
ДОГОВІР ПІДРЯДУ

С. Софіївська Борщагівка “<#? ” PF 2021 р.

Замовник - Софіївсько-Борщагівський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІП 
ступенів - загальноосвітня школа І-ІП ступенів» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 
області, в особі директора школи Пушенко Оксани Іванівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

Підрядник - МПП «СІМТ», в особі Товстити Володимира Васильовича, який діє на підставі Статуту, 
з другої сторони, при подальшому спільному найменуванні — Сторони, керуючись вимогами чинного 
законодавства, уклали цей Договір (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується відповідно до проектно-кошторисної 
документації (згідно пункту 8.4 ДБН А.2.2-3:2014 - дефектний акт), у порядку та на умовах, визначених цим 
Договором, власними силами і засобами на власний ризик виконати роботи: «Капітальний ремонт 
Софіївсько-Борщагівського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа І-ІП ступенів - 
загальноосвітня школа І-ІП ступенів" Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської 
області, шо знаходиться за адресою: провулок Шкільний 1-В, село Софіївска Борщагівка, Києво- 
Святошинський район, Київська область (Код за ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні 
роботи, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)» згідно технічного завдання (дефектного акту) (надалі - Роботи).

1.2 Найменування робіт за кодом 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи. Місце 
розташування об’єкта: провулок Шкільний 1-В, в селі Софіївська Борщагівка, Київської області

1.3 Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені на підставі 
проектно-кошторисної документації (дефектного акту, який є невід’ємною частиною договору - Додатком 
№3. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі ремонту у разі внесення змін до проектної 
документації (дефектного акту).

1.4 Підрядник може забезпечити достроково завершення виконання робіт. У такому випадку 
Замовник може достроково прийняти виконані роботи.

1.5 Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі: 
обставин непереборної сили; відсутності фінансування; коригування проектно-кошторисної документації; 
виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт. При настанні зазначених 
обставин Сторони укладають додаткову угоду.

1.6 Підрядник гарантує, що предмет Договору відповідає видам діяльності, передбаченим його 
статутом та документами дозвільного характеру.

1.7 Замовник зобов’язується прийняти виконані в п. 1.1 роботи та оплатити їх.

2. ЦІНА (ВАРТІСТЬ) РОБІТ

2.1. Ціною договору є Договірна ціна, яка визначається згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та є динамічною. 
Договірна ціна є невід’ємною частиною договору - Додатком № 2. Замовник сплачує за виконані роботи 
Підряднику за цінами, які визначені кошторисною документацією, яка є його невід’ємною частиною - 
Додатком №4.
2.2. Ціна цього Договору становить: 5 482 380 грн., 12 коп., п’ять мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі 
триста вісімдесят грн., 12 коп. (з ПДВ).

2.3. Ціна договору може бути змінена в бік зменшення за взаємною згодою сторін у випадку зміни 
обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.



2.4. Коригування договірної ціни оформлюється Сторонами шляхом укладання додаткової угоди до 
договору у письмовій формі.

3. ЯКІСТЬ РОБІТ

3.1. Роботи за Договором виконуються з дотриманням законодавства У країни, державних стандартів, 
норм і правил, архітектурних вимог і технічних умов відповідно до затверджених проектних рішень та /або 
дефектного акту.

3.2. Якість будівельних матеріалів, що використовуються підтверджується сертифікатом 
відповідності (гігієни чи інше) або маркування у відповідності до стандартів ДСТУ, у випадку, якщо такі 
матеріали підлягають сертифікації чи маркуванню та безпечні у використанні. Також всі оздоблювальні 
матеріали на використання проходять узгодження з Замовником.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки Замовника з Підрядником проводяться в безготівковій формі шляхом перерахування 
грошових коштів на рахунок Підрядника.

4.2. Замовник здійснює платежі за виконані роботи на підставі підписаних актів приймання 
виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 
(ПФ № КБ-3) протягом 10 (десяти) банківських днів після надходження коштів з бюджету на реєстраційний 
рахунок Замовника.

4.3. Акт приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в) і довідку про вартість виконаних 
будівельних робіт та витрати (ПФ № КБ-3) готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому 
представнику Замовника.

4.4 Замовник зобов’язаний розглянути і підписати подані Підрядником документи, що підтверджують 
виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 10 (десяти) робочих днів з 
дня одержання.

4.5. Якщо від Замовника не надійшло жодних письмових зауважень щодо виконаних робіт та він з 
будь - яких причин не підписав акти приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в) і довідку про 
вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ПФ № КБ-3) у вказаний Договором термін - роботи 
вважаються прийнятими та підлягають оплаті у порядку, передбаченому даним Договором та чинним 
законодавством України.

4.6. Оплата за виконані роботи здійснюється в межах фактичних надходжень, протягом 10 (десяти) 
банківських днів.

4.7. Замовник є небюджетною організацією і оплата здійснюється за рахунок коштів місцевого 
бюджету.

5. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Термін виконання робіт: WW р
5.2. Виконання робіт за цим Договором здійснюється згідно графіку виконання робіт, що є 

невід’ємною частиною цього Договору (додаток № 1).
5.3. Строки договору можуть переглядатись Сторонами за умови:
- виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке 

продовження;
- обставин непереборної сили;
- затримки фінансування витрат замовника.
5.4. Перегляд термінів виконання робіт оформлюється додатковою угодою.



5.5. Підрядник може вносити пропозиції Замовнику про уповільнення, зупинення або прискорення 
виконання робіт на об'єкті. Такі зміни можуть бути прийняті за умови письмового погодження їх Замовником 
та із внесенням Сторонами, у встановленому порядку таких змін у Договір, утому числі до графіку виконання 
робіт.

5.6. Роботи вважаються закінченими після їх прийняття Замовником відповідно до умов договору, на 
підставі оформлених актів приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2В) та довідки про вартість 
виконаних будівельних робіт та витрати (ПФ № КБ -3) Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття 
Замовником.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Підрядник зобов’язаний:
6.1.1 Своїми силами, засобами та з власних матеріалів, виконати роботи належно у встановлені 

Договором строки, відповідно до проектної-кошторисної документації, умов Договору.
6.1.2. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, об'єкт 

будівництва після виконання робіт.
6.1.3. Не допускати відхилення від дефектного акту, ДСТУ, ДБН і інших нормативно-технічних 

документів.
6.1.4. Нести відповідальність за власних робітників та інженерно-технічних працівників, 

забезпечити достатню кількість та відповідну кваліфікацію робітників та інженерно-технічних працівників.
6.1.5. Нести відповідальність за якість виконаних робіт, застосовуваних матеріалів, устаткування.
6.1.6. Своєчасно та за власний рахунок усувати недоліки, неякісно та/або виконані з відхиленням 

від технічних норм та правил і технічного завдання роботи, допущені з його вини.
6.1.7. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки.
6.1.8. 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.
6.1.9. Вести виробничу та виконавчу документацію своєчасно і в повному обсязі, передбачену 

діючими нормами і правилами та забезпечити передачу документів Замовнику в установленому порядку про 
виконання Договору.

6.1.10. Одночасно з наданням актів приймання виконаних будівельних робіт надати Замовнику 
документи, що підтверджують якість матеріалів, які були використані при виконанні робіт і їх відповідність 
вимогам державним стандартам, будівельним нормам та/або проектно кошторисній документації.

6.1.11. Поставити необхідні матеріали, конструкції, комплектуючі вироби відповідно до технічних 
норм та правил, здійснити їх приймання, розвантаження, складування і зберігання.

6.1.12. Забезпечити на місці проведення робіт виконання вимог охорони праці за кожним видом 
робіт, виконувати правила техніки безпеки і протипожежної безпеки на місці проведення робіт, проводити 
контроль за дотриманням працівниками безпечних умов праці, своєчасно забезпечувати своїх працівників 
засобами індивідуального та колективного захисту.

6.1.13. Забезпечити регулярне прибирання об’єкту від сміття, що утворилося в процесі виконання 
робіт, та збереження естетичного стану об’єкту.

6.1.14. Протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення виконання робіт (атак само в разі дострокового 
припинення Договору - з моменту припинення) самостійно та за рахунок власних коштів звільнити 
будівельний майданчик від будь-яких своїх тимчасових споруд, залишків будівельних матеріалів, обладнання 
(засобів, техніки, приладів, інструментів), відходів (сміття тощо). В разі невиконання (несвоєчасного 
виконання) вимоги, встановленої цим пунктом, Замовник має право звільнити будівельний майданчик 
самостійно із відшкодуванням цих витрат за рахунок Підрядника (в тому числі за його бажанням за рахунок 
коштів, належних до сплати Підряднику).

6.1.15. Уразі виявлення в ході робіт, не врахованих дефектним актом, повідомити про це Замовника.



6.1.16. Виконувати свої зобов’язання за цим Договором належно, сприяючи іншій стороні при 
виконання її обов’язків.

6.1.17 Забезпечити дотримання санітарно-епідемолічних вимог, законодавства з питань пожежної 
безпеки, охорони праці.

6.2. Підрядник має право:
6.2.1. Одержувати плату за виконані та здані обсяги виконаних робіт, у розмірах та у строки визначені 

цим Договором.
6.2.2. Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, що призвело 

до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт.
6.2.3. Ініціювати внесення змін у Договір з урахуванням вимог та обмежень, передбачених чинним 

законодавством України.
6.2.4. Інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.
6.2.5. На отримання авансу.
6.2.6 У разі необхідності за згодою Замовника залучати до виконання передбачених Договором робіт 

субпідрядників та координувати їх діяльність, при цьому нести відповідальність за наявність у субпідрядників 
ліцензій та дозволів, необхідних для виконання окремих видів робіт. Підрядник відповідає за результати 
роботи та невиконання зобов'язань субпідрядниками.

6.3 Замовник зобов’язаний:
6.3.1 Надати Підряднику фронт робіт - передати проектно-кошторисну документацію та будівельний 

майданчик.
6.3.2 Прийняти від Підрядника в установленому порядку виконані роботи та оплатити їх у 

відповідності з розрахунками в розмірах і в термін згідно умов Договору.
6.3.3 Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.
6.3.4 Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт в порядку, 

встановленому законодавством.
6.3.5. Не втручатися у фінансову діяльність Підрядника.

6.4 Замовник має право:
6.4.1 Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, контроль 

за ходом виконання та якістю робіт і вимагати від Підрядника усувати за власний рахунок неякісно виконані 
роботи та відхилення від дефектного акту.

6.4.2 Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають 
можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть 
бути усунені Підрядником або Замовником.

6.4.3 Здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт на об’єкті та контроль за ходом, якістю та 
обсягами робіт, що виконуються Підрядником.

6.4.5 Вимагати внесення змін у Договір у зв’язку з істотною зміною обставин, що передували 
укладанню Договору (ст. 652 Цивільного кодексу України), та/або у зв’язку із змінами законодавства шляхом 
укладання додаткових угод).

6.4.6 Вносити зміни у проектно-кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання 
в установленому порядку.

6.4.7 Відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не 
розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає 
неможливим.

6.4.8 Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків 
(безоплатного виправлення недоліків) за наявності істотних порушень Підрядником умов договору, 
повідомивши про це його у 5-денний строк.

6.4.9 Інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.



7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі затримки виконання робіт або виконання робіт здійснено не в повному обсязі за цим 
Договором з вини Підрядника, останній сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ 
від загальної вартості робіт, за кожен день прострочення, починаючи з дня наступного за датою закінчення 
робіт.

7.2. При несвоєчасному усуненні недоробок й дефектів, виявлених у гарантійний строк, що виникли 
з вини Підрядника, останній сплачує Замовнику пеню у розмірі облікової ставки НБУ від вартості виявлених 
недоробок й дефектів, за кожен день прострочки.

7.3. Виплата штрафів, компенсація збитків не звільняє Сторони від виконання зобов'язань по цьому 
Договору.

7.4. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть 
відповідальність, передбачену чинним законодавством України і Договором.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх 
зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення 
Договору та виникли поза волею сторін (аварія, катастрофа, пожежа, повінь, землетрус, епідемія, епізоотія, 
війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати своїх зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин 
непереборної сили, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які 
видаються Торгово-Промисловою палатою України або іншим компетентним органом.

8.4. У разі, коли дія обставин непереборної сили продовжується більше, ніж 20 (двадцять) днів, кожна 
із сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір, повідомивши про це письмово іншу 
Сторону.

9. ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. Істотні умови цього договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання 
зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на 

ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, 

визначеної в договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, 

надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке 
продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни 
не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, 

зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і 
нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку 
зміни ціни;



9.2. У разі виникнення спорів або розбіжностей сторони зобов’язуються вирішувати їх, шляхом 
взаємних переговорів та консультацій.

9.3. У разі недосягнення сторонами згоди спори вирішуються в судовому порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір вступає в силу з дати його підписання та є чинним до 31 грудня 2021 року включно, за 
умови виконання Сторонами своїх зобов’язань, у частині виконання грошових та гарантійних зобов’язань - 
до повного їх виконання Сторонами.

10.2. Договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

11.1. Підрядник гарантує можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору. Гарантійний строк 
встановлюється з дати підписання останнього Акту прийняття виконаних будівельних робіт (КБ-2В), 
протягом 3 (трьох) років, якщо протягом цього терміну не відбулися порушення встановлених норм і правил 
експлуатації об’єкту.

11.2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені в межах гарантійного строку, якщо Замовник доведе, 
що вони не є наслідком природного зносу об’єкту або його частин, неправильної його експлуатації, 
неналежного ремонту чи інших змін щодо об’єкта, які здійснено самим Замовником або залученими ним 
іншими особами.

11.3. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки (дефекти), 
несправності, виявлені протягом гарантійного терміну, вказаного в п.11.1. цього Договору, у разі, якщо це 
сталося з вини Підрядника, такі недоліки (дефекти), несправності засвідчуються Сторонами документально. 
У разі ігнорування Підрядником дій щодо засвідчення таких недоліків (дефектів), несправностей, вони 
засвідчуються Замовником самостійно. Зазначені у цьому пункті документи є обов’язковими до виконання 
Підрядником.

11.4. Недоліки виконання робіт за цим Договором чи матеріалів, що використовуються для робіт за 
цим Договором, допущені з вини Підрядника, повинні бути усунуті.

11.5. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків, за які відповідає Підрядник, Замовник 
повинен заявити про них Підряднику у 15-ти денний строк з дня їх виявлення. У разі порушення цієї умови 
претензії Замовника не розглядаються Підрядником.

11.6. Перелік виявлених недоліків визначається дефектним актом, складеним та підписаним 
Сторонами. В акті фіксуються дата виявлення недоліків (дефектів) та терміни їх усунення.

11.7. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об’єкту, зокрема, внаслідок дії 
обставин непереборної сили, до його передання Замовнику, несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося 
внаслідок обставин, які залежали від Замовника, або з його вини.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Даний договір складений у двох примірниках, по одному примірнику у кожній із сторін, що 
мають однакову юридичну силу.

12.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору повинні бути прийняті лише за згодою сторін у 
формі додаткових, письмових угод, що є невід’ємною частиною цього Договору.

12.3. Замовник не є платником податку на додану вартість та не є платником податку на прибуток 
підприємств.

12.4. Підрядник є платником



(податку на прибуток підприємств на загальних умовах, єдиного податку за ставкою).
12.5. При укладенні даного договору представники Сторін, що підписали даний Договір, 

підтверджують, що їм було роз’яснено норми Закону України «Про захист персональних даних» та вони 
підтверджують надання своєї згоди на обробку та зберігання персональних даних з метою включення їх до 
баз персональних даних. В свою чергу, Сторони беруть на себе зобов’язання щодо повного захисту 
персональних даних представників Сторін та надання їх персональних даних виключно у порядку та на 
умовах передбачених Законом України «Про захист персональних даних» .

12.6. Умови цього Договору, будь-яка інформація та обставини, що стосуються виконання цього
Договору, є конфіденційною інформацією і не повинна розголошуватись Сторонами будь-якій третій особі, 
включаючи органи державної влади, для будь-яких цілей, крім випадків, передбачених чинним 
законодавством України.

12.7. Невід’ємною частиною Договору є:
- Додаток № 1 - графік виконання робіт;
- Додаток № 2 - договірна ціна;
- Додаток № 3 - кошторисна документація.

13. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК ПІДРЯДНИК
Софіївсько-Борщагі вський навчально-виховний
комплекс "Спеціалізована школа І-Ш ступенів - 
загальноосвітня школа І-ІП ступенів Борщагівської 
сільської ради Бучанського району, Київської області 
08131, Київська обл., Києво-Святошинського району 
с. Софіївська Борщагівка, пров. Шкільний, 1-В 
р/р № UA208201720344210001000113309 
в УДКСУ вФСиїїкькій об.і.

Неприбуї 
w = ■ // О «Г //«а/

МПП «СІМТ»

иівськійащі
.67из<єХ:

ява
НАВ-А

-СПЕІ ■А ШКОЛА

СТУПЕНІВ»

04050 м. Київ, вул. Пимоненка, 20 
Р/р иа763006580000000000026007230 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» м. КиївАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» м. Київ



2 Програмний комплекс АВК- 5 (3.6.1) укр. 39_ДЦ_ДЦ

Замовник Софіївсько-Борщагівський навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа І-Ill ступенів - загальноосвітня школа І-Ill ступенів" 
(назва організації)

Підрядник Мале приватне підприємство "СІМТ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт Софіївсько-Борщагівського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа І-Ill ступенів - 
загальноосвітня школа І-Ill ступенів" Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської області, що знаходиться за адресою: 

провулок Шкільний 1-В, село Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський район, Київська область, що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: динамічна.

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

Складена в поточних цінах станом на 5 серпня 2021 р.

№ 
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, 4064,77835 4064,77835 -

в тому числі
Розрахунок N1 Заробітна плата 820,70933 820,70933 -
Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 3241,65231 3241,65231 -
Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 2,41671 2,41671 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 384,37098 384,37098 -
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 4449,14933 4449,14933 -

7 Розрахунок N9 Прибуток 101,19617 101,19617 -



2 Програмний комплексАВК- 5 (3.6.1) укр. _______________________________________ -2-______ _____________________________ _______________ _________39_ДЦ_ДЦ
1 2 3 4 5 6
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій 18,3046 - 18,3046
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику - - -
10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

Разом (пп. 1-10) 4568,6501 4550,3455 18,3046
11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані 

складовими вартості будівництва (без ПДВ)
Разом договірна ціна крім ПДВ 4568,6501 4550,3455 18,3046

12 Податок на додану вартість 
Всього договірна ціна

в т.ч. зворотні суми:

913,73002
5482,38012

913,73002



до договору No^C&K-tC 
від «$О » 2021 року

Календарний графік 

на об’єкт «Капітальний ремонт Софіївсько-Борщагівського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа 
І-Ш ступенів - загальноосвітня школа І-ІП ступенів" Борщагівської сільської ради Бучанського району, Київської 
області, що знаходиться за адресою: провулок Шкільний 1-В, село Софіївска Борщагівка, Києво-Святошинський 

район, Київська область»

Роботи, а саме: підготовчі роботи, демонтажні роботи, оздоблювальні роботи, електромонтажні роботи по об’єкту будуть 
виконані до 31.08.2021 року.

ЗАМОВНИК ГЕНПІДРЯДНИК :


