
,Щоговiр пiдряду NЬ

м. Обухiв кiД >> аЁ 202Ip,

Виконавчий KoMiTeT Обухiвськоi MicbKoi ради КиiЪськоi областiо надалi iменуеться
<<Замовник>>, в особi Заступника мiського голови Вяхiрева Максима Олеговича, що дiе
на пiдставi розпорядження N9152 вiд 24.03,2021 року та Закону Украihи "Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi", з одного боку, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВЦПОВIДДЛЪНIСТЮ dVIЕГА-БУДТРАНС>, суб'скт мiкропiдпри€мництва
вiдповiдно до п.3 ст. 55 Господарського кодексу Украiни надалi iменуеться кПiдрядник>,
в особi директора Погосяна Геворга Лiпарiтовича, який дiс на пiдставi статуту, з другого
боку, в подальшому рtвом iменуються <Сторони>, а кожна окремо - <Сторона)), укJIали
цей,,Щоговiр пiдряду, надалi iменуеться к,Щоговiр>, про наступне

1. Предмет Щоговору
1.1. Пiдрядник зобов'язуеться виконати у встановленi договором строки, вiдповiдно до

ДБН Д.2.2-З-20t4 "Склад та змiст проектноi документацii на булiвЕицтво" та умов
,Щоговору, роботи з виготовлення кошторисноi документацii Код ДК 021:2015
45453000-7 Капiта;lьний ремонт i реставрацiя " Капiта:rьний ремонт пiшохiдних зон
житлового будинку J.lb123 по вул.КиiЪська в м.Обухiв Киiвськоi областi " в

т.ч.експертиза, а Замовник - прийняти i оплатити TaKi роботи.
1.2. Пiдрядник в межах договiрноi цiни, складеноi згiдно з Правил визначення BapTocTi

булiвниuтва ДСТУ Б.Д.1.1-1.2013, ДБН А.2.2-З-20|4 "Склад та змiст проектноi

документацii на будiвництво" виконуе на свiй ризик власними i залученими ,в

установленому порядку, силtlп{и, та вiдповiдними засобами Bci передбаченi замовленняМ

роботи, здае в обумовленi строки кошторисну докумонтацiю Заrrловнику, усувас протягом
гарантiйного TepMiHy експпуатацii об'екту недолiки, якi зумовленi неякiсним виконанням

робiт.
1.3. ПiдрядЕик гарантуе, що мае досвiд, технiчнi можливостi для виконання всього

обсягу робiт, вказаних у цьому ,Щоговорi, i мае Bci необхiднi та чиннi (на момент

укладання цього .Щоговору) документи (лiцензii тощо), якi пiдтверлжУють право i
можливiсть Пiдрядника, згiдно з вимогами чинного законодавства УкраiЪи, виконувати
весь обсяг робiт, вказаних у цьому .Щоговорi. Пiдрядник також гарантус чиннiсть або

продовх(ення чинностi таких дозвiльних документiв впродовж дii цього rЩоговору.
1.4. Робота за даЕим Щоговором виконуеться у вiдповiдностi до узгоджених вихiДних

даних, завдання на прооктування, а також згiдно з нормами стандартiв, державних вимог
та правил, якi застосовуються до такого ролу робiт.

1.5. На пiдставi п.5.2. ДСТУ-Н Б А,2.2-|0:20|2 кНастанова з органiзацiТ проведення

ексгIертизи проектноi документацii на будiвниuтво> Замовник делегуе Пiдрядниltу
повновn1кення щодо проходження експертизи проектноi документацii в державнiй
експерт:нiй органiзацii.

2. Якiсть робiт
2.1. Кошторисна документацiя повинна вiдповiдати Правилам визначенIш BapTocTi

будiвництва .ЩСТУ Б.д.i.1_1.2013 Правилалл визначення BapTocTi будiвництва ,.ЩБН

А.2.2-з-2014 "Склад та змiст проектноi документацii на булiвниuтво", [Бн 360,92**

Мiстобудування. Планування i забудова мiських i сiльских поселень, f(Бн Б.2.2,

|2:20l^9 <Планування та забулова територiй> дБН А.з.1-5-2016"Органiзаuiя
будiвельнОго виробнИцтва", та iншиМ нOрмативним документам та rЩоговору.



2.2. Роботи, виконанi з порушенням будiвельних норм i правил, якi не вiдповiдають

установленим вимогам, Замовником н9 оплачуються.
3. I]iна.Щоговору

3.1. Загатlьна BapTicTb Робiт за даним .Щоговором погоджена та затверджена Сторонами на

ocHoBi протоколу погодження договiрноi цiни (,Щодаток Nsl), що с невiд'смною чаСтинОЮ

даного ,Щоговору та Зведеного кошторису BapTocTi проектних робiт. ,Щоговiрна цiна
становить: 9720,00 грн. (лев ' ять тисяч ciMcoT двадцять гривень, 00коп) В Т.Ч. ПДВ -
1620,00 грн.

3.2. Змiна договiрноi цiни, вказаноi в ,Щоговорi, можлива тiльки за взаемЕою згодою
CTopiH, та оформляеться додатковою угодою до цього,Щоговору.

3.3. Сторони погодили та затвердилио що ,Щоговiрна цiна за даним .Щоговором е

твердою.
3.4. Що загальноi BapTocTi комплоксу робiт згiдно з умовами цього .ЩоговорУ Включено

Bci витрати та ризики Пiдрядника, пов'язанi з виконанням умов цього.Щоговору.
4. Порялок здiйснення оплати

4.1. Замовник проводить розрахунки з Пiдрядником шляхом перерахування коштiв
на розрахунковий рахунок останнього в такий спосiб:

4.1.1. Оплата виконаних робiт проводиться на пiдставi aKTiB виконtlних робiт,
пiдписаних уповноваrкеними представниками Замовника та Пiдрядника. Акти виконаних

робiт готус Пiдрядник i передае для пiдписання уповноваженому представнику ЗамовниКа

щомiсячно не пiзнiше 25 числа. Уповноважений продставник Запловника протягом трьох

днiв перевiряе виконану робоry i пiдписуе ix в частинi фактично виконаних обсягiв робiт.
Замовник зобов'язуеться протягом 10 (лесяти) календарних днiв з моменту пiдписання
Акту приймання виконЕlних робiт прийняти рiшення про оппату за виконанi роботи та
подати доручення на здiйснення платежу органу.Щерrкавного казначейства УкраiЪи.

4.2, Остжочний акт виконаних робiт пiдписуеться пiсля отримання Замовником

позитивного експертного висновку кошторисноi документацii проекту.

4.3. Фiнансування .Щоговору здiйснюеться в зЕIлежностi вiд реального фiнаrrсування
видаткiв з мiського бюджету.

5. Строки виконання робiт
5.1. TepMiH виконання робiт: з дати пiдписання договору протягом 90 (дев?яноста)

календарних днiв.
5.2. Строки виконання робiт встановленi графiком робiт який е невiд'смною частиною

,Щоговору (,Щолаток JФ2).
6. Права та обов'язки CTopiH

6.|. Зал,tовнuк зобов'жанuй :

6. t .1. Своечасно та в повному обсязi сплачувати за виконанi роботи.
6.t.2. Здiйснювати контроль i технiчний нагляд за вiдповiднiстю обсягiв, BapTocTi i

якостi виконаних проектних робiт, кошторису будiвельним HopMulпл i правилам, а також

державним стандартам i технiчним yмoBtlп{, на будь-якому етапi ix виконання;
6.2. Заwtовнuк Jйае право:
6.2.t. Вносити в процесi виконання робiт змiни та доповнення в кошторисну

докумонтацiюо склад та обсяги робiт;
6.2.2. ПовернутИ рахуноК ПiдрядниКу беЗ здiйсненнЯ оплати в разi ненаJIежного

оформлення документiв (вiдсутнiсть печатки, пiдписiв тощо);
6,2,з. Затримувати промiжнi платежi за роботи, виконанi з порушенням булiвельних

норм i правил ;- 
6.2.4. ЗМеншуватИ обсяГ закупiвлi виконаниХ прооктниХ робiт та загальну BapTicTb

цьогО .Щоговору залежно вiд реального фiнансування видаткiв. У такому разi сторони

вносять вiдповiднi змiни до цього,Щоговору;
6.2.5. При невиконаннi таlабо ненапежному виконаннi Пiдрядником взятих на сgбе

зобов'язань за ,щоговором, Замовник мае право розiрвати .щоговiр в односторонньому



порядку. У цьому випадку ,Щоговiр вважаеться розiрваним через 10 (.Щесять) календарних

днiв з дня отримапня Пiдрядником письмового повiдомлення Замовника про

односторонню вiдмову вiд цього Щоговору.
6.3, Пidряdнuк зобов' язанuй :

6.3.1. Здiйснювати проектнi роботи якiсно та вiдповiдЕо до державних будiвельних
норм , правип, стандартiв у строки, встаIIовленi цим,Щоговором;

6.З.2. Забезпечити виконання робiт, якiсть яких вiдповiдае умовам, установлениМ

розлiлом 2 цього,Щоговору;
6.З,З. Протягом гарантiйного TepMiHy усувати на вимогу Замовника за свiЙ рахУнОК

недолiки в проектнiй документацii, допущенi з вини Пiдрядника;
6.3,4, Використовувати для робiт вироби та матерiали, якi мають сертифiкат

вiдповiдностi.
6.3.5. Одержати передбаченi чинним законодавством дозволи та лiцензii, якi

необхiднi дJuI виконання проектних робiт, передбачених цим ,Щоговором, та саМостiйно
нести Bci витрати на ix отримання.

6.4. Пidряdнuк мае право:
6.4,L Своечасно та в повному обсязi отримувати плату за виконанi роботи;
6.4.2. На дострокове виконання робiт за письмовим погодженням За:rловника;

6.4.З, Залучати для виконання спецiалiзованих робiт субпiдряднi органiзацiТ за

погодх(енням з Замовником.
7. Вiдповiдальнiсть CTopiH

7.1. Вiдповiдальнiсть CTopiH настае у разi невиконання або ненаJIежного виконанюI
зобов'язань по цьому,Щоговору, що е пiдставою дjul стягнення з винноi сторони штрафу.

7.2, У разi невиконання або неналежного виконtlння зобов'язання Пiдрядник несе

вiдповiдальнiсть в порядку, визначеному п.2 ст.231 Господарського кодексу Украiни. За
прострочення cTpoKiB виконання робiт понад 30 днiв додатково стяryеться штраф у
розмiрi '7О/о вiддоговiрноi цiни.

7.з, За невиконаншI або неналежне виконzlння зобов'язання Запtовник несе

вiдповiдальнiсть у виглядi пенi в розмiрi подвiйноi ставки НБУ, за кожен день
прострочення платежу.

7.4. Сплата штрафних санкцiй не звiльняе Сторону, яка ix сплатила, вiд виконання
зобов'язань за цим,Щоговором в HaTypi.

8. Обставини непереборноi сили
8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненапежне

виконання зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi
сили, якi не iснували пiд час укладання ,Щоговору та виникли поза волею CTopiH
(аварiя, катастрофао стихiйне лихо, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим,Щоговором унаслiдок
дii обставин непереборноi сили, повинна не пiзнiше нЬк протягом 3 (Трьох) Днiв З

моменту ix випикнення повiдомити про це iншу Сторону у письмоВiй фОРмi.
8.3. ,,Щоказом виникненIuI обставин непереборноi сили та строку iх дii е докУМенТи,

якi видаються вiдповiдними i компетентними органами.
8.4. У разi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж

30 (Трилчять) днiв, кожна iз CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей

,щоговiр.уразiпопередньоiоплатиучасник повертае Замовнику кошти протягом трьох

днiв з дня розiрвання цього,Щоговору.
9. Вирiшення спорiв

9.1. У випадкУ виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються

вирiшувати iх шляхом взаемних пороговорiв та консультацiй.
9.2. У разi недосягнення Сторонами згоди спори фозбiжностi) виРiшУЮТЬСЯ У

судовому порядку.



10. Строк дii Щоговору
10.1. I_{ей,Щоговiр набирае чинностi з дати його укладання та дiе до повного

виконttння Сторонапли своiх зобов'язань за цим,Щоговором, але не пiзнiше 01.12.2021rp.

,Щатою укладання,Щоговору е дата пiдписання його Сторонами.
10.2. Щей ,Щоговiр укпадаеться i пiдписуеться у 3 (трьох) оригiнальних примiрниках,

що мають однакову юридичну силу.
11.Iншi умови Щоговору

11.1. Взаемовiдносини CTopiH, не передбаченi цим .Щоговором, регулюються дiючим
законодавством Украiни та обумовпюються в додатках (додаткових договорах), якi
скпадаються в письмовiй формi, пiдписуються сторона]vIи та становлять невiд'емну
частину цього .Щоговору.

11.2. Жодна сторона IIе мае права передавати прЕIва та обов'язки за цим
,Щоговором iншiй особi без отримання письмовоi згоди CTopiH.

11.3 Пiдписуючи цей договiр Сторони пiдтверлжують, що iM зрозумiлi yci
термiни та висловлювання приведенi в договорi, та не потребують додаткового
тJIумачення.

12. Щодатки до .Щоговору
12. 1. Невiд'емною частиною цього .Щоговору е,,Щодатки згiдно перелiку:

-.Щодаток Nsl - Протокол погодження договiрноi цiни
-,Щодаток J\b2- Календарний графiк виконаншI робiт

13. Юридичнi адреси та реквiзити CTopiH:

Замовник:
Виконавчий KoMiTeT

Обухiвсьrtоi мiськоi ради
киiвськоi областi

08700 Киi'вська обл.. м.Обухiв

вул. Itиi'вська ,10

р\р UA568201'7 203 4428006 1 0000305 88

в !ерrкавнiй казначейськiй

службi Украiни в м.Киiв
мФо 820112

Код еДРПоУ 04з62680

Тел,. (04

iського

.*rýlхд9о

Пiдрядник:
ТОВ (МЕГА-БУДТРАНС>
08700, Киiвська область, м.Обухiв

вул.Миру, 16 А

Код еДПРОУ440385l5

p/pJФUA4 1 3 05299000002600604 0|224З9
в АТ КБ <Приватбанк>

мФо з05299

Г.Л.Погосян

*

{ъ

9)



[одаток J\! 1

до,Щоговору Jф ёф/uiдД jZ- 202|р.

протокол
погодх(ення договiрноi цiни на виконання роботи

з виготовлення кошторисноi документацii

на <Капiтальний ремонт пiшохiдних зон житлового будинку J\Ъ123 по вул.КиiЪська в

м.Обухiв КиiЪськоi областi >

Ми, що нижче пiдписалися, Виконавчий KoMiTeT Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi
областi, нада;li iменусться кЗаlrцовник>>, в особi Заступника мiського голови Вяхiрсва
Максима Олеговича, що дiс на пiдставi розпорядження J\b152 вiд 24.03.2021 року та
Закону Украiни "Про мiсцеве сап,IоврядуваншI в YKpaiHi", з одного боку, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАJIЬНIСТЮ кМЕГА-БУДТРАНС), суб'ект
мiкропiдприемництва вiдповiдно до п.3 ст. 55 Господарського кодексу УкраТни надалi
iменуеться кПiдрядник>>, в особi директора Погосяна Геворга Лiпарiтовича, який дiе на
пiдставi статуту, з другого боку, засвiдчуемо, що сторонаIvIи досягнута угода про величину
твердоi договiрноТ цiни на виконання (перелачу) роботи з виготовлення кошторисноi
документацii на <Капiтальний ремонт пiшохiдних зон житлового будинку М123 по вул,КиiЪська
в м.Обухiв КиiвськоТ областi >>

у cyMi: 9720,00 грн. (дев ' .trIъ тисяч ciMcoT драдlяь гривень, 00коп) в т.ч. ПЩ - 1620,00 грн.

Щаний протокол е пiдставою для
Пiдрядником та Замовником.

Замовник:

Виrtонавчий KoMiTeT

Обухiвськоi Micbttoi ради
Itиiвськоi областi

08700 ltиiвська обл.. м.Обухiв
вул. КиТвська,10

проводоння вза€мних розрахункiв i платежiв мiж

Пiдрядник:
ТОВ (МЕГА-БУДТРАНС)

08700, КиiЪська область, м.Обухiв

вул.Миру, 16 А

Код еДПРОУ440З8515

p/pNoUA4 l 3 05299000002600604 0122439
в АТ КБ <Приватбанк>

мФо 305299

р\р tJA5 682017 20З4428006 1 00003 05 8 8

в f\ержсавнiй казна.lейоькiй

службi УкраТлrи в vr.КиТв

мФс) 820l]2
Код С/]РГtОУ 04362680

Г.Л.Погосян



Щодаток J\b2 до Щоговору J\b

Засryпник Обухiвського мiськогd

календарний графiк виконання робiт

виготовлення кошторисноi документацii

з <<Капiтальноп) ремонry пiшохiдпих зон житловою бlдинку ЛЬ123 по вул.КиiЪська в
м.Обухiв Киiвськоi областi >>

NЬ п./п. Перелiк видiв робiт TepMiH дii
договору

,Щата
початку

.Щата
завершенця

1

виготовлення кошторисноТ документацii

з <<"Капiтальний ремонт пiшохiдних зон
яtитлового будинку NЬ123 по вул.КиiЪська в

м.Обухiв Киiвськоi областi ''> .Що
01.12.202l

року
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