
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № P e Z O - S

м.______________

Відділ освіти Васильківської районої державної адміністрації, в особі

А ? 2018 року

______________________________________ , що діє на підставі ____________________________ , (надалі іменується
"Замовник"), та ТОВ "Старбудконгракт", в особі директора Совко Сергія Валерійовича, що діє на підставі 
Статуту названа в подальшому „Підрядник” з іншої сторони, уклали справжній Договір про нижченаведене:

Стаття 1. Предмет Договору
1.1 Замовник доручає, а Підрядник забезпечує на свій ризик відповідно до завдання Замовника та умов 

Договору провести виконання робіт по «Реконструкція приміщення Навчально-виховного комплексу 
"Ковалівська гімназія" по вул. Фастівська, 23 село Ковалівка Васильківського району Київської області.

1.2 "Замовник" замовляє, а ..Підрядник" приймає на себе обов’язки щодо надання послуг з виконання 
«Реконструкція приміщення Навчально-виховного комплексу "Ковалівська гімназія » по вул. Фастівська,
23 село Ковалівка Васильківського району Київської області . За класифікатором ДК 021:2015 код 45450000- 
6 (інші завершальні будівельні роботи).

1.3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені кошторисною 
документацією, яка є невід’ємною частиною даного Договору. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті 
в процесі будівництва з дотриманням умов даного Договору.

1.4. ..Підрядник”, до початку робіт, надає "Замовнику" довідку про призначення відповідальних 
працівників „Підрядника” ( виконробів) на об’єкті ( з додатком копій наказів про призначення цих 
працівників та підписами цих працівників)

Стаття 2. Договірна ціна
2.1. Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід'ємною частиною даного 

Договору, складає 1 460 336 гри 40 коп (один мільйон чотириста шістдесят тисяч триста тридцять 
шість гри 40 коп), в тому числі ПДВ 243 389 гри 40 коп (двісті сорок три тисячі триста вісімдесят дев ять 
гри. 40 коп). Договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін за винятком випадків, 
передбачених даним Договором.

2.2. Договірна ціна за вимогою будь-якої із Сторін має бути переглянута у разі:
- виникнення обставин непереборної сили;
- внесення змін до кошторисної документації;
- виникнення непередбачених кошторисною документацією робіт, які мають бути виконані 

Підрядником для закінчення робіт;
- зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт;
- істотного зростання після укладення Договору підряду цін на ресурси, які забезпечує Підрядник, а 

також послуг, що надаються йому третіми особами. інфляції,дефолту тощо.
2.3. Уточнення договірної ціни здійснюється у відповідності до Державних будівельних норм та на 

тих же принципах, що використовувалися при складанні кошторису.
2.4. Підрядник може розірвати Договір підряду в разі відмови Замовника від підвищення договірної 

ціни, якщо для такого підвищення є підстави, передбачені даним Договором. У цьому разі Замовник повинен 
прийняти та оплатити вже виконані роботи на умовах даного Договору.

Замовник теж має право відновитися від Договору підряду, якщо він не погоджується на перевищення 
кошторису. У цьому разі Замовник' повинен прийняти та оплатити вже виконані роботи на умовах даного 
Договору.

2.5. Договірна ціна по справжньому Договору уточнюється по мірі виконання робіт та визначається 
виходячи з підписаних актів виконаних робіт, враховуючи всі зміни до об’ємів та вартості виконаних робіт.

Стаття 3. Зобов’язання та права Підрядника
3.1. Для виконання робіт по справжньому Договору Підрядник зобов’язується:
- виконати у встановлені строки роботи відповідно до кошторисної документації;
- поставити на будівельний майданчик необхідне обладнання та будівельну техніку;
- передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором підряду, закінчені

роботи;
- координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику;
- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини:
- інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором 

підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;



- забезпечити виконання на будівельному майданчику необхідних заходів по техніці безпеки та 
''охороні навколишнього середовища;

- виконати в повному обсязі всі свої зобов’язання, передбачені даним Договором.
3.2. Для виконання робіт по справжньому Договору Підрядник має право;
- залучати до виконання Договору підряду третіх осіб (субпідрядників) на умовах укладених з ними 

субпідрядних договорів, відповідаючи перед Замовником за результати їх роботи;
- зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором підряду, що 

призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;
- вимагати від Замовника підвищення договірної ціни у разі істотного зростання після укладення 

Договору підряду цін на ресурси, відповідальність за забезпечення якими покладено на Підрядника, а 
також цін на послуги, що надаються йому третіми особами, а у разі відмови Замовника -  розірвати 
Договір підряду в установленому порядку;

- на відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та Договору підряду;
- ініціювати внесення змін у Договір підряду;
- використовувати інші права, передбачені даним Договором та чинним законодавством.

Стаття 4. Зобов’язання та права Замовника
4.1. Для виконання справжнього Договору Замовник зобов’язується:
- надати Підряднику фронт робіт протягом двох днів з дати підписання договору, передати дозвільну 

та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до Договору підряду;
- прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;
- негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;
- виконати в повному обсязі всі свої зобов’язання, передбачені в інших статтях даного Договору.
4.2. Для виконання справжнього Договору Замовник має право;
- здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний 

нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
- вносити зміни у кошторисну документацію;
- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником 

порушень;
- відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не 

розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором 
підряду, стає неможливим;

- відмовитися від Договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши 
Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

- ініціювати внесення змін у Договір підряду, вимагати розірвання Договору підряду та відшкодування 
збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору підряду;

- використовувати інші права, передбачені даним Договором та чинним законодавством.

Стаття 5. Строки виконання робіт
5.1. Підрядник повинен розпочати виконання робіт протягом десяти днів з дня виконання Замовником 

зобов'язань щодо надання фронту робіт.
5.2. Підрядник може здійснити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику.
5.3. Строки виконання робіт на вимогу Сторін мають бути змінені в разі:
- виникнення обставин непереборної сили;
- невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань (несвоєчасне надання фронту 

робіт тощо);
- внесення змін до кошторисної документації;
- дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії 

зумовлені залежними від Підрядника обставинами;
- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

Стаття 6. Забезпечення виконання зобов’язань Сторін за Договором
6.1. Виконання зобов’язань Підрядника за Договором забезпечується пенею та іншими штрафними 

санкціями згідно умов даного Договору та вимог законодавчих актів.
6.2. Виконання зобов’язань Замовника за Договором забезпечується пенею та іншими штрафними 

санкціями згідно умов даного Договору та вимог законодавчих актів.

Стаття 7. Забезпечення робіт матеріальними ресурсами та послугами
1.1. Забезпечення робіт механізмами та устаткуванням здійснює Підрядник.



Стаття 8. Приймання-передача закінчених робіт
8.1. Після одержання повідомлення (усного,письмового тощо) Підрядника про готовність до передачі 

закінчених робіт Замовник зобов'язаний негайно розпочати їх приймання. Після отримання 
Замовником повідомлення Підрядника про їх готовність Замовник зобов'язаний прийняти роботу, 
виконану Підрядником відповідно до Договору підряду, або в разі виявлення допущених у роботі 
відступів від умов Договору чи поданих Замовником на затвердження актів виконаних робіт або 
виявленні інших недоліків негайно заявити про них Підрядникові.

8.2. Підрядник за взаємною згодою Сторін може передавати Замовнику до приймання закінчені 
відповідно до Договору підряду роботи по частинам.

8.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини 
Підрядника, він у визначений сторонами строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про 
готовність до передачі закінчених робіт.

8.4. Передання робіт Підрядником і прийняття їх Замовником оформляється актами виконаних робіт. 
Підписання акта є підставою для проведення розрахунків між сторонами по закінченим роботам.

Стаття 9. Проведення розрахунків за виконані роботи
9.1 Перед початком робіт Замовник сплачує Підряднику платіж в розмірі -30% від договірної ціни 

вказаної в п. 2.1 даного Договору, а саме 438 100 грн. 80 коп (чотириста тридцять вісім тисяч сто грн. 80 коп.) 
втому числі ПДВ 73 016 грн 80 коп. ( сімдесят три тисячі шістнадцять грн. 80 коп)

9.2 Величина заготівельно-складських витрат при розрахунках визначається за усередненими 
процентними показниками, визначеними державними будівельними нормами.

Стаття 10. Обставини непереборної сили
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань по 

даному Договору, якщо воно стало наслідком природних явищ, несприятливих погодних умов, дій 
об’єктивних зовнішніх факторів та інших обставин непереборної сили та якщо ці обставини безпосередньо 
вплинули на виконання даного Договору.

Обставини непереборної сили повинні бути підтверджені у встановленому порядку.
Строк виконання зобов’язань по даному Договору відтерміновується відповідно до часу, протягом 

якого діяли обставини непереборної сили, несприятливих погодних умов а також наслідки, що були визвані 
цими обставинами.

Стаття 11. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок усунення виявлених недоліків
11.1. Підрядник гарантує:
- якість виконання всіх робіт у відповідності з кошторисною документацією та діючими нормами.
11.2. Підрядник відповідає за недоліки, виявлені в закінчених роботах, якщо він не доведе, що:

- недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті.
11.3. Підрядник зобов’язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки в строки та в 

порядку, визначені в акті про їх усунення.

Стаття 12. Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за Договором 
та порядок урегулювання спорів

12.1. Сторони зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому 
числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, внесення змін в умови Договору 
тощо.

12.2. Підрядник несе відповідальність за порушення таких зобов’язань за Договором і в таких сумах:
- за порушення зі своєї вини строків закінчення виконання робіт сплачує Замовнику пеню в розмірі 

0,1% від вартості невиконаних вчасно робіт за кожний день затримки виконання, але не більше подвійної 
облікової ставки НБУ.

12.3. Замовник несе відповідальність за порушення таких зобов’язань за Договором і в таких сумах:
- за порушення грошових зобов'язань (несвоєчасну оплату виконаних робіт тощо) сплачує Підряднику 

пеню в розмірі 0,5% від невиплаченої (недоплаченої) суми за кожний день затримки, але не більше подвійної 
облікової ставки НБУ;

- за затримку прийняття виконаного комплексу робіт чи окремих видів робіт без відповідного 
обгрунтування сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,2% вартості цих робіт за кожний день затримки.

12.4. Нарахування пені, вказаної в п. 12.2. та 12.3. Договору, здійснюється за весь термін прострочення 
виконання зобовязання.

З



12.5. Крім сплати штрафних санкцій сторони компенсують одна 
невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань по Договору.

одній збитки, зумовлені

Стаття 13. Внесення змін у Договір підряду та його розірвання
13.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої 

Сторони на підставі додаткової угоди, а також в судовому порядку. Додаткова угода є невід’ємною частиною 
Договору.

Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша 
Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

13.2. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:
- прийняття рішення про припинення робіт;
- прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом;
- якщо Підрядник не розпочав виконання робіт протягом пяти днів з дня, коли він повинен згідно з 

Договором розпочати їх виконання.
13.3. Підрядник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Замовнику, у разі:
- якщо Замовник не забезпечує виконання своїх договірних зобов’язань щодо строків передачі фронту 

робіт, кошторисної документації і це не дозволяє Підряднику виконувати договірні зобов'язання;
- не оплачує згідно умов даного Договору вже виконані роботи;
- не бажає переглянути строки виконання робіт якщо для цього є підстави, визначені даним 

Договором.
Стаття 14. Строк дії Договору

14.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками обох 
Сторін і діє до 31 грудня 2018 року. За умови виконання Сторонами умов даного Договору.

14.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке 
мало місце під час дії Договору.

Стаття 15. Інші умови
15.1. Будь-яка домовленість між Сторонами, що тягне за собою нові обставини, не передбачені 

справжнім Договором, повинна бути підтверджена Сторонами у вигляді додаткової угоди.
15.2. При виконанні даного Договору Сторони керуються нормами чинного українського 

законодавства. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, 
визначених нормативними документами.

15.3. Підрядник є платником податку.
15.4. Замовник є неприбутковою організацією.
15.5. Договір укладено у двох примірниках (один примірник для Підрядника та один -  для Замовника).

Стаття 16. Застереження про конфедеційність
16.1. Сторони дійшли згоди про те, що Замовник та Виконавець мають право використовувати 

факсимільне відтворення підпису уповноваженої особи Виконавця та факсимільне відтворення підпису 
уповноваженої особи Замовника (за наявності) на всіх документах, що стосуються реалізації цього Договору 
(додатки, додаткові угоди до нього, первинні документи та інше).

16.2. Сторони погодились, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація, відомості, які 
стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової 
згоди іншої Сторони договору, крім випадків, коли така передача пов'язана з одержанням офіційних дозволів, 
документів для виконання Договору &бо оплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, 
передбачених законодавства.

Реквізити сторін:

Підрядника

ТОВ "Сгарбудконтракт" 
09117 Київська обл.
м. Біла 
Ко.

£Л. Товарна, буд. 35 6 
W48

«п р и в а А п-і к »

. В.. /

Замовника

Відділ освіти Васильківської районної 
державної адміністрації

‘^ська обл. м. Васильків вул. 
буд 2 

43637

!к) .П Марчук  /

4
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Форма №8

- 1 -

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
На Реконструкція приміщення Навчально-виховного комплексу "Ковалівська гімназія" по вул. Фастівська, 23 
село Ковалівка Васильківського району Київської області

Умови виконання робіт Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від 
устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт

Об'єми робіт
№
п/п Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Розділ, Стеля

1 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" 100м2 1,3983
2 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 100м2 1,334

Розділ. Прорізи
3 Розбирання дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх 

прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 m2
100м2 0,0189

4 Розбирання металевих дверних коробок із зніманням 
дверних полотен

100м2 0,0576

5 Заповнення дверних прорізів готовими дверними 
блоками площею понад 2 до 3 m2 з металопластику у 
кам'яних стінах

100м2 0,0576

6 Установлення і кріплення наличників 100м 0,12
Розділ. Стіни

7 Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної 
товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м

100м2 0,0189

8 Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими 
сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші 
штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, 
продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 
20 мм

100м2 0,0378

9 Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини 
штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до товщини 
30мм

100м2 0,0378

10 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 
при нанесенні за 2 рази

100 m2 0,0378

11 Улаштування обшивки стін ламіновними плитами 
[фальшстіни] по металевому каркасу

100м2 1,28

12 Улаштування планки декоративної на шурупах 100м 1,24
13 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, 

перхлорвінілової фарби
100м2 0,612

14 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 
при нанесенні за 2 рази

100 m2 0,612

15 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

100м2 0,612
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16 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по штукатурці 

Розділ. Підлога

100м2 1,428

17 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах 
Розділ. Стеля

100м 1,24

18 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби

100м2 0,507

19 Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни 
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм

100м 0,03

20 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм 
при нанесенні за 3 рази

100 m2 0,12

21 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по штукатурці

100м2 0,12

22 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

Розділ. Стіни, перегородка

100м2 0,387

23 Розбирання цегляних стін m 3 4,5
24 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, 

перхлорвінілової фарби
100м2 0,16

25 Улаштування основи під шпаклювання з штукатурної 
сітки по цегляних та бетонних поверхнях

100м2 0,16

26 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 
при нанесенні за 2 рази

100 m2 0,398

27 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

100м2 0,398

28 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по штукатурці

100м2 0,402

29 Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у 
санвузлах

Розділ. Укоси

100м2 0,0706

ЗО Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" 100м2 0,022
31 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 100м2 0,022
32 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

Розділ. Підлога

100м2 0,025

33 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм 
Розділ. Стеля

100м2 0,012

34 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по штукатурці 

Розділ. Стіни, перегородка

100м2 1,6

35 Розбирання цегляних стін m 3 1,5
36 Розбирання багета стельового 100м 0,603
37 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, 

перхлорвінілової фарби
100м2 0,9778

38 Улаштування основи під шпаклювання з штукатурної 
сітки по цегляних та бетонних поверхнях

100м2 1,08

39 Безпіщане накриття поверхонь стін та колон розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 
при нанесенні за 2 рази

100 m2 2,205

40 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

100м2 2,205

41 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по штукатурці

100м2 1,858

42 Поліпшене фарбування стін колером олійним по 
штукатурці

100м2 0,173

43 Улаштування перегородок каркасно-фільончастих 100м2 0,05881
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44
Розділ. Укоси

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" 100м2 0,0432
45 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 100м2 0,0432
46 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 100м2 0,048

47

водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

Розділ. Прорізи
Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з 100м2 0,0136

48
підвіконними дошками
Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних 100м2 0,0147

49
прорізів
Заповнення віконних прорізів готовими блоками 100м2 0,0136

50

площею до 2 m2 з металлопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель
Заповнення дверних прорізів готовими дверними 100м2 0,0147

51

блоками площею до 2 m2 з металопластику у кам'яних 
стінах

Розділ. Художнє оформлення 
Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами 100м2 0,252

52

[фальшстіни] по металевому каркасу (конструкції 
будиночків)
Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" 100м2 0,252

53 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 100м2 0,252
54 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 100м2 0,252

55

водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
Фарбування стін "магнітною" фарбою по збірних 100м2 0,12

56
конструкціях, підготовлених під фарбування 
Виконання малюнка в натуральну величину по моделям дм2 112

57

або аналогам
Розділ. Електротехнічні роботи 

Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, що 100шт 0,34

58
установлюються на штирях, кількість ламп до 2 
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що 100шт 0,34

59

установлюються на штирях, кількість ламп до 2 
Розділ. Стеля

Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними 100м2 1,6

60

водоемульсійними сумішами по штукатурці 
Розділ. Стіни, перегородка 

Розбирання цегляних стін m3 8,955
61 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, 100м2 0,98

62
перхлорвінілової фарби
Улаштування основи під шпаклювання з штукатурної 100м2 1,145

63
сітки по цегляних та бетонних поверхнях
Безпіщане накриття поверхонь стін та колон розчином із 100 m 2 2,205

64

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 
при нанесенні за 2 рази ,
Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 100м2 2,205

65

водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 100м2 1,858

66

водоемульсійними сумішами по штукатурці 
Розділ. Укоси

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" 100м2 0,0432
67 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 100м2 0,0432
68 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 100м2 0,0432

69

водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 100м2 0,1008
водоемульсійними сумішами по штукатурці 

Розділ. Прорізи
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70 Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних 
прорізів

Розділ. Художнє оформлення

100м2 0,048

71 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами 
[фальшстіни] по металевому каркасу (конструкції 
будиночків)

100м2 0,131

72 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" 100м2 0,131
73 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

100м2 0,131

74 Фарбування стін "магнітною" фарбою по збірних 
конструкціях, підготовлених під фарбування 

Розділ. Підлога

100м2 0,12

75 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток 100м2 0,48
76 Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм 100м2 0,48
77 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 

Cerezit CN-69 товщиною 5 мм
1 період

100м2 0,48

78 Установлення умивальників одиночних з підведеннямю 
холодної і гарячої води

Юкомпл. 0,8

79 Установлення унітазів із бачком безпосередньо 
приєднаним

Юкомпл. 0,7

80 Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 
стальних труб діаметром до 25 мм

шт 16

81 Установлення водонагрівників ємкісних шт 2
82 Установлення фільтрів для очищення води у 

трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм
10шт 0,2

83 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних 
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім 
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,445

84 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних 
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім 
діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,646

85 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм

100м 0,225

86 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм

2 період

100м 0,325

87 Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів 
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із 
стальних труб діаметром до 25 мм

шт 6

88 Установлення водонагрівників ємкісних шт 1
89 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних 

поліетиленових труб високого тиску зовнішнім 
діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,431

90 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм 

Розділ. Підготовчі роботи

100м 0,38

91 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли m3 6,0525
92 Розбирання цегляних стін m3 9,88
93 Розбирання чистих щитових дощатих перегородок 100м2 0,0976
94 Демонтаж унітазів із бачком безпосередньо приєднаним Юкомпл. 0,2
95 Демонтаж умивальників одиночних з підведеннямю 

холодної і гарячої води
Юкомпл. 0,1

96 Розбирання трубопроводів із чавунних каналізаційних 
труб діаметром до 100 мм

100м 0,08

97 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, 
перхлорвінілової фарби

Ю0м2 0,805

98 Розбирання дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх 
прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 m2

Ю0м2 0,2943

99 Демонтаж схованої електропроводки 100м 0,28
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100 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,07
101 Демонтаж світильників з лампами розжарювання 100шт 0,51
102 Розбирання платикових плінтусів 100м 0,861
103 Розбирання облицювання стін з керамічних 

глазурованих плиток
100м2 0,382

104 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток 
Розділ. Стіни, перегородки

100м2 0,162

105 Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної 
при висоті поверху до 4 м

1 m3 0,8

106 Улаштування перегородок на металевому однорядному 
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або 
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у 
житлових і громадських будівлях

100м2 0,25075

107 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 
при нанесенні за 2 рази

тип 1

100 m2 0,5015

108 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по штукатурці

100м2 4,0028

109 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

тип 2

100м2 0,5015

110 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 m2 
понад 7 до 12 шт

100м2 0,6443

111 Виконання малюнка в натуральну величину по моделям 
або аналогам

укоси

дм2 617,15

112 Установлення перфорованих штукатурних кутиків 100м 1,16
113 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" 100м2 0,455
114 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2
100м2 0,455

115 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

Розділ. Підлога

100м2 0,455

116 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 
Cerezit CN-69 товщиною 5 мм

100м2 0,162

117 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 m2 понад 7 до 
12 шт

Розділ. Прорізи

100м2 0,162

118 Заповнення дверних прорізів готовими дверними 
блоками площею понад 2 до 3 m2 з металопластику у 
кам'яних стінах

100м2 0,3738

119 Установлення і кріплення наличників 
Розділ. Стеля

100м 0,892

120 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс" старт] товщиною шару 
1,5 мм при нанесенні за 3 рази

100 m2 1,704

121 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс" фініш], на кожний шар 
товщиною 0,5 мм додавати

100 m2. 1,704

122 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по штукатурці

100м2 2,67696

123 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

Розділ. Підготовчі роботи

100м2 1,704

124 Розбирання трубопроводів із чавунних каналізаційних 
труб діаметром до 50 мм

100м 0,075
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125 Розбирання трубопроводів із чавунних каналізаційних 
труб діаметром до 100 мм

100м 0,08

126 Демонтаж унітазів із бачком безпосередньо приєднаним Юкомпл. 0,2
127 Демонтаж умивальників одиночних з підведеннямю 

холодної і гарячої води
Юкомпл. 0,2

128 Розбирання трубопроводів опалення зі стальних 
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 0,24

129 Розбирання цегляних перегородок 1 m3 4,416
130 Розбирання облицювання стін з керамічних 

глазурованих плиток
100м2 0,675

131 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток 100м2 0,48
132 Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних 

прорізів
Розділ, Прорізи

100м2 0,084

133 Заповнення дверних прорізів готовими дверними 
блоками площею понад 2 до 3 m2 з металопластику у 
кам'яних стінах

100м2 0,021

134 Установлення і кріплення наличників
Розділ. Стіни, перегородки

100м 0,053

135 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 
при нанесенні за 2 рази

100 m2 0,675

136 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар 
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати

100 m2 0,675

137 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

укоси

100м2 0,675

138 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" 100м2 0,031
139 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2
100м2 0,031

140 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

Розділ. Стеля

100м2 0,031

141 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс" старт] товщиною шару 
1,5 мм при нанесенні за 3 рази

100 m2 0,482

142 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс" фініш], на кожний шар 
товщиною 0,5 мм додавати

100 m2 0,482

143 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

Розділ. Підлога

100м2 0,482

144 Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії m3 2,41
145 Улаштування підстилаючих бетонних шарів m3 2,41
146 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 

Cerezit CN-69 товщиною 5 мм
100м2 0,482

147 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої кпеючої суміші, кількість плиток в 1 m2 понад 7 до 
12 шт

Розділ. Інші роботи
Навантаження сміття вручну (  !

100м2 0,482

148 1 т 15,493
149 Перевезення сміття до 15 км т 15,493

Склав Інженер-кошторисник

Перевірив Директор
посада, підпис вище,пио, ініціали, прТз

Д  / Г.
посада, підпис, ініціали/прізвище

М. Малій

С. В. Совко
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Замовник Відділ освіти Васильківської районної державної адміністрації 
(назва організації)

Підрядник Т О В " Старбудконтракт"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція приміщення Навчально-виховного комплексу "Ковалівська гімназія" по вул. Фастівська, 23 село
Ковалівка Васильківського району Київської області, що здійснюється в 2018 році

Вид договірної ціни: динамічна. 

Визначена згідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013

Складена в поточних цінах.

№
п/п Обгрунтування Найменування витрат

Вартість , тис. грн.

всього
у тому числі:

будівельних
робіт

інших
витрат

1 2 3 4 5 6
1 Прямі витрати, 1039,636 1039,636 -

в тому числі
Розрахунок N1 Заробітна плата 245,411 245,411 -
Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 783,083 783,083 -
Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 11,142 11,142 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 119,639 119,639 -
3 Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і - - -

споруд
в т.ч. зворотні суми - - -

4 Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на - - -
обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)

5 Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги - - -
робіт, що плануються до виконання у літній період)

6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати - - -
Разом 1159,275 1159,275 -

7 Розрахунок N9 Прибуток 48,607 48,607 -
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій 9,065 - 9,065
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9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику - - -
10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - - -

Разом (пп. 1-10) 1216,947 1207,882 9,065
11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані - - -

складовими вартості будівництва (без ПДВ)
Разом договірна ціна крім ПДВ 1216,947 1207,882 9,065

12 Податок на додану вартість 243,3894 - 243,3894
Всього договірна ціна 1460,3364

в т.ч. зворотні суми:


