Замовник

Підрядник

Субпідрядник
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договір Я'* /9  О У. /9 р
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ №01-19/04-03 '

м. Львів • березня 2019 року

Відділ Освіти Шевченківського та Залізничного районів м. Львова, який надалі іменується
«Замовник» в особі Синицької Галини Ярославівни., що діє на підставі_________________________з
однієї сторони та « Виконавець» ТзОВ «Будівельна компанія «Гідроспецбуд», в особі директора 
Прокопа Богдана Володимировича уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Найменування послуг: Послуги з поточного ремонту коридорів першого поверху 

Закладу Дошкільної Освіти №75 в м. Львові.
1.2. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування 

видатків.
1.3. Умови Договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору про 

закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі 
залежно від'реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами ціни договору 
про закупівлю.

1.4. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків..
1.5. При виникненні бюджетних зобов’язань проплата за надані послуги проводиться при 

наявності та в межах бюджетних асигнувань.

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ
2.1. Виконавець повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику з 

дотриманням вимог чинного законодавства.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна цього Договору є тверда і становить 49860,00грн ( сорок девять тисяч вісімсот 

шістдесять гривень 00 копійок) з ПДВ.
3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін у випадку зменшення 

обсягів закупівлі, залежно від реального фінансування видатків.

4. порядок здійснення оплАтй

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Акту на /"послуг, після 
підписання його Сторонами.

4.2. Розрахунки між Сторонами здійснюються безготівковим шляхом н'а'Поточний рахунок 
вказаний Виконавцем.

4.3. Замовник здійснює Виконавцю оплату за фактично надані послуги на підставі Акту 
про надання послуг шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця. 
Протягом п’яти банківських днів з дня підписання сторонами Акту при умові надходження коштів 
фінансування.

4.4. Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі виставленого рахунку та
підписаного Сторонами Акту наданих послуг.

4.5. Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України.
4.6. У разі затримки бюджетного фінансування -  розрахунки за надані послуги 

здійснюються при отриманні Замовником з міського бюджету коштів на оплату фінансування цих 
послуг.

5. НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Строк надання послуг -  згідно з календарним планом.
5.2. Місце надання послуг -  Заклад Дошкільної Освіти №75 в м. Львові.

6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за надані послуги.
6.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом встановленої форми.

6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі не виконання зобов’язань Виконавцем, 

повідомивши його про це, у термін до 3-х календарних днів.
6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором.



6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. В такому випадку Сторони вносять відповідні зміни 
до цього Договору.

6.3. Замовник може розірвати договір в односторонньому порядку у випадку:
6.3.1. Невиконання умов Договору Виконавцем, а саме -  не своєчасне надання послуг з 

поточного ремонту коридорів ДНЗ № 75 в м. Львові протягом трьох робочих днів згідно 
з календарним планом.

6.3.2. Договір вважається розірваним на четвертий робочий день після терміну початку робіт 
згідно з календарним планом.

6.3.3. Перевищення Виконавцем, без згоди Замовника ціни Договору.

6.4. Виконавець зобов’язаний:
6.4.1. Забезпечити надання послуг у терміни згідно календарного плану.
6.4.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам встановлених розділом 2 

цього Договору.
6.4.3. Забезпечити повне якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, яка 

передбачена діючим законодавством.
6.4.4. Дотримуватися технологій і вимог відповідно до державних будівельних норм.
6.4.5. Надати послуги, визначені цим Договором із застосуванням своїх матеріалів і засобів.
6.4.6. Виконавець відповідає за дотримання правил охорони праці підпорядкованих йому 

працівниками під час надання послуг, передбачених цим Договором.

6.5. Виконавець має право:
6.5.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за надані ним послуги.
6.5.2. У разі не виконання зобов’язань Замовником, Виконавець має право достроково 

розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника в термін до 3-х робочих днів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі не виконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором 

Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та згідно умов цього Договору.
7.2. У разі затримки надання послуг або не своєчасного надання послуг, згідно з актом 

складеним Замовником відповідно до вимог чинного законодавства, Виконавець сплачує неустойку 
в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми не наданих послуг за кожний день затримки.

7.3. Замовник відповідно до абз.2 част.1 ст. 614 ЦКУ не несе відповідальність за відсутність 
замовленого фінансування з міського бюджету м. Львова та за не проведення платежів органами 
Державної казначейської служби України, якщо ним були здійснені всі можливі заходи для 
здійснення виконання зобов’язань за цим Договором.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за не виконання або неналежне виконання 

зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин, які не існували під час укладання цього 
Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, 
війна тощо) непереборної сили.

8.2. Сторона, що не може виконати зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х днів з моменту їх виникнення, повідомити 
про це іншу Сторону в письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, 
які видаються органом, уповноваженим видавати такі документи.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 3 дні, кожна 
із Сторін в встановленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх 

шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються в судовому 

порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір про закупівлю набирає чинності з дати укладення та діє до 31 грудня 2019 

року або до повного виконання зобов'язань Замовника щодо здійснення розрахунків за надані 
послуги.



10.2. Цей Договір укладається і підписується в двох примірниках , що мають однакову 
юридичну силу.

11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Надання послуг, зазначених в п. 1.2 розділуї № Предмет Договору має бути 

проведено відповідно до вимог діючих нормативних актів.
11.2. Виконавець відповідає за належну якість матеріалів, устаткування та наданих ним 

послуг протягом 5 років.
11.3. У випадку надання Виконавцем послуг неналежної якості, які виявлені протягом 

гарантійного терміну складається дефектний акт, який підписується Сторонами. У випадку відмови 
Виконавця від підписання дефектного акту, про це робиться відмітка в акті та даний факт 
посвідчується двома свідками.

11.4. Виконавець зобов’язаний усунути недоліки, вказані в акті в місячний термін.
11.5.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невідємною частиною цього Договору є календарний план, що зазначається як 

додаток до цього Договору.
12. 2 .

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

Відділ Освіти Шевченківського та ТОВ «Будівельна компанія
Залізничного районів м. Львова «Гідроспецбуд»

Юридична адреса:
_________________________________  Юридична адреса:
_________________________________  79066 Львівська обл. м. Львів
_________________________________  вул. Сихівська буд.16 оф. 35

Поштова адреса:
79066 м.Львів, вул.. Сихівська, 16 оф.35 
ЄДРПОУ 42749952 
Р/р 26004053749096 
у Львівська філія AT КБ «Приватбанк» 
МФО 325321
Інд. под. № 427499513509
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Примірна форма № КБ-2в

Підприємство, організація - ФОП МЕДВІДЬ С.Я.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (2333615629)
Замовник - Відділ освіти Шевченківського та Залізничного району управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міські ради

Генпідрядник - ФОП МЕДВІДЬ С.Я.
Договір № 48
Найменування будови та її адреса - Поточний ремонт евакуаційного освітлення в будівлі ЗДО №75 за адресою м- Львів вул.Виговського, 75.

Найменування об'єкта - Поточний ремонт.
Підстава: Договірна ціна

А К Т  №1  
приймання виконаних будівельних робіт

за 2019 року

Поточна ціна одиниці виміру, грн. Витрати
труда

^ 7  ф г -  / в Обгрунту
вання

у тому числі

Виконано

робітників- 
будівельни- 
ків на обсяг 

робіт, 
люд.-год.

№ 
з / п

Найменування робіт і витрат (шифр і 
№ позиції 

нормативу)

Одиниця
виміру

Кількість Всього

Заробітна

Експлуата
ція машин та 

механізмів

робіт
(витрати),

грн.

Витрати 
труда 

робітників, 
що обслуго

плата у тому чис
лі заробітна 

плата 
машиністів

вують маши
ни, на обсяг 

робіт, 
люд.-год.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Локальний кошторис 

2-1-1 V /

1

2

3

4

на Поточний ремонт.
Монтаж світильників, сповіщувачів світлових у 
нормальному виконанні 
Світильник аварійний

Прокладання ізольованих проводів перерізом 
до 6 мм2 у коробах 
Кабель ШВВП 2x1,5

М10-668-2

С1-1-7-29- 
9 варіант 1 
Е21-13-1

С100-
15093-

шт

шт

100м

м

22

22

2,02

208,06

326,24

680,00

693,64

8,16

310,27

669,39
-

7177

14960

1401

1698

84,48

15,17

-
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5

6

Прокладання коробів пластикових 

Короб 10x12 пластіковий

Разом за локальним кошторисом прямі 
витрати, грн.

II.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
IX.

Разом прямі витрати

у тому числі:
- вартість матеріалів, виробів та конструкцій
- заробітна плата
- вартість експлуатації машин 
утому числі:

- заробітна плата робітників, що 
обслуговують машини 
Загальновиробничі витрати

Кошти на зведення та розбирання 
тимчасових будівель і споруд 
Додаткові витрати при виконанні 
будівельних робіт у зимовий (літній) період 
Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)

у тому числі: зворотні суми 
Інші супутні витрати 
Разом (I+II+III+IV+V)

Прибуток (6,8)

Адміністративні витрати (1,23)

Кошти на покриття ризиків
Кошти на покриття додаткових витрат,
пов'язаних з інфляційними процесами
Всього вартість будівельних робіт 
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)

1004-А 
варіант 1 
Е21-12-2

С118-37 
варіант 4

Розрахунок

ДСТУ Б
Д.1.1-
1:2013
п.5.8.16
ДСТУ Б
Д.1.1-
1:2013
п.5.8.16
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100м 2,02 3427,08 3427,08 6923 79.51

м 204,02 4,00 816
-

32975 179.16

грн. 32975,00 179.16

грн.
грн.
грн.

17874.00
15101.00

грн. - -

грн. 4760,00 6,54

грн. -

грн. 37735,00 185.70

грн. -

грн. 37735,00 185.70

грн. 1263,00

грн. 228,00

грн.
грн.

-

грн.
грн.

38998.00
39226.00 185.70
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X. Податки, збори, обов'язкові платежі, 

встановлені чинним законодавством і не 
враховані складовими вартості 
будівництва - без врахування таких, що 
обчислюються від обсягу реалізації 
продукції 
1. Разом грн. 39226,00

- Єдиний податок за ставкою 5% 

Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)

Розрахунок 
N П-137

грн.

грн.

Ч 2065,00

41291,00 185.70

Всього за актом грн. 41291,00 185.70

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. 
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 16026 грн., 
у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 15101 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
- зарплата у складузагадьцовиробничих витрат: 925 грн.. J

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник

Синицька Г.Я.

Медвідь С.Я.

" О с і" ОТ- 2019 року

V ^ L " 0  ^  2019 року
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*  - ДОГОВІР №48

' С /С ?  А Р  ^м.Львів « £ 'v»  201 р.

«ВИКОНАВЕЦЬ»: Медвідь С.Я., діючого на підставі виписки з Єдиного державного реєстру 
ФОП Серія АБ № 393964 та є платником єдиного податку, з однієї сторони та

«ЗАМОВНИК» Відділ освіти Ш евченківського та Залізничного району управління освіти 
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, в особі начальника відділу Синицька Г.Я., 
що діє на підставі Положення, з другої Сторони, уклали цей договір про наступне:

І. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання власними силами і з залученням 
субпідрядників, виконати: Поточний ремонт евакуаційного освітлення в будівлі ЗДО №75 за адресою: 
м. Львів вул.Виговського, 75, а Замовник - прийняти і оплатити роботи.
1.2. Найменування роботи: Поточний ремонт евакуаційного освітлення.
1.3. Кількість робіт за цим Договором повинна відповідати обсягам передбачених Замовником.

II. Якість товарів, робіт чи послуг
2.1. Виконавець повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає 
державним стандартам,'сертифікатам якості.
2.2. Замовник має право не прийняти Роботи, якщо вони не відповідають замовленню.
2.3. Відповідальність за якість виконаних робіт несе Виконавець.

III. Ціна договору і порядок здійснення оплати
3.1. Ціна цього Договору становить: 41291,00 грн. (сорок одна тисяча двісті дев’яносто одна грн. 00 
коп.).
3.2. Сума цього Договору може бути зменшена Замовником в односторонньому порядку у разі 
зменшення планових фінансових асигнувань на здійснення вище зазначеної закупівлі. У разі 
зменшення суми договору Замовник попереджає про це Виконавця у день реєстрації відповідного 
повідомлення у органах Державного казначейства України.
3.3 Замовник зобов'язаний згідно рахунку роботи сплатити ціну конкретного рахунку протягом 30 
(тридцяти) календарних днів від дати отримання роботи з урахуванням надходжень бюджетних 
коштів.
3.4 Вид розрахунків - безготівковий та проводиться після пред'явлення Виконавцем рахунку, після 
підписання Сторонами акта виконаних робіт.

IV. Виконання робіт
4.1 Право власності на Роботи переходить від Виконавця Замовнику в момент підписання 
представником Замовника рахунку або акту прийому-передачі.
4.2 Виконавець надає Замовнику: рахунок чи акт у двох примірниках.

V. Права та обов'язки сторін

5.1. Замовник зобов'язаний:
5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи, за наявності відповідних 
бюджетних призначень (бюджетних асигнувань);
5.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом чи рахунку;

' Замовник має право: (W ^ ^
Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, п о в ід о м и в ш а  про

т у строк_____________________________________________ ; У
тролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором

тувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального 
т видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору; 

т рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення 
тність печатки, підписів тощо);

тзании:
чя робіт у строки, встановлені цим Договором,



5.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором.

5.4. Виконавець має право:
5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи,
5.4.2. На дострокову виконання робіт за письмовим погодженням Зам.овника;

VI. Відповідальність сторін
6.1 За невиконання умов Договору, Сторона-порушник сплачує пеню у розмірі, відповідному 

чинному законодавству України не нижче однієї облікової ставки НБУ за кожен день 
протермінування.

6.2 Сплата пені не звільняє Сторони від взятих на себе зобов'язань по даному Договору.
6.3 Коли Виконавець відмовляється виконувати вимоги Договору, Замовник має право розірвати 

даний Договір.
VII. Обставини переборної сили

7.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань по 
Договору, якщо це стало наслідком обставин, що знаходяться поза сферою їх контролю та які 
виникли внаслідок непереборної сили

7.2 Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов'язання по даному Договору, негайно інформує іншу 
Сторону про початок і кінець дії форс-мажорних обставин, але не пізніше наступного робочого дня 
після початку або кінця їх дії.

7.3 В період форс-мажорних обставин Сторони звільняються за невиконання зобов'язань по даному 
Договору.

VIII.ВирІШ ЄННЯ с п о р ів
8.1 Будь-які питання, неврегульовані даним Договором, вирішуються згідно чинного законодавства 

України.
8.2 Сторони вирішують спори і суперечності, що виникають з цього Договору, шляхом переговорів.
8.3 Якщо Сторони неспроможні вирішити суперечки шляхом переговорів, то вони звертаються до 

Господарського Суду.
IX. Строк дії договору

9.1 Цей Договір складений на двох аркушах у двох примірниках і набуває чинності з моменту його 
підписання і діє до остаточного виконання Сторонами зобов'язань по даному Договору або
до________________________________________;
9.2 Даний Договір може бути розірваний у випадках, передбачених чинним законодавством України, у 
випадках невиконання однією зі Сторін умов даного Договору за рішенням о д н іє ї. Сторін або за 
спільною згодою при умові письмового повідомлення зацікавленої Сторони не пізніше ніж за ЗО днів і 
при умові повної ліквідації заборгованості Сторін між собою
9.3 Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

X. Місцезнаходженнята банківські реквізити сторін

«ВИКОНАВЕЦЬ»_____________________
Фізична особа підприємець Медвідь С.Я. 
Юр. адреса: 80380, Львівська обл., 
Жовківський район с.Гряда 
Поштова адреса: 79041, м.Львів,
вул.Порохова,20В/4_____________________
Розрахунковий рахунок: 26008053823178 
Західне ГРУ ПАТ «Приватбанк» м.Львів

«ЗАМОВНИК»__________________________
Відділ освіти Шевченківського та Залізничного 
району управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради 
Юр. адреса: 79022, м. Львів,
вул.Виговського,34________________________
Розрахунковий рахунок: 35410018099596 
в ГУДКСУ у Львівській області______________

62-37-93
ЗКПО: 2333615629

МФО банку: 325321 МФО 825014
41321682


