
м. Київ « 24 » серпня 2017 року

Замовник: TOB “НТЛ ГРУП”, в особі директора Широкостюк Тетяни Олегівни.
що діє на підставі Статуту, та

Підрядник: ТОВ "МАГІСТРАЛЬСЕРВІС”, в особі Білоцького Віталія
Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

разом іменовані -  Сторони, а кожен окремо -  Сторона, уклали цей Договір (надалі - 
Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Підрядник зобов'язується на свій власний ризик виконати за замовленням 

Замовника роботу, зазначену в п. 1.2. даного Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та 
оплатити виконані роботи.

1.2. Підрядник бере на себе зобов'язання виконати роботи по об’єкту: "ДСТУ Б.Д.1.1- 
1:2013 -  інше (ДК:2015 45213000-3 Будівництво торгових будівель, складів і промислових 
будівель, об’єктів транспортної інфраструктури) Реконструкція виробничих приміщень 
в нежитлових будівлях на вул. Чистяківська, 19-А, м. Київ" (надалі Об’єкт) у відповідності 
до затвердженої проектно-кошторисної документації.

1.3. Замовник має право зменшити обсяг закупівлі робіт за Договором залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору.



і запросити його для складання відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених 
недоліків (дефектів). Якщо Підрядник відмовиться взяти участь у складанні акта, 
експлуатуюча організація має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і 
надіслати його Підряднику. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в 
порядку, визначеному актом про їх усунення за свій рахунок, якщо вони виникли з вини 
Підрядника. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник має 
право усунути їх самостійно або із залученням третіх осіб у порядку, визначеному договором 
підряду. Підрядника зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з 
усуненням недоліків(дефектів) та завдані збитки.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ РОБІТ
4.1. Оплата виконаних робіт здійснюється у національній валюті України, протягом 10 

(десяти) робочих днів, з дати підписання актів здачі-приймання виконаних робіт, за 
відповідний місяць, шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок 
Підрядника.

4.2. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються не раніше 
усунення (у разі їх виникнення) Підрядником виявлених під час приймання недоробок, 
невідповідностей ДСТУ, рішенням проектно-кошторисної документації, державним 
стандартам, технічним умовам.

4.4. Розрахунки за останній етап виконаних робіт у розмірі 5 % від вартості 
будівельних робіт здійснюються Замовником протягом десяти робочих днів після виконання і 
приймання всіх передбачених договором робіт та реєстрації декларації про готовність об'єкта 
до експлуатації.



пізніше 3-х днів з моменту: забезпечення Замовником надання Підряднику усіх необхідних для 
виконання робіт документів, зокрема дозвільних документів та затвердженої проектно- 
кошторисної документації.

6.3. Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за відповідністю якості і обсягів 
робіт, ціни та послідовності виконання робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, 
будівельними нормами і правилами, а матеріалів, конструкцій і виробів - державним 
стандартам і технічним нормам.

6.4. У випадку виявлення Замовником невідповідності якості матеріалів, обладнання, 
що використовуються Підрядником, вимогам будівельних норм і стандартів, використання 
таких матеріалів забороняється. Неякісно виконані Підрядником або Субпідрядниками роботи 
підлягають виправленню Підрядником за свої кошти.

Якщо в процесі будівництва Підрядник не виправить за свій рахунок і власними 
силами неякісно виконані роботи, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з 
компенсацією витрат за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум 
при розрахунках за виконані роботи. Усунення дефектів і недоробок у процесі виконання робіт 
не є підставою для перегляду терміну виконання робіт.

6.5. Приймання робіт оформляється актом приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в, КБ- 
3) (надалі - акт), підписаним обома Сторонами.

6.6. Акти приймання виконаних робіт готує щомісяця Підрядник і передає їх для 
підписання уповноваженому представнику Замовника. Акти приймання виконаних робіт 
надаються Підрядником в роздрукованому вигляді та на електронному носії. Замовник 
протягом 5-ти робочих днів з дати отримання актів приймання виконаних робіт зобов'язаний 
підписати їх або відмовити в їх підписанні, надавши письмове обгрунтування такої відмови.

6.7. Підрядник не має права розпоряджатися об’єктом чи виконаними роботами;



контроль за обсягом та якістю виконуваних робіт;
7.2.5. Виконувати вказівки Замовника щодо виконання робіт з урахуванням ДСТУ, 

проектно-кошторисної документації та даного Договору та своєчасно попереджати Замовника 
про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або 
придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

7.2.6. Здійснити за погодженням з Замовником всі додаткові роботи, необхідність 
виконання яких виникає у ході виконання основних робіт, оформивши їх актами на додаткові 
роботи;

7.2.7. Забезпечити в період виконання робіт дотримання протипожежних заходів, умов 
режиму на об'єктах та додержання вимог техніки безпеки і охорони навколишнього 
середовища;

7.2.8. Забезпечити під час виконання робіт охорону об'єкту до передачі його 
Замовнику;

7.2.9. Інформувати Замовника про хід виконання робіт, у тому числі про відхилення 
від графіка їх виконання та забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

7.2.10. Здійснювати закупівлю обладнання та матеріалів, необхідних для виконання 
робіт за письмовим погодженням із Замовником. Перед закупівлею обладнання та матеріалів, 
необхідних для виконання робіт, Підрядник погоджує їх вартість із Замовником;

7.2.11. Виконати роботи з використанням власних ресурсів та у встановлені цим 
Договором строки відповідно до проектно-кошторисної документації;

7.2.12. Вживати заходи щодо збереження майна (об'єкта), переданого Замовником. 
Відповідальність (ризик) за випадкове знищення або пошкодження майна (об'єкта), до 
моменту його здачі в експлуатацію, несе Підрядник. У разі випадкового знищення або 
пошкодження об'єкта будівництва, подальші дії Підрядника визначаються рішенням 
Замовника.

7.2.13. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, 
закінчені роботи (об'єкт будівництва);

7.2.14. Не передавати без згоди Замовника проектну документацію (примірники, копії) 
третім особам, крім випадків передбачених чинним законодавством;

7.2.15. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання 
зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, 
необхідні для їх усунення.

7.2.16. Повернути кошти у сумі виявлених контролюючими органами завищення 
обсягів та вартості виконаних робіт.

7.2.17. Підрядник також має інші обов'язки, передбачені Договором, Цивільним і 
Господарським кодексами України та іншим чинним законодавством України.



фактично виконані роботи згідно з актами виконаних робіт.
7.4.3. Відмовитися від Договору надіславши Підряднику лист-вимогу про розірвання 

Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи 
або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим Договором 
підряду, стає неможливим;

7.4.4. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт 
(будівництва об'єкта), надіславши Підряднику лист-вимогу про розірвання Договору та 
оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою 
відмовою;

7.4.5. За згодою Підрядника доручити виконання послуг, пов'язаних з підготовкою до 
проведення будівельних робіт та введенням об’єкту в експлуатацію Підряднику з наступною 
компенсацією понесених Підрядником витрат.

7.4.6. Замовник також має інші права, передбачені договором, Цивільним і 
Господарським кодексами України та іншим чинним законодавством України.

7.4.7. Замовник і субпідрядник не можуть пред'являти один до одного претензії, 
пов'язані з порушенням умов Договорів, укладених кожним з них з Підрядником.

7.4.8. Власником результату виконаних будівельних робіт (об’єкта будівництва) є 
Замовник.



9.2. При виникненні форс-мажорних обставин, Сторона, для якої їх виникнення 
перешкоджає виконанню своїх обов'язків, зобов'язана письмово, протягом 5-ти (п яти) 
календарних днів, повідомити іншу Сторону про наявність таких обставин. Достатнім доказом 
дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим державним органом.

9.3. Після закінчення обставин, що перешкоджали виконанню робіт зазначених в п.1.2 
даного договору, Сторони за домовленістю можуть переглянути подальший хід виконання 
робіт.

9.4. Неповідомлення у зазначений термін про виникнення форс-мажорних обставин не 
звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за даним Договором.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. До всіх відносин, які виникають чи виникатимуть у зв'язку з реалізацією умов 

даного Договору або у зв'язку з ним, застосовуються виключно положення чинного 
законодавства України.

10.2. Усі спори і розбіжності, які виникають між Сторонами за даним Договором або 
у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.3. Усі спори і розбіжності, які виникають між Сторонами за даним Договором або 
у зв'язку з ним, повинні бути розглянуті Сторонами в місячний термін з моменту письмового 
повідомлення іншої Сторони.

10.4. У разі, якщо спір не вдалося вирішити шляхом переговорів, будь-який спір, що 
виникає за даним Договором або у зв'язку з ним. підлягає вирішенню у судовому порядку 
відповідно до чинного законодавства України.



13. ІНШІ УМОВИ
13.1. Будь-які документи (додатки, додаткові угоди, акти, переліки тощо), що пов'язані 

із виконанням умов даного Договору, є його складовими та невід'ємними частинами.
13.2. В разі виявлення невідповідності в межах гарантійного строку якості робіт, 

перебіг строку позовної давності починається з дня виявлення невідповідності.
13.3. Внесення змін до даного Договору можливе виключно за згодою Сторін шляхом 

підписання додаткових угод.
13.4. Даний договір укладено та підписано у двох примірниках, по одному примірнику 

для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.
13.5. У всьому іншому, що не передбачено даним Договором Сторони керуються 

чинним законодавством України.



Замовник: ТОВ “НТЛ ГРУП”, В особі директора Широкостюк Тетяни Олегівни,
що діє на підставі Статуту, та

Підрядник: ГОВ "МАГІСТРАЛЬСЕРВІС”, в особі Білоцького Віталія
Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з інійої сторони.

разом іменовані -  Сторони, а кожен окремо -  Сторона, уклали цей Договір (надалі - 
Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Підрядник зобов’язується на свій власний ризик виконати за замовленням 

Замовника роботу, зазначену в п. 1.2. даного Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та 
оплатити виконані роботи.

1.2. Підрядник бере на себе зобов’язання виконати роботи по об’єкту: "ДСТУ Б.Д.1.1- 
1:2013 -  інше (ДК:2015 45213000-3 Будівництво торгових будівель, складів і промислових 
будівель, об’єктів транспортної інфраструктури) Реконструкція виробничих приміщень 
в нежитлових будівлях на вул. Чистяківська, 19-А, м. Київ" (надалі Об’єкт) у відповідності 
до затвердженої проектно-кошторисної документації.

1.3. Замовник має право зменшити обсяг закупівлі робіт за Договором залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору.
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і запросити його для складання відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених 
недоліків (дефектів). Якщо Підрядник відмовиться взяти участь у складанні акта, 
експлуатуюча організація має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і 
надіслати його Підряднику. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в 
порядку, визначеному актом про їх усунення за свій рахунок, якщо вони виникли з вини 
Підрядника. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник має 
право усунути їх самостійно або із залученням третіх осіб у порядку, визначеному договором 
підряду. Підрядника зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з 
усуненням недоліків(дефектів) та завдані збитки.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ РОБІТ
4.1. Оплата виконаних робіт здійснюється у національній валюті України, протягом 10 

(десяти) робочих днів, з дати підписання актів здачі-приймання виконаних робіт, за 
відповідний місяць, шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок 
Підрядника.

4.2. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються не раніше 
усунення (у разі їх виникнення) Підрядником виявлених під час приймання недоробок, 
невідповідностей ДСТУ, рішенням проектно-кошторисної документації, державним 
стандартам, технічним умовам.

4.4. Розрахунки за останній етап виконаних робіт у розмірі 5 % від вартості 
будівельних робіт здійснюються Замовником протягом десяти робочих днів після виконання і 
приймання всіх передбачених договором робіт та реєстрації декларації про готовність об'єкта 
до експлуатації.



пізніше 3-х днів з моменту: забезпечення Замовником надання Підряднику усіх необхідних для 
виконання робіт документів, зокрема дозвільних документів та затвердженої проектно- 
кошторисної документації.

6.3. Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за відповідністю якості і обсягів 
робіт, ціни та послідовності виконання робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, 
будівельними нормами і правилами, а матеріалів, конструкцій і виробів - державним 
стандартам і технічним нормам.

6.4. У випадку виявлення Замовником невідповідності якості матеріалів, обладнання, 
що використовуються Підрядником, вимогам будівельних норм і стандартів, використання 
таких матеріалів забороняється. Неякісно виконані Підрядником або Субпідрядниками роботи 
підлягають виправленню Підрядником за свої кошти.

Якщо в процесі будівництва Підрядник не виправить за свій рахунок і власними 
силами неякісно виконані роботи, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з 
компенсацією витрат за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум 
при розрахунках за виконані роботи. Усунення дефектів і недоробок у процесі виконання робіт 
не є підставою для перегляду терміну виконання робіт.

6.5. Приймання робіт оформляється актом приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в, КБ- 
3) (надалі - акт), підписаним обома Сторонами.

6.6. Акти приймання виконаних робіт готує щомісяця Підрядник і передає їх для 
підписання уповноваженому представнику Замовника. Акти приймання виконаних робіт 
надаються Підрядником в роздрукованому вигляді та на електронному носії. Замовник 
протягом 5-ти робочих днів з дати отримання актів приймання виконаних робіт зобов'язаний 
підписати їх або відмовити в їх підписанні, надавши письмове обгрунтування такої відмови.

6.7. Підрядник не має права розпоряджатися об’єктом чи виконаними роботами;



контроль за обсягом та якістю виконуваних робіт;
7.2.5. Виконувати вказівки Замовника щодо виконання робіт з урахуванням ДСТУ, 

проектно-кошторисної документації та даного Договору та своєчасно попереджати Замовника 
про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або 
придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

7.2.6. Здійснити за погодженням з Замовником всі додаткові роботи, необхідність 
виконання яких виникає у ході виконання основних робіт, оформивши їх актами на додаткові 
роботи;

7.2.7. Забезпечити в період виконання робіт дотримання протипожежних заходів, умов 
режиму на об'єктах та додержання вимог техніки безпеки і охорони навколишнього 
середовища;

7.2.8. Забезпечити під час виконання робіт охорону об'єкту до передачі його 
Замовнику;

7.2.9. Інформувати Замовника про хід виконання робіт, у тому числі про відхилення 
від графіка їх виконання та забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

7.2.10. Здійснювати закупівлю обладнання та матеріалів, необхідних для виконання 
робіт за письмовим погодженням із Замовником. Перед закупівлею обладнання та матеріалів, 
необхідних для виконання робіт, Підрядник погоджує їх вартість із Замовником;

7.2.11. Виконати роботи з використанням власних ресурсів та у встановлені цим 
Договором строки відповідно до проектно-кошторисної документації;

7.2.12. Вживати заходи щодо збереження майна (об’єкта), переданого Замовником. 
Відповідальність (ризик) за випадкове знищення або пошкодження майна (об’єкта), до 
моменту його здачі в експлуатацію, несе Підрядник. У разі випадкового знищення або 
пошкодження об'єкта будівництва, подальші дії Підрядника визначаються рішенням 
Замовника.

7.2.13. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, 
закінчені роботи (об'єкт будівництва);

7.2.14. Не передавати без згоди Замовника проектну документацію (примірники, копії) 
третім особам, крім випадків передбачених чинним законодавством;

7.2.15. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання 
зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, 
необхідні для їх усунення.

7.2.16. Повернути кошти у сумі виявлених контролюючими органами завищення 
обсягів та вартості виконаних робіт.

7.2.17. Підрядник також має інші обов'язки, передбачені Договором, Цивільним і 
Господарським кодексами України та іншим чинним законодавством України.



фактично виконані роботи згідно з актами виконаних робіт.
7.4.3. Відмовитися від Договору надіславши Підряднику лист-вймогу про розірвання 

Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи 
або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим Договором 
підряду, стає неможливим;

7.4.4. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт 
(будівництва об'єкта), надіславши Підряднику лист-вимогу про розірвання Договору та 
оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою 
відмовою;

7.4.5. За згодою Підрядника доручити виконання послуг, пов’язаних з підготовкою до 
проведення будівельних робіт та введенням об’єкту в експлуатацію Підряднику з наступною 
компенсацією понесених Підрядником витрат.

7.4.6. Замовник також має інші права, передбачені договором, Цивільним і 
Господарським кодексами України та іншим чинним законодавством України.

7.4.7. Замовник і субпідрядник не можуть пред'являти один до одного претензії, 
пов'язані з порушенням умов Договорів, укладених кожним з них з Підрядником.

7.4.8. Власником результату виконаних будівельних робіт (об’єкта будівництва) є 
Замовник.



9.2. При виникненні форс-мажорних обставин, Сторона, для якої їх виникнення 
перешкоджає виконанню своїх обов’язків, зобов’язана письмово, протягом 5-ти (п яти) 
календарних днів, повідомити іншу Сторону про наявність таких обставин. Достатнім доказом 
дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим державним органом.

9.3. Після закінчення обставин, що перешкоджали виконанню робіт зазначених в п. 1.2 
даного договору, Сторони за домовленістю можуть переглянути подальший хід виконання 
робіт.

9.4. Неповідомлення у зазначений термін про виникнення форс-мажорних обставин не 
звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за даним Договором.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. До всіх відносин, які виникають чи виникатимуть у зв’язку з реалізацією умов 

даного Договору або у зв'язку з ним, застосовуються виключно положення чинного 
законодавства України.

10.2. Усі спори і розбіжності, які виникають між Сторонами за даним Договором або 
у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.3. Усі спори і розбіжності, які виникають між Сторонами за даним Договором або 
у зв’язку з ним, повинні бути розглянуті Сторонами в місячний термін з моменту письмового 
повідомлення іншої Сторони.

10.4. У разі, якщо спір не вдалося вирішити шляхом переговорів, будь-який спір, що 
виникає за даним Договором або у зв'язку з ним, підлягає вирішенню у судовому порядку 
відповідно до чинного законодавства України.



13. ІНШІ УМОВИ
13.1. Будь-які документи (додатки, додаткові угоди, акти, переліки тощо), що пов'язані 

із виконанням умов даного Договору, є його складовими та невід'ємними частинами.
13.2. В разі виявлення невідповідності в межах гарантійного строку якості робіт, 

перебіг строку позовної давності починається з дня виявлення невідповідності.
13.3. Внесення змін до даного Договору можливе виключно за згодою Сторін шляхом 

підписання додаткових угод.
13.4. Даний договір укладено та підписано у двох примірниках, по одному примірнику 

для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.
13.5. У всьому іншому, що не передбачено даним Договором Сторони керуються 

чинним законодавством України.


