
{оговiр пiдрялу}{Ъ 115

с. СофiТвська Борщагiвка {Z, -alrlo3_2018 року

Софiiвсько - Борщагiвська сiльська рада Кисво-Святошинськоrо району Киiвськоi
областi, (налалi iменуетъся <<Замовник>), в особi сiльського голови Кулрика олеся Тимофiйовича.

що дiс на пiдставi Закону Украiни пПро мiсцеве самоврядування в УкраТНИ> З оДНiСi СТОРОНИ,

та ТоварИство З обмелсенОю вЦповiДальнiстЮ "Бyдiве;rьно-проекТна фiрма YKpaiHa",(( надалi

iменусться "Пiдрядник") У раэi запучення do вuконання робiпt субпidряdнuкiв, Пidряdнuк за

,Щоzоворолt iitaeH1,6ц66a Генпidряс)нuко,и), що дiс на пiдставi Статуry, в особi директора Ляшука

костянтина Володимировича, повноваження якого пiдтвердженi Статутом, затвердженим

Загальними зборами учасникiв тов "БпФ УкраТна" (Протокол J\&30 вiд 08.0б.2017 року, та

розпорядчими докуI\,tентами) уклали даний Щоговiр про нижченаведене.

l. Предмет Щоговору

1.1. За циМ ffоговоропл Пiдрядник зобов'яЗусться до кiнця 2019 року виконати Замовниковi

будiвельнi роботи: <Булiвнlлчтво фiзкульryрно-оздоровчого комплексу на територii
спортивного майданчика по вул. Соборна (Ленiна), 1l4б в с. Софiiвська БОРшаriВКа
Киево-Святошинського району Киiвськоi областЬ> вiдповiдно до проекгно - кошrорисноi

документацii та умов цього ,щоювору, та здати iх у встановлений строк, а Замовник
зобов'язусться передати Пiдряднику затверджену проектно - кошторисну документацiю,
прийняти i оплатити згiдно з умовами цього ffоговору, закiнченi булiвельнi робоТи.
|.2. ,,Пiдрядник" зобов'язусться, в межах договiрноi цiнlt, виконати на свiЙ ризик власними

та з;UrученимLl силаМи комплокс робiт. якiсть яких вiдповiдае умовам державних стаllдарl,iв,

будiвельниХ норМ i правил, iншиМ нормативним документам, проектно - кошториснiй

документаIlii i Щоговору.
1.3. Склад та обсяги робiт, що доручаються до виконання Пiдряднику. визначенi прtlектно -
кошторисною документацiс,ю, яка с невiд'€:мною част}tною Щоговору.

склад та обсяги робiт r'lожуть бри переглянутi в процесi булiвництва у разi внссення

змiн до проек,гноi документацii у порядку, зазначеI{ому у п. 5З Заl,альних умов укJIаде}tня,[а
виконання договорiв пiлряду в капiтальному булiвниllтвi. затверлжених постановою Кабiнету

MiHicTpiB YKpaTHtl вiд 1 серпня 2005 р. Nэ 668 (далi - Загальнi умови).
1.4. Обсяги закупiвлi можуть буги зменшенi залежно вiд реального фiнансування виДаТкiВ.

1.5. Замовник не пiзнiше 7 робочих дiв пiсля набрання чинностi цим Договором передас

пйряднику затверджену проектно-кошторисну документацiю та дозвiл на початок

проведенНя робiЪ прО щО складаетьСя акТ приliмання-передачi проектно-кошторисноТ

документацiТ.
2. Контроль та якiсть робiт i матерiальнlлх pecypciB

Z.|. кIIiдрядник)) пов}Iнен виконати передбаченi цим договором роботи якiсно та вчаснО, З

дотриманням дiючих булiвельних норм i правил, поставити та встановити обладt{аl{ня

належноi якостi та комплекIнсlстi.
2,2, tsсi матерiали, засоби та обладнання, що використовук)ться Пiлрялником у процесi

виконання робiт повиннi вiдповiдати дiючим нормам та стандартам щодо якостi та безtrеки та

вимогам шормативIIо правових aKTiB.

2.3, <Пiлрялник)) гарантус вiдповiлнiсть якостi булiвельних матерiалiв, що поставляються,

специфiкашiям, державним стандартам, технiчним yN(oBaM i наявнiсть необхiдних

сертифiкатiв, техгliчних [acпopTiB або iнших документiв, що засвiдчують iх якiсть. Замовник

мае 11равс вiдбору зразкiв будiвельних матерiалiв, для rrровелення випробувань у незалежнiй

лабораторii.
z.4, Роботи та матерiальнi ресурси, що використовуються для Тх виконання, повиннl

вiдповiдати вимогам нормативно-правових акгiв i нормативних документiв у гаrryзi



будiвництва, проектнiй докумеrлтацii та договору rliдрялу.

2.5. За необхiлнiстю <<Замовник> забезпсчуе злiйснення авторського нагляду протягом

усього перiоду виконання робiт шляхом укладаннrI договору з вiдповiдальним розробником
проектноТ документацii.

Дв.rорський нагляд пiд час булiвничтва об'екriв здiйспrоеться в IIорядку, l]становJlеttому

законодавством,
2,6. Замовник забезпечуе технiчний наглrIд за будiвництвом протягом усього перiоду

будiвництва об'екта з метою здiйснення контролю за вiдповiднiстю робiт та матерiальних
pecypciB установленим вимогам, за дотриманням проектних рiшень та вимог державних
станлар,riв. булiвелы{их норм i rrравиrr, а також контролю за якiстю та обсягами робiц
виконаних пИ час будiвництва або змiни (зокрема шляхом знесення) такою об'екта.

У разi виявлення вiдхилень вiд проектних рiшень, допущених пiд час будiвництва
об'екга, та вiдмови пiдрядника iх усунуги особа, що здiйснюе технiчний нагляд, повiдомляс
про це Замовнику i вiдповiднiй iнспекцiТ лержавного архiтекryрно-6щiвельного контролю для
вжиття заходiв вiдповiдlrо до законодавства.
2.7, ,Щля здiйсненнJт авторського та технiчного напшду i контролю за виконанням робiт
(будiвництвом об'екта) пiдрядник зобов'язаний на вимогу замовника чи осiб, якi вiдповiдно до
договорiв здiйснюють авторський та технiчний нагJIяд, надавати необхiднi iнформаuiю та

документи.
2.8. Замовник мае право створити комiсiю за наглядом за булiвництвом.

2.9. Вхiдний контроль якостi булiвельних матерiалiв, операцiйний контроль якостi робiт,
приймальний та iнспекцiйний контроль виконують вiдповiднi посадовi особи <<Замовника>>,

<Пiлрядникu i Субпiлрядншх органiзацiй згiдно з вимогами дiю.tих !СТУ та
iншими документами.
2. l0. Якiсть обладнання фiзкульryрно-оздоровчого комплексу повинна вiдповiлати
технiчним умовам (ТУ) заводу виробника, державним стандартам (I'OCT), санiтарним,
гiгiснiчнl.tпt правилам встановJIениtчти дiючим законодавством Украiни ,га (або) мiжнародними
нормами та пiдтверджуватись сертифiкатом та (або) iншимl.I доку!tентами необхiдного для

даного виду облалнання.
2.1l, кЗамовник)) мае право вимагати проведення додаткових перевiрок прихованих робiт, в

прийманнi яких BiH не брав участi. Зумовленi цим додатковi витрати, якщо вrrпробовуванi
матерiа.гtи, виконанi роботи не вiдповiдають нормам i стандартам, а також при незапрошенi

<Замовника) дJIя участi в прийманнi, здiйснюються за рахунок кПiлрядника)), в iнших випадках
- за рахунок <ЗамовникD).
2.12, У випадку не усунення кПiдрядником> в обумовленi термiни дефектiв у
виконаних роботах <Замовник)) мас право залучити для цього TpeTix осiб з компенсацiсю
витрат за рахунок <Пiдряднико>.
2,1З. У разi виJ{вленI{я невiдповiдностi виконаних робiт устаIrовле[Iим вимогалц <Замовник>>

приймае рiшення про усунення кПiдрялником)) допуш{ених нелолiкiв або про зупинення
виконання робiт.
2.|4. Сторона, яка вiдповiдно до договору пiлрялу забезпечус постачання матерiальнлтх
pecypciB дJlя виконання робiт, у разi виявлення невiдповiлностi таких pecypciB встаltовленим
вимогам зобов'язана негайно провести iх замiну.

2.15. Роботи, виконанi з використанням матерiальних pecypciB, що не вiдповiдаrоть

установленим вимогам, <<Замовником)) не оплачуються.
2.16, Я*що нормативними актами та договором пiдрялу перелбачено проведен}Iя попереднiх
випробувань закiнчених робiт або таке випробування викликане характером uих робiт, ix
приймання-передача проводиться у разi позитивного результату попереднього випробрання.
2,1'l. У разi виявленнrI в прочесi приймання-перелачi закiнчених робiт,недо.цiкiв, допущених
з вини <<Пiдрядника>, BiH у вLIзначений кЗамовником)) строк зобов'язаний усунути iх i
повторно повiдомити <<Замовника> про готовнiсть до передачi закiнчених робiт. Якщо
кПiдрядник)) не бажае чи не може усунуrи TaKi недолiки, <<ЗамовникD може у порядку,
передбаченому договором пiдряду, попередньо повiдомивши кПiдрядника)>, усунути ix своiми
силами або iз залученням TpeTix осiб, Витрати, пов'язанi з усуненням недолiкiв



кЗамовником), компенсуються <Пiдрялником)).
2.18. Виконання булiвельно-монтажних робiт i органiзацiя виконання робiт повиннi
вiдповiдати нацiональним стандартам ДСТУ.
2.|9. Пiдрядник неOе вiдповiдальнiсть за збереження, цiлiснiсть, ризик випадковоi втрати i
(або) пошколженIuI, комплектнiсть обладнання, магерiалiв, засобiв, pecypciB якi будуrь
ВИКОРИСТОВУВаТИСЬ ПРи бУлiвництвi, iх кiлькiсть та якiсть до моменту введення в експлуатацiю
Об'екга булiвництва та шередачi (здачi) його Замовнику в повному обсязi, або до моменIу
розiрвання договору.
2.20, Замовник у буль-який час ма€ право здiлiснювати Bci необхiднi заходи, вiдбори :зpallKiB,

випробування (в т. ч. ексIIертизи) для перевiрки якос,гi булiвель}t}lх та iнших MaTepiшiB,
облалнання, якi булуть використовуватись при виконаннi роботи з будiвниtцтва

фiзкультурно-оздоровIlого комплексу на територii спортивного майданчику.
2.21. Виконання будiвельних робiт i органiзацiя виконання робiц а також поставка та
Установка обладнанrrя, Його комплектнiсть повиннi вiдповiдати нацiональним стандартам
ДСТУ, {БН та iншим нормативно-ilравовим докумеI{там.
2.22, Пiдрядник гарантуе якiсть закiнчених робiт i змонтованих конструкцiй, досягнення
показникiв, визначених у проекгнiЙ документацii, та можливiсть ix експлуатацiТ цротягом
гарантiйного строку,

3. Цiна договору
3.1, .Щоговiрна uiHa Об'екга булiвництва визначаеться згiдно ДСТУ Б Д 1.1-1:20t3 та
становить 9l 781 633.80 грн. ЦевОяносто один мiльйон ciMcoT вiсiмдесят одна тисяча
шiстсот тридцять три гривнi вiсiмдесят копiйок) в тому числi ПДВ - |5 296 938,97 грн.
(Л'ЯТНапцять мiльйолliв двiстi дев'яносто шiсть тисяч дев'ятсот тридцять BiciM гривень дев'яносто ciM
копiйок).

3.2, /]оговiрна цiна е твердою.

3.З. .Щоговiрна цiна {оговору може бути зменlLIена за вза€мною згодою CTopiH, ulо
оформлюсться вiдповiдною додатковою угодою.
З,4. Корегування договiрноi цiни Об'скry проводиться вiдповiдно до дiючого законодавства
та нормативних документiв в галузi будiвничтва,
3.5. ЯКщО пц час виконання робiт виникJIа потреба у виконаннi додаткових робiт. не
ВРахованих проектною документацiею, забезпеченнrI якою покJiадено на <Замовника>, i у
Зв'яЗкУ З цим у вiдповiдноIчry пiдвищеннi договiрноТ tдiни, кПiлрядник)) повинен письмово
повЙомити <<Замовника)) про обставини, що призвели до виконаннrI таких робiт, та подати
пропозицii з вiдповiдними розрахунками не пiзнiше п'яти робочих днiв вiд дня настання
такиХ обставин. <Замовник)) протягом l0 робочих днiв розглядае зазначенi пропозицiТ,
приймае рiшення по cyTi та повiдомляе rlpo нього <Пiдрядника>.

ЯкщО кПiдрядник> проiгнорував цю yr'roBy, то BiH втрачас право вимагати оплату за
ДоДатковi роботи. flодатковi роботи до внесення змiн в ffоговiрну цiну не вI.Iконуються.

кпiдрядник>> зобов'язаний зупинити виконання додаткових робiт у разi неодержання у
визначений договором пiдряду с.грок вiлrовiдi на свое повiломленшя.
З.6. кЗамовник)) може змiнювати в прочесi виконання робiт на Об'ектi проектнi рiшlення
пРи необхiдностi проведення додаткових робiц що викликас змiнення об'смiв робiт i
вартiсних показникiв, при цьому BapTicTb цих робiт не повинна перевищувати l0 вiдсоткiв
кошторисноi BapTocTi робiт й змiнrовати характер робiт.
З.7, BapTicTb рiчноrю обсяry робiт за .Щоговором встановлюеться в межах бюджетних
аСИГНУВанЬ, якi можугь бути cKepoBaHi дJIя розрахункiв за виконання робiт за !оговором.
3.8. Фiнансуван}ш на 2018 piK та 20l9 piK, здiйснюеться вiдповiдно до Додаткових угод, що
е невй'смними частинами договору.
3.9. Перегляд цiни договору оформляетъся сторонами шляхом укладання додаткових угод,
якi с невiд'€мними частинами цього.Щоговору,
3.10. ЩiНа РОбiт Визначаеться у Розра)qунку договiрноi цiни, який оформляеться додатком до
цього,Щоговору та е невiд'смною його частиною.



4. Порядок злiйснення оплати
4,|. Ou:laTa за .Щоговором проводиться <<Замовнлtком)) в безготiвковiй формi, шJlяхоNt

rrерерахування гроIilових коштiв на розрахунковий рахунок Пi;tрядника.

4,2. Розрахунки за виконанi роботи проводяться в межах договiрноI цiни на пiлставi

факгичних витрат кПiдрядника)) на проведенi роботи "Акгiв прийняття виконаних пiдрядних

робiт" за формою КБ-2в та фактичних витрат та ".Щовiдок пр0 BapTicTb влIконаних пiдрядних

робiт" за формою КБ-3. ,Щокументи про виконанi роботи та iх BapTicTb складаються i

пiдписуються <Пiдрядником) та передаю,ься кЗамовнику)) одночасно з Щокументами, що
засвiдчують прихованi роботи, акти на випробування BнyTpiшrHix та зовнirrlнiх мереж пiсля
проведення булiвельно-монтажних робiт узгоджених у вiлповiдних установах та службах з

висновком про пр}rдатнiсть до використання, та докl,лчtентiв, lцо пirгверлжують фактичнi
витрати <Пiдрядника)) при виконаннi робiъ а саме накладнi. податковi наклtцнi, табеля,
наряди, акти, tlосвiдчення товаротранспортних накладних, шляховi JIисти, наряди на роботу
машин i механiзмiв та iHпri.

4.3. В Щоговiрнiй цiнi повторне використан}uI матерiалiв отриманих вiд розбирання, не

передбачаеться, в :lв'язку з вiдсутнiстю в лOкальних кошторисах демонтажних робiт.
4,4. <Пiдрядrrик> щомiсячно не шiзнiше 20 чис;tа звi,гноrо мiсяця. наступноIо за звiтним,
подае <<Замовнику)) акт прийому виконаних булiвельно-монтажних робiт (форма КБ-2в, КБ-
3) попередньо пiдписаний посадовими особами) яким <<Замовником) доручено здiЙснювати
прлlймання та iнспекцiйниi.i контроль обсягiв та якостi виконаних <гliдрядником> робiц до
акry прийому виконаних булiвельно-монтажних робiт (форма КБ-2в, КБ-3) також додасться
виконавча докумеIIтацiя, завiрена <Пiдрядником))] копii докуlrлентiв, якi пiдтверджують якiсть
та BapTicTb застосованих матерiалiв (паспорти, сертифiкати, виконавчi схеми, наклалнi,
податковi накладнi, Акги, посвiдчення. та iншi документи, lцо пiдтверджують фактичнi
видатки пiдрядника при виконаннi робiт на Об'скгi). кЗамовник>> зобов'язан1.Iй перевiрити й
пiдписати наданi кПiдрядником> документи, якi пйтверджуIоть виконання робiт, або
обгрунтуваги причиFIи вiдмови вiд ix lliдписапня протягом 7 (семи) робочих дr,riв, перебiг
TepMiHy почипаеться з наступного робочого дня пiс;rя отримання цих документiв.
4.5. Розрахунки проводяться шляхом оплати кЗамовником) прOтягом 90 банкiвських днiв
пiсля пiдписанЕя Сторонами "AKTiB прийняття в}lконаних пiдрядних робiт" за формою КБ-2в
та "Довiдок про BapTicTb виконаних пiдрядних робiт" за формою КБ-3 Термiни оплати можугь
змiнюватися по Mipi надходження коштiв на рахунок <<Замовника>>.

4,6. У разi виявленнrI невiлповiдitостi робiг, lIред'явлених до оплати, вс,гаI{оI]JIеним

вимогам, завищення i,x обсягiв або неправильного застосування коIIIторисних норм. поточних
цiн, розцiнок та iнших помилок, що вплинуллt на uiHy виконаних робiт, <<Замовник)) мас право
вимагати, а кПiдряднию> зобов'язаний скориryвати суму, що пiдлягае сплатi, а у випадку, коли
TaKi порушення були виявленi пiсля оплати вiдповiднlлх aKTiB виконанLгк робiт - повернуги
кошти на рахунок Замовника протягом 3-х робочих дttiв.
4.7. Оплата робiт, виконаних субпiдрядниками, проводиться <Генпiдрядником)) на

пiдставi складених ними та пiдписаних кГенеральним пiдрядником> локуtчtентiв про
прийняття виконан}lх робiт та ix BapTicTb i може прOводитися бе:зпосередньо <<Генеральним

гliдрядником>> або <Замовником), якщо це перелбачено договором пiдряду ,га доl овором
субпiдряду.
4.8, Кiнцевий розрахунок за роботи здiйснюсться на пiдставi кiнцевого акry приймання
виконаних робiт (ф, КБ-2В) та довiдки про BapTicTb виконанrх будiвельних робiт та витрат (ф.

КБ-3) пiсля пiдписання Замовником.
Замовник мае право затримаги остаточпi розрахунки за робсrги, BIlKoHaIri з r,rедоробками i

лефекгами, вияl]леними при введеннi об'екта в експлуатацiю до Тх усунення.
4.9, Оплата здiйснюеться за умови наявностi в aKTi приймання виконаних робiт (ф. КБ-2В)
та довiдцi про BapTicTb викOнаних булiвельних робiт та витрат (ф. КБ-3) посилання на повний
номер i дату укJIадення цього Щоговсlру (додатковоi 1тоди до цього дtlговору), Bcix рсlзрахункiв
BapTocTi виконаних робiт.
4,10. Фiнансування робiт здiйснюеться в межах фактичних за[верджеttих бюлжеr,них
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асигнувань <Замовникa>, вiдповiдно ло ст. 48 Бtоджетного кодексу Украiни.

5. Терпriни виконання робiт
5.1. Строк (TepMiH) виконання робiт 20l8 - 2019 piK. Виконання робiт в повному обсязi
становить tt (BiciM) мiсяцiв, з дiпи пiдписання ,Щоговору, акту прийому-перелачi площадки пiд
булiвничтво уповноважениN{и особами CTopiH, передачi проектно-кошторисноi документацiТ.
5.2. Мiсце виконання робiт - Киiвська обл., Кисво - Святошинський р-н, с. Софiiвська
Борщагiвка. вул. Соборна, l l4-б.
5.3. кЗамовниюl може, у випадку необхiдностi, прийняти рiшення про уповiльнення,
зупинення або прискорення темпiв виконання робiт з внесенням у встановленому порядку
змiн до !оговору пiдряду, в тому числi до календарного плану булiвельно-монтажних робiт,
.Щоговiрноi цiни, графiку фiнансування i т .д.

5.4. Перегляд cTpoKiB виконання робiц передачу ix <Замовнику> в межах строку
визначеного пунктом 5.1. цього.Щоговору, може здiйснюватися за узIюдженням CTopiH за

умови пИписання вiдповiдноi Щодатковоi уголи до Договору, у випадку:
- невиконаннJI або неналежне виконан}UI <Замовником>> cBoix зобов'язань (порушення

умов та TepMiHiB фiнансування, вiдсутнiсть коштiв у <<Замсlвника)), несвосчасне надання
булiвельного майданчику, фронту робiт, проектноi документацii i т. д.);
- внесення змiн в проекгну документаrliю;
- дii TpeTix осiб, якi роблять неможливим належне виконання робiц KpiM випадкiв, коли
цi дii обумовленi зiLлежними вiд <ПiдрядникD) обставинам;
- виникнення iнших обставин, якi можугь вIIлинути на строк влIкона}{rш робiт (HMBHicTb
безперечних помилок в проектнiй документацii, якi не були виявленi на стадii формування
ЩоговiрноТ цiнl,t, а кПiдрядник)) не е розроблювачем проектноТ документацiТ i т. д.).
5.5. Перегляд cTpoKiB виконання робiц передачу ix <Замовнику> в сторону збiльшення
строку визначеного пунктом 5.1, цього .Щоговору може здiйснюватися за узгодженням CTopiH
за умови пiдписання вiлповiдноi .Щодатковоi уголи ло .Щоговору, за )rмови, що TaKi змiни не
призведуть до збiльшення суIчrи визначсноТ у Щоговорi, а саме:
- виникнення обставин непереборноТ сили;
- невиконання або неналежного виконання <Замовником> cBoix зобов'язань (порушення

умов фiнансуванпя. несвоечасне надання будiвельного майданчика (фронry робiт), проектttоТ

документацiТ, pecypciB тощо);
- внесення змiн до проектноi документаuii;
- дiй TpeTix осiб, що унеможливлюють наJ]ежне виконання робiъ за винятком випадкiв,
коли цi дii зумовrrенi заtежttими вiл кПiлрядrrика> обставинами;
- виникнення iнших обставин, що можутъ вплинути на строки виконання робiт.
5.6. При коригуваннi TepMiHiB виконання робiт за вiдсугностi фiнансування, або затримки в

оплатi з причин незалежнlIх вiд (Замовника>, TepMiH дiТ Договору за домовленiстю CTopiH
може бути проловжено на бiльш пiзнiй перiод, до повного виконання cBoix зобов'язань
Сторонами.
5.7, Булiвельний майданчик (фронт робiт) нада€ться за Актом кПiлрялнику)> у '| денний
TepMiH з моменту пiдписання Щоговору. В Акгi приймання Об'екту вiлобража€ться фiзичний

стан Об'екту, джерела водо- та енергопостачання, межi будiвельного майданчику, мiсце
складування матерiалiв, порядок допуску до Об'скту, тощо).
5.7.1. <Пiдрядник> самостiйно за окремим договором (договорами з експлуатуючою
органiзаuiсю) проводить оrrлату спожитих rrротягом викопанFIя робiт на Об'ектi послуг водо-
та енергопостачання, про що надас пiдтвердження <<Замовнику>> шляхом надання копiй
вiдповiдних докуfutентiв. Bci витрати IIIодо встановлення приладiв облiку спOжитих послуг
водо- та енергопостачання несе кПiдрядник)).
5.8. Початок та закiнчення робiт з булiвничтва визначаеться календарним графiком
виконання робiт, який е невiд'емною частиЕою ,Щогtlвору, аJIе початок Робiт розпочина€ться з

моменту отримання вiд Замовника проектно-коulторисноi документацii та пiдписання акту
прийому-передачi площадки пiд будiвництво.
5.9. кПiдрядник>> забезпечу€ охорону булiвельного майданчику, а кЗамовник)) - можливiсть



достуtIу до нього фiзичних осiб i автотранспортноТ техлtiки <Пiдрядника>.

5.10. Виконання робiт здiйснюеться <Пiдрядникоi\,I) згИно календарного графiку, який може

уточнюватися у вiдповiдностi до вимог пункry 5.3 ., 5,4., 5. 5. .Щоговору.
5.1l, кПiдрядник> зобов'язаний у визначсному .Щоговором порядку iнформувати

<<Замовника)) про наступне:

- хiд виконання робiг, в тому числi гtро вiдхи.llення вiд rрафiку виконання з вказуванням

причинl
- забезпеченIlя виконання робiт матерiалы,tо-технiчtлими ресурсами;
- зtшучення до виконання робiт робочоi сили;

- результати контролю якостi робiт i матсрiалiв;

- загроза невиконання робiт з вини <<Замовника>>.

5.12. Замовник мае право запросити всю необхiдну iнформацiю для анал,iзу стану
булiвничтва та виявлення наявнI,Iх проблем.

5,13. При коригуваннi TepMiHiB виконання робiт за вiдсутностi фiнансування, або

затримки в оплатi з причин незаJIежних вiд Замовника, терrиiн дii ,.Щоговору за ломовленiстю
CTopirl буле продовжено на бiлъш пiзнiй перiод, до повI{оrо виконання cBoix зобов'язань
Сторонами.

б. Права та обов'язки cTopiH
6.1. <Замовник>) зобов'язаний:
6.1.1. Надати кПiдряднику> булiвельнийt майданчик (фронт робiт), передати дозвiльну та

iншу логовiрну локументацiю вiдповiдно до договору пiдряду;
6,|.2. Своечасно ,га в повному обсязi, за наявностi коштiв мiсцевого бюджеry на

рахунках <<Замовника)), сплачувати за виконанi роботи;
6.1.З. [lриймати виконанi роботи згiдно з "Аtrсгом прийняття виконаних пiдряднtлх робiт" за

формою КБ_2в та ".Щовiдок про BapTicTb виконаних пiдрядних робiт" за формою КБ-3 за умови
надання локументiв зазначених в п. 4.2.,4,3.,4.4. цього ,Щоговору.
6.1.З. Забезпечувати кПiлрядника)) досT пом ло Об'скry дJIя виконанrrя робiц передбачених

цим,Щоговором.
6.1.4. Передати кfliдряднику) затверджеrry проектну документацiю в складi, необхiдному
обсязi та в термiни, передбаченi Щоговором.
6,1.5. Негайно повйомити <Пiдрядника) про виявл9нi недолiки в роботi;
6.1.6. Забезпечити здiйснення технiчного та авторського нагляду протягом усього перiоду
проведення робiт на Об'скгi в порядку, встановленому законодавством;
6.1,7. Призначити робочу комiсiю по прийманню виконаних робiт протягом 7-ми (семи)
календарних днiв пiсля одержаt{ня офiuiйного tlовiдомлепня вiл Пiлрядника про завершення

робiт та готовнiсть об'екга до експлуатаr(iТ.
6.2. <Замовник)) ма€ право:

6.2,1. ,Щостроково розiрвати цей Щоговiр у разi невиконанrrя зобов'язань <Пiдрядником)),

повiдомивши про це його у строк 10 календарних днiв, виплативши <Пiдряднику)) плату за

вже виконанi та прийнятi вiдповiдним актом роботи;
6.2.2. Контролювати виконаннrI робiт до передачi Об'екта експлуатуючiй орr,анiзаuii;
6.2,З. Зменшувати обсяг виконання робiт та загальну BapTicTb цього !оговору залежно вiд

реального фiнансування видаткiв. У такому разi Сторони вносять вiдповiднi змiни до цього

[оговору;
6.2.4. Повернути "Акг прийIляття виконаних пiдрядних робiт" за формою КБ-2в та ".Щовiдку
про BapTicтb виконаних пiдрядних робiт" за формою КБ-3 кПiдряднику> без здiйснення
оплати в разi неналежного оформлення документiв або Тх не надання, зазначених у пунктi 4.2.,
4.З,, 4.4. роздiлу 4 цього [оговору (вiдсутнiсть печатки, пiдписiв, та необхiдних документiв), а

також виявленнJt факrу невiдповiдностi скJIаденого акту логовiрнiй цiнi, локаJIьному
коштсрису та фактичllим видаткам <Пiдрядника).
6.2.5, кЗамовник)) мае право на внесення в процесi виконання робiт змiн та доповнень в

обсяги робiт. кПiдряднию> зобов'язусться врахувiIти рiшення <<Замовника)), якIцо вони поданi

не менш нiж за 10 днiв до виконання вiдповцних робiт. Рiшення <<Замовника)) по :lMiHi та
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доповненню робiт приймаються <Пiлрядlликом> за умови в}iесення необхiдних змiн в

.Щоговiрну цiну та термiни проведення робiт, При змiнi цiни або TepMiHiB проведення робiт
Сторони укладають додаткову угоду.
6.2,6. Вiдмсlвитrтся вiд прtлйняття закirтчених робiт (Об'скry) у разi виявлення недолiкiв, якi

викlIючають MoжJl}lBicтb iх (йоlо) вLIкористання вiдttовiдно до мети, зазначеноi у проектнiй

документацii та договорi пiдряду, i не можуть бути ycyHeHi <Пiдрядником)), <Замовником) або

третьою особою.
6.2.7. Здiйснювати у буль-який час, не втручаючись у господарську лiяльнiсть <Пiдрядника))
(субпiдрядника), технiчний нагляд i контрсlль за ходом, якiстю, вартiстю та
обсягами виконання робiт.
6,2.8. ,Щелегувати в установленому законодавством порядку повноваження Ltlодо здiйснонrlя
технiчного нагляду i контролю третiй особi, зокрема спецiалiзованiй органiзацii
(консультацiйнiй, проекгнiй, iнжинiринговiй тощо) або спецiалiсry якi мають вiдповiднi
дозвiльнi документи, з визначенням у договорi пiлрялу iх повноважень. .Щелегування
<Замовником> cBoix повноважень не звiльняе його вiд вiдповiдальностi tlеред
кПiдрядником)) за невиконання або ненiUIежне виконання договiрних зобов'язань, а також не

позбавляе права злiйснювати контроль за кодом, якiстюо вартiстю та обсягами виконання

робiт.
6.2.9. Вимагати безоплатною усунення за рахунок кПiдрядникa>) недолiкiв, що виникJIи
внаслiдок допущених ним порушень, або виправити iх cBoiпtl.t си-пами, якщо iнше не

перелбачено догоtsором пiдрялу. У r,aKoMy разi збитки, завданi <Замоllнику>, вiлшкодоtsуються
кПiдрядником)), у тому числi за рахунок вiдповiлного зниження /{оговiрноi uiни;
6.2.10. lнiцiювати внесення змiн у догtlвiр пiдряду, вимагат!l розiрвання договору пiдрядута
вiдшкодування збиткiв за наявностi iстотних порушень <Пiдрядником> умов договору
пiдряду:
6.2,||. Вимагати вiдшкодування завданих йому збиткiв, зумовлених порушенням договору
пiдряду, якщо договором пiдряду або законом не передбачено iнlпе.
6.2.|2. Вносити змiни у проектну та кошторисну локументачiкl до початку робiт або

пiд час ix виконання за умови, що BapTicTb додzуткових робiц викл}lкан}lх такими змiнами, не
перовищуе l0 вiдсоткiв договiрноi цiни i не впливае на характер робiT,. визI{ачених у договорi
пiдряду;
6.2,|3, Вiдмовитися вiд догOвору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо

<Пiдрядник> свосчасно не розпоLIав роботи або виконуе ix настiльклt повiльно, що закiнчення
iх у строк, визначений договором пiлрялу, стае неможJIивим;
6,2.14.Вiдмовитися вiд договору пiдряду у будь-який час ло закiнчення виконання робi1
оплативши кПiдряднику) B}tKoHaHy частину робiт.
6.3. Безперешкодного доступу до об'скта цп гrеревiрки ходу та якостi булiвельнltх i

мош,tажних робiт; а також якостi, комп;lекr,tlостi MaTepiа'rliB та об"шаднання, що
використовуються та встановлюються.

6.4. Вимагати rrроведення додаткових випробувань i перевiрок матерiалiв використаних
в ttрихованих роботах, в прийманнi яких Замовник не брав участi, Обумовленi цим додатковi
витрати, якщо використанi матерiали i виконанi роботи не вiдповiдають вiдповiдним вимогам,
сплачус Лiдрядник;

6.5. Отримувати iнформацiю i копiТ документiв на роботи, матерiали, обладнання,
комплектуюч i, cepTrl ф iкаги яко cTi, гарантiТ:

6,6. У буль-який час ознайомлюватися з порядком ведення Пiдрядником журналу
виконання робiт та iнших документiв, передбачених Щержавними булiвельними нормами, при
потребi засвiдчувати кожний запис, викладати своi претензiТ rцодо об'сктивностi та повноти
iнформацii, ходу виконання робiт;

6.1. Замовник ,Iакож мае iншi tlpaBa, передбаченi Щивiльним i Госполарським кодексами
Украiни та iншlими чинними законодавчими актами Украiни;

6.tl. Контролювати виконання робiт ло повною виконання зобов'язань Пiдрядником,



б.3. <ПИрядник>) зобов'язаний :

6.3.1. Виконати з використаннrIм власних pecypciB та у встановленi строки роботи вiдповiдно
до шроектноТ та кошторисноi документацii;
6.3.2. Одержати встановленi законом дозволи на виконання окремих видiв робiт;
6.3.3. Здiiiснкlвати експертну перевiрку, випробування робiт, матерiалiв, коЕструкцiй виробiв,
устаткуtsання тоllдо. якi використовуються для виконання робiт, та повiдомляти про це
<Замовнлtка завчасно за 3 робочих днi для забезпечення участi представника кЗамовника) та
протяюм 5-ти робочих днiв доповiсти про результати з представлеIiням вiдповiдних aKTiB.
висновкiв, тощо;
6.3.4. Свосчасно попередити <<Замовника> про те, що додержання його вказiвок стосовно
способу виконанl{я робiт загрожуе ix якостi або придатност,i, та про ltаявнiсть iнших обставин,
якi можуть викJIикати таку загрозу;
6.3.5. Передати кЗамовнику>> у порядку, перелбаченому законодавством та договорOм
пiдряду, закiнченi роботи (Об'скry);
6.3,6. Вжити заходiв до недопущення передачi без згоди <<Замовника> проектноi документацii
(примiрникiв, копiй) TpeTiM особам;
6.З,7. Забезпечити ведення та передачу <Замовнику)) в установлеIIому порядку докуиентiв
про виконання логовору пiдряду;
б. 3, 8, Координувати дiяльнiсть субпiдрядникiв на булiвельному майданчику;
6.3.9, Своечасно ycyвi}Tll недолiки робiт, лопущенi з його вини;

6.3.10. Вiдшкодувати вiдповiдно до законодавства та договору пiдряду завданi <<Замовнику>
збитки;
6.3.11.Iнформувати в устаноыIеному порядку (Замовника)) про хiд виконання зобов'язаrrь за
дОгОвОром пiдряду, обставини, що перешкоджають його виконанню. а також про захоли,
необхИнi для iх ycyнeнtul;
6.З.|2.Викокувати наJIежним чином iншi зобов'язання, передбаченi договором пiдряду,
ЦИвiльним (435-15) i Господарським (436-15) кодексами Украiни, цими Загальнрtми у!(овами
та iншими актами законодавства.
6,3,13. Забезпечити виконання робiт якiсть яких вiдrrовiлас умовам, установленим розаiлом II
tIього Щоговору;
6.3.14. кIliдрядник)) при завершеннi, припиненнi рсlбiт, розiрваннi i анулюваннi договору
ПОВеРТаС ПРОеКТНУ ДокУМентацiю кЗамовн}lку). Передача проектноi документацii TpeTiM
особам не дозволяетъся;
6.3.15. Iнформувати <<Замовника)) про буль-якi пи,гання, що виникаIоть в прочесi виконапIlя
робiт.
6,З.16.<Пiдрядник> повинен забе:зпечрtти дотримання трудовог0 законодавства, зокрема
сТВорення здоров}Iх i безпечних уN(ов працi та вiдпочинку працiвникiв (додержання правил i
нОРМ Texнiюl безпеки, виробничоТ caHiTapii, гiгiени працi, протипожежноi охорони тощо), а
також проведенrш вiдповiдного iх iнструктажу.
6.3,|7. кЗамовникD у випадках, передбачених договором пiдряду, може вимагати
Вiд <ПiдрядникD) вiдсторонення працiвникiв вй виконання робiт (будiвництва Об'скта) з

обrрунтуванням TaKoi вимоги.
6,3.18. У випадку ненадання звiту про використання коштiв по формi КБ-2в та по формi КБ-3
На сУМУ отриманого авансу протягом 1 (одного) мiсяця з моменту отримання коштiв
<Пiдрядrrик>> зобов'язаний до завершення TepMiHy вiдпрацювання aвalrcy неосtsоепиli залишок
авансового платежу повернути на рахунок <<ЗамовникФ>.

б.4. <Пiдрядник)) ма€ право:
б.4.1. Своечасно та в повному обсязi отримувати плату за виконанi роботи;
6.4,2. На Дострокове виконання робiт за письмовим погодженням <Замовника>;

6.4.4, ОтРимати вiд <<Замовника> iнформацiю, необхiдну для виконання робiт за цим
.Щоювором.
6,4.5, Залучати за згодою замовника ло виконання договору пiдряду TpeTix осiб
(субпiдрядникiв).



7. ВiдповИальнiсть cTopiH за порушення зобов'язань за,.Щоговором у i порядок
вирiшення clropiB

7.1. У разi невиконання або неналежного виконання cBoix зобов'язань за ,Щоговором
Сторони несуть вiдповiдальн icTb, передба.rену законами та цим,Цоговором.
7.2. У випадку порушення cTpoKiB виконання робiт (за календарним графiком) бiльше нiж
на тиждень, кПiдрядник) сплачус штраф кЗамовнику)) в розмiрi 10 вiдсоткiв вiд BapTocTi
невиконаних в строк робiт.
7,3. У випадку порушеншI TepMilliB завершеншI виконання робiт не з вини <<Пiлрялtlика>>,

<Замовник>>, на пiдставi обгрунтувань <Пiдрядника)), перепIядае цi термiни, про щtl укладас
.Щолагкову угоду.
7.4. У випадку прострочення <Замовником)) строку оtrпати виконаних <Пiдрядником> i
прийнятих <<Замовником> робiт не з виIlи <<Замовникil), при вiдсугностi коштiв на рахунку,
при не проведеннi платежiв ГУДКСУ в областi за умови налання документiв на оплаry
<<Замовником)) та iнше, <<Замовнrrк)) переглядае цi термiни, про що укладас !одаткову угоду.
].5. При порушеннi з вини <<Пiдрядника>> TepMiHiB виконан}uI робiт BiH спJIачуе
кЗамовнику)) пеню в розмiрi облiковоi ставки НБУ за кожний лень
прострOчення вiд догtlвiрноi цiнлr робiт по договору до фактичного виконання зtlбсlв'язань,
Загальна сума пенi обмежусться l0 вiдсотками чiни робiт по доI,овору.
7.6. Спгrата пенi, вiдшкодування збитку не звi-цьrrяе Сторони вiд виконання cBoix зобов'язань.

7.7. Сторони визначаються, що Bci можливi претензii за даним Щоговором пiдряду мають
розýIядатись сторонами впродовж тридцяти днiв з моменту отримання претензii.
7.8. Сторони зобов'язалrися докладати зусиJIJшI дlя вирiшення спорiв в досудовому порядку
у тому числi шляхом проведення переговорiв. .Щля усунення розбiжностейо за якими нс
досягнуто згоди, сторони можуть залучати професiйнrх експертiв.

8. Ризики знищення або пошкодженпя Об'екry
8.1. Ризик знищення або пошкодження Об'скгу до його приймання кЗамовником)) несе
<Пiдряднию>, KpiM випадкiв виникненFul ризику в результатi обставин, якi залежали вiд
<Замовника>.

8.2, Вiлповiда:rьнiс,гь за стан аварiйнос,гi Об'ек,гу покладаеться на <Пiлряднлlка>.

8,3. <IIiдрядник> зобов'язаний негайно повiдомити кЗамовника> про обставини, якi
загрожують знищенню або пошкодженню Об'скry чи майна.
8.4, Сторони зобов'язанi вживати необхiдних заходiв для недопущення випадкового
3нищення або tIошкодження Об'екта, а якщо таке пошкодження вiдбулося, шриймати
вiдповiднi рiшення та узголжувати своТ дii щодо усунення негативних наслiдкiв.
8.5. Якщо iнше не встановлено договором, кПiлрядник) не мас права вимагати плаry за

робоry або вiдшкодування витрат, якi виникли у нього в разi руйнування або пошкодження
Об'скта внаслiдок непереборноi сили, до спливу встановленого договором пiдряду строку
введен}uI в експJryатацiю Об'екга, а також у разi неможливостi завершити роботи з iнших
причин, що не залежать вiд <Замовника)),

8.6. У разi випадковою знищення Об'екта, ризик якого несе <Пiдрядн}Iк)), його подальшi
дii визначаються рiшенням <<Замовника)) щодо доцiльностi та умов продовження робiт.
8.7. У разi випадкового пошкодження Об'екта, ризик якого несе кПiдрядник>, BiH
:lобов'язаниЙ негаЙно усунуIи пошкодження та повiдомитLI про це <ЗамовникD). На вимоry
<<Замовникa> кПiдрядник)) подае йому дJIя погодження trлан заходiв щодо усунення наслiдкiв
виlrадкового поlпкодження Об'скта.
8,8. За погодженням iз кЗапловником)) <Пiлрядник)) може заJIучати ло усунення наслiдкiв
випадкового знищення або пошкодження Об'скга TpeTix осiб.
8.9. кПiлрядник>> зобов'язаний вжIlти заходiв для запобiгання знищенню або шошкодженню
Об'екга. <<Замовпик)) IloBLIHeH компенсувати <Пiдряднику)) пов'язаллi з цим долатковi витрати,
якщо не доведе, що TaKi витрати <Пiдрядника> були необгрунтованi.



9. Обставини пепереборноi сили
9.1. Сторони звiльнякlться вiд вiдповiдальносlтi за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виI{икнення обставин непереборгtоi си:rи (форс-мажорнi
обставини), якi нс iснували лiд час укладанпя Щоговору та виникли поза волею CTopiH (аварiя,
катастрофа, стихiйне лихо, епйемiя, епiзоотiя" вiйна тощо).
9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Щоговором внаслiдок дii
обставин непереборноi сили (форс-мажорних обставин), повинна не пiзнiше нiж протягом
семи днiв з моменту Тх виникнення повiдом}lти про че iншу Сторону у письмовiй формi,
9,3. !оказом виникнення обставин неrrереборноi сиJIи (форс-мажорних обставин)
та строку ix дiТ с вiдповiднi документи, якi видаються Торгово-промисловою палатою Украiни,
або iншим компетентним органом.
9.4, У разi коли строк дii обставин непереборноi сили (форс-мажорних обставин)
продовжу€ться бiльше нiж 30 калеrцарних днiв, кожна iз cTopiH в установленому порядку мае
право розiрвати чей,Щоговiр, при цьому у разi попередньоi оплати <ПiдрядникD повертае
<<Замовнику)) кошти протягом трьох днiв з дня розiрвання цього /{оговору.
9.5. Змiни закоцодa8ства з питань оrrодаткування та цiноутворення в булiвничтвi, якrцо це
впливае на BapTicTb робiт.

10. Забезпечення робiт проекT,но-кошторисною документацiеlо
l0.1, Забезпечення робiт проектно - кошторисною документацiею покладаеться на

<<Замовнико>.

10.2, кПiдрядник> 3обов'язаний зберiгати на булiве:rьному майданчику один комплекt
проектно-кошторисноi документацii разом iз змiнами до Hei i надати Ti <<Замовнику>> на Його
проханшI.
l0,3. <<Замовнию> персда€ <Пiдряднику> 2 (два) комплекти затвердженоТ проектно
кошторtrсноi докумеrrтацii протягом п'яп4 к.Lпендарних днiв з моменту пiдписання Щоговору,
l0.4, Передача некомплектноi кошторисноi документацii, а також проектноi документацii,
що не вiдповiдас регiональним i мiсцевим правилам забудови, [ержавним будiвельним
нормам та iншим нормат}tвним документам, не дозволя€ться,
l0.5. кПiдряднию) протягом п'яти календарних днiв пiсля отриманнJI проектно-кошторисноТ
докумеIiтацii" перевiряе ii комплек,гt{iсть, вiдtrовiдпiс,гь вй,ановJIеним вlIмогам. У випалку
виявлення невiлповiдностеЙ проектно-кошlторисноТ документаrlii встановленим вимогам.
<Пiдрядник> протягом трьох каJIендарних днiв повiдолtляс про це <<Замовника> у
письмовому виглядi. Якщо у вказаниli TepMiH зауваження вiд кПiдрядника)) не надiйшли,
проекгно-кошторисна документацiя вважасться узгодженою.
10.6. У випадку наявностi зауважепь до проекгно-кошторисноi локументацii, <Зirмов}Iик))
протягом п'яти робочшх днiв перевiряе iх обгрунтованiсть i протягом трьох робочих днiв надае
<Пiдряднику> письмову вiдповiдь. При позитивному висновку (<Замовника>> вiдносно
зауважень, таких що стосуються комплектностi проектно-кошторисноi докумснтацii,
вiдповiдностi i] до ДСТУ та iншим нормат}Iвним докуtчlентам, рiшення по зауваженням
оформлюються Протоколом i пiдписуються Сторонами з зt}луrlgц""м <Генпроектувальника))
IIротягом трьох робочих днiв вiд дня ггисьмовоI вiлгrовИi <<Замовника>> на надiслане
зауваження.

11. Забезпеченпя робi,г матерiалами, устаткуванням i послуl,ами
l 1,1, Забезпечення робiт матерiалами i устаткуванням здiйснюе <Пiдрядник>.

l1.2 Надання експлуатуючою органiзачiсю послуг щодо забезпечення <Пiдрядника)) водою та
енерголостаLIанням оплачуються <Пiдрядником>> за окремою угодою з експлуатуюtIою
органiзаuiею.

l2. Залучення ло виконання робiт робочоi сили
12.|. .I[ля виконання робiт <Пiдряднрlк)) може залучати робочу силу в необхiднiй кiлькостi та
вiдповiдноi ква-п iфiкацii,
1Z.2, <<Пiлрядник>> повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема
СтВорення Здорових i безпечних yI\,{oB працi та вiдпочинку працiвникiв (додержання правил i

l0



норм технiки безпеки, виробничоi calriTapii, гiгiсrrи прачi, шротипожежноi охорони тошО), а

також tIроведення вiдповiдного ix iнструктажу.
12.3, <Пiдрядник)) повинен забезпечити дотримання виконання IIравил п0 Texнiцi безпеки i

пожежнсri безпеки.
|2,4, кЗамовник)) мож9 вимагil,и вiд кIIiдрядника) усунення працiвникiв вiл в}IкOнання

робiт з обlрунryванням TaKoi вимоги.
1Z.5, кПiдрядник) вiдповiдас за поведiнку своiх робiтникiв на Об'екгi, вживас наJIежних

заходiв, цоб не допустити порушення ходу виконання робiт вiд спецiалiстiв i робiтникiв з

недостатньою професiйною придатнiстю.
13. Залучення до впконання робiт субпiлрялникiв

13.1, кПiдрядник> може, залуrати до виконання робiт iнших осiб (субпiдрядникiв) за

погодженнJIм кЗамовникa>). При цьому договореl субпiдряду укладаються та виконуються з

дотриманням вимоц визначених цими Загальними р{овами. кПiдрядник> вiдповiдас за

результати роботи субпiдрядникiв i виступае lrоред <Замовником)) як генеральний пiлрядник, а
перед субпiдрядниками - як замовник.
13.2. кГенеральний пiдрядник)) несе вiдповiдальнiсть перед субпiдрядниками за

невиконання або неналежне виконання <<Замовникою> cBoix зобов'язань за Щоговором пiдряду,
а перед <Замовrlиком)) - за неtsикоt{ашня зобов'язагrь субrriдрялtиками.
l3.3. кГенеральний пiдрядник) коорлинуе виконання робiт субпiдрялниками на
булiвельному майданчику, створюе у{чrови та здiйснюс контроль за виконанням ними
договiрних зобов'язань.
l3.4. <<Замовник> i субпiдрядник не можуть пред'являти один до одного претензii, пов'язанi :l

порушенням умов договорiв, укJIадених кожним з них з IЕнерtLльним пiдрядником.

14. Орг,анiзацiя викона}Iня робiт
14.1, кПiдрядник> забезпечус виконання робiт згiдно з календарним графiком, який
затверджено <<Замовником)).

14.1.1. Булiвельний майданчик (фронт робiт) надасться <Пiдряднику> <Замовником>> в

порядку, визначеному договором пiлрялу, i оформлюеться вИповiлним актом. Органiзацiя
виконання робiт повинна вйповiдати проектно-технологiчнiй документацii (проект органiзацii
булiвничтва та проект виконання робiт), склад i змiст якоi визначаеться нормативними
документами та договором пiдряду.
|4.1.2, <Пiдрядник)) допускасться до виконання робiт пiсля надання <Замовнику> лiцензii на
вiдповiднi види робiц Статуry пiдприсмства.
14.1.3. <Пiдрядник)) приступае до виконання робiт пiсля пiдписання договору (визначення
мiсця об'екry), отримання даних l,еоllогiчних та геодезичних вишукувань, налхолження
коштiв на рахунки <<Замовника> та повiдомлення вiд <Замовника)) про початок робiт,
l4.2. <<Замовник>> передае кПiдряднику) на перiод виконання робiт i до ii завершення
придатний для виконання робiт будiвельний майданчик. Бlцiвельний майданчик з yciMa
необхiдними для його використання докумеЕтами передаеться в триденний TepMiH вiд дня
пiдписання договору за акtом, пiдписаним <Пiдрядником)) та <<Замовником)).

14.З, кПiдрядник> забезпечуе охорону (оюродження, освiтлення тощо) будiвельного
майданчика (фронry робiт), можливiсть доступу до нього <<Замовника>>, iнrлих пiдрядникiв,
субпiдрядникiв, залучених до виконання робiт згiдно з умовами договору пiдряду. до
прлtйняття закiнчених робiт (Об'скта булiвнлluтва) <<Замовником>>, якщо iнше не

передбачено договором п iдряду.
14.4, За охорону тrрацi на Об'ект"i вiлrrовiлае <Пiдрялrио.
l4.5, Llри завершеннi робiт кПiдрядник)) на протязi l0 днiв з моменту здачi Об'скту в

експлуатацiю вивозить з булiвельного майданчика технiку, llевикоррlстаlлi магерiазtlt, вiдходи
та булiвельне смiття.
|4.6. Замовлення. поставка, прийманrul, розвантаження, скJIадування, зберiгання, подача на
Об'скг матерiалiв здiйснюсться силами <Пiдрядника)). BiH коtrгролюс якiсть, кiлькiсть i

комплектнiсть поставки цих pecypciB, на ньому лежить ризик випадковоi втрати та
випадкового пошкодження до моменту здачi Об'екту в гарантiйну експлуатацiю.
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14,7. <<Пiдрядrrик> заJIучае дJlя виконалtня робiт субпiдряднi органiзацii та забезrIечус

координацiю Тх дiяльностi на Об'ектi.
l4.8. IIриймання та оплату робiт, виконаних субпiлрялниками, здiйснкlе <fliдрядник>.

14.9. <Пiдрядник> зобов'язаний у визначOному договором пiдряду порядку iнформувати

<Замовникa> про:
_ хiд виконання робiт, у тому числi про вiдхилення вiд графiка ix виконання (причини,

заходи щодо усунення вiдхилення тощо);
- забезпечення виконання робiт матерiальнI,Iми ресурсами;
_ залупrення до виконання робiт робочоi сили та субпiдрядникiв;

- результати здiйснення контролкl за якiстю виконуваних робiт, матерiальних pecypciB;

- загрозу виконанню договору пiдряду з вини <<Замовника>>.

14.10. кПiдряднИк)) повинен зберiгати на булiвельномУ майданчику один комплект проектноi

документацii разом iз змiнами до нет та надавати ii <замовнику) на його прохання для

користування.
кпiдрядник> в порядку, визначеному нормативними документами та договором

пiдряду, веде i переда€ <замовнику> пiсля завершення робiт доку]!!енти про виконання

дого8ору пiдрялу,
14,1l, <Замовникl> здiйснюе ко}{троль i технiчний наtuяД за вiдrrовiднiстю якостi, обсягiв i

BapTocTi виконаних робiт будiвельним нормам i правилам, а матерiалiв, виробiв - державним

стандартам i технiчним ylvIoBaм. При виявленнi вiдхилень <<Замовник)) видас кПiдряднику>

письмовий припис про iх усунення, а при необхiдностi приймас рiшення про припинення

робiт.
|4.12. <Пiдрядник)) завчасно i в шисьмовiлi формi повiдомляе <Замовника) про Nlожливе

уповiльнення чи припинення виконання робiт через незалежнi вiд нього обСтавиНИ.

кзамовник)), в межах свотх повноважень, зобов'язаний вжити необхiдних заходiв для усунення
обставин, що гальмують ведоння робiт.
14.13. кПiдрядник>> забезпечус вiльний доступ в робочий час <<Замовнику> на об'скт i

можливiсть контролю за кодом робiт.
14.14, Сторони в тижневий TepMiH пiсля ук.гrадення договору письмово передають одиtI

одному список осiб, уповноважених прелставляти Тх на об'ектi. а також визначають обсяг

наданих iм повнtlважень. Надалi про замiнУ цих осiб чи змiну iх повновАжень Сторсlни

зобов'язанi негайно iнформувати один одного.
14.15. <ПiдряднИк>> забезпе,rуе повне, якiсне i своечасНе веденнЯ виконавчОi документацii,
передбаченоi дiючим порядком i цим договором, визначас осiб, вiдповiдальних за if веДення.

l4.16. <Пiдрядник> забезпечус ведення загального журналу виконання робiт. Журнал

ведеться за окремими спорудами i в ньOму фiксуються дати початку i закiнчення основних

видiв робiт, скJIаданIля акгiв на прихованi роботи, випробуваннJI MaTepimliB i пеРевiрки яКОСтi

робiт що проводяться, причини затримок виконання Робiт (несвосчасна поставка pecypciB,

вiдсугнiсть технiчноi докуrиентацii, погоднi умови i т.д.), а також буль-якi iншi данi, якi

вносяться за рiшенням cTopiH.

14.1'7, <<Замовrrик>> у будь-який час може ознайомитися з заIIисами в журналi, ЗаСвiдчуе

кожний запис, виклалае своi вимоги, Iцо стосуються велення журналу i холу виконання РОбiт.
Вимоги <Замовника)) по усуненню виявлених порушень враховуються кПiдрядником)) i запис

про Тх виконання заноситься в журнал.
l4.18, <Пiдрялник) гарантуе вiдповiднiсть якостi булiвельних матерiалiв та обладнання, що
I1оставJIяються! специфiкацiям, лержавним стандартам, технiчним умовам i наявнiсть
необхiдних сертифiкатiв, технiчних паспортiв, гарантii виробника та iнших документiв, що
засвiдчують ix якiсть.
14.19. Вхiдний контроль якостi булiвельних матерiалiв, операцiйний контроль якостi

булiвельно_монтажних робir приймальний та iнспекцiйний контроль виконують вiдповИнi
посадовi особи <<замовника). (пiдрядника)) i Субгriдрялних органiзацiй згiдно з вимогами

дiючих ДСТУ та iншими документами.
14.20. <Замовник)) ма€ право вимагати проведення додаткових перевiрок прихованих робiт, в
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прийманнi яких BiH не брав rlacтi. Зумов.llенi цим лодатковi витрати, якщо випробовуванi

матерiали, виконанi роботи не вiдповiдають нормапл i стандартам, а також при незапрошеннi

<<Замовника>> для участi в прийманнi, здiйtснюкlться за рахунок кIIiлрялника)), в

iнших випадках - за рахунок кЗамовникаD.

14.21, У вI,Illалку не усунеitня <Пiдрядником> в обумовлегti TepMiillr дефекr,iв у
виконаних роботах <<Замовник)) мае право з€шучити дJIя цього TpeTix осiб з кОмпенСаЦiеЮ

витрат за рахунок <Пiдрядника>.

|4.22. При виявленнi в процесi здавання-приймання робiт недоробок. що не перешкоджають

освоеннЮ виробничих потркностей, складаеться акт Еедоробок iз вка:}анням TepMiHiB ix

усунення.
14.23. кПiдрялнию> зобовОязаний протягом десяти робочих днiв з дня завершIення робiт на

<Об'сктi> звiльнити булiвельний майданчик вiд смiття, непотрiбних булiвельних матерiалiв,

тимчасових булiвель i спорул i т.д. Якщо <Пiдрядник)) не виконае вказане зобов'яЗання,
<Замовник>>, пiсля rrисьмового rrопередженrul <ПiдрядникD), може звiльнити булiвельний

майданчик вдасними силами або шлгхом залучення TpeTix осiб. Витрати <<Замовника>>,

пов'язанi з виконанням вказаних робir компенсуються KI Iiдрядником)).

15. Фiнансування робiт
l5.1 , Фiнансування робiт здiйснюсться за рахунок мiсцевого бюджету на trроведення робiт.
к[Iiдряднику>> доручаються до виконання роботи на загаJIьну cyvry - 91 78l б33,80 грн.

Фiнансування робiт здiйснюс,гься в межах затверджених бюджетних асигIrувань кЗамовника)),

вiдповiдно до ст. 48 Бюджетного кодексу Украiни.

За наявностi вiдповiдного бюджетного призначення у <Замовника)) виникають 3обов'язання за

/{оювором. ГIри вiдсугностi бюджетних призначень платiжнi зобов'язання у кЗамовникa>) по

Щоювору вiдсутнi, Фiнансування робiт проводиться за графiком фiнансування робiт (ffодаток

N93), який скJIадаеться <<Замовником)) узгоджуеться з кПiдрядником)) i с невiд'емною
частиною,Щоговору пiдряду.
l5.2. фафiк фiнансування складастъся на весь перiод робiт з розбивкою по кварталах,

l5.3. В разi ухваленшl <<Замовником>> рiшення про прискорення або уповiльнення темпiв
виконання робiт одночасно уточнюеться i rрафiк фiнансування з внесенням вiдшовiдних змiн

у.Щоговiр,
l5.4, У випадку, якщо асигнувань визначених на проведення робiт на поточний piK не

вистачить для повного фiнансування Об'екry недостатня сума коштiв передбачаеться на

наступний перiол вiдповiдно до затвердженого титульного списку

1б. Приймання-передача закiнчених робiт
l6.1 . Приймання_передача закiнчених робiт проводиться в порядку, встановленотчту

нормативними актами та,Щоговором пiдряду. Пiсля одержання повiдомлення кПiдрядникa>)

про готовнiсть до передачi закiнчених робiт (Об'екта будiвництва) <Замовrлию> зобов'язаниil

негайно розпочати iх приймання.

16,2. Передача <Пiдрядником>> закiнчених робiт i приймання iх кЗап.rовником)) оформлясться
актом вводу Об'екта в експлуатацiю, та декпарацiсю про закiнчення робiт.
1б.3. Якщо нормативними актами та договором пiдряду передбачено проведення попереднiх
випробуваrrь закiн.lених робiт (Об'екта) або таке випробування викJIикане характером цих

робiт. Тх приймання-передача проводиться у разi позитивного результату попереднього
випробування.
lб,4. В разi виявлення в прочесi приймання-передачi закiнченлtх робiт недолiкiв, допуuдених
з вини <Пiдрядника>> BiH, у визначений <Замовником)) TepMiH, зобов'язаний усунуги ix i
повгорно повiдоми,ги кЗамовника) uро готовнiс,гь перелачi закiнчених робi'г.
16.5, Я*що виявленi нелолiки не можуть бути ycyHeHi <ПiдрядникомD кЗамовник)) мае право

вiдмовитися вiд прийнятих цих робiт i вимагати вiд кПiдрядника)) вiдшкодування нанесених
збиткiв,
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16.6, Перелача <Пiдрядником> закiнчених робiт проволиться оформ-гlенням ДекJIарацii пРО

закiнченнЯ робiт, дrгоМ вводУ Об'скry в експлуатацiю та передачею його експлуаryючiй

органiзацii, при цьому кПiдрядник)) повинен передати експIý/аryючiй органiзашii орltгiналtl. а

u:iu"o""ur*y> копii (перслiк встановJIеного обладнання; Акти випробування систем, мереж; Акт

IvloцTaжy обладнання; висновки вiдповiдних органiзацiй про придаIнiсть до викорtIстання;

технiчна документацiя, гарантiя виробника, АIfг перелачi проектно- кошторисноi

документацii; Акпа на прихованi роботи; Акги перевiрки обсягiв робiт; Акт передачi технiчнот

документацii; гарантiйнi зобов'язання вiдповiдно до договору пiдряду; Акт вводу в

ексшIуатацiкэ; виконавчi схеми) встановленими нормативними актами та Щоговором пiдряду.

16.7, Пiдписаlлня акту приймання-передачi Об'екга е пiдставоIо для проведення остаточI{их

розрахункiв мiж сторонами.

17. Гарантiйнi термiни якостi закiнчених робiт. Порядок усунення виfвлених
недолiкiв

l7.1 кПцРядник)) гарантуС можливiсТь безперервноi та нормальноi експлуатаuii Об'скry на

протязi трьох poKiB з дня пiдписання Акту прийому-перелачi Об'скту для подальшОi

експJIуаtацiТ пiсля завершення робiт. Виявленi в цей перiод ttедолiки. зумовлеt,ti викоIlанняМ

робiт з порушенням дiючих норм i правил, оформляються дефекrним актом, який

пiдписусться Сторонами iз вкtванням TepMiHiB ix усунення.
l7.2, У разi виявлення протягом гарантiйного строку в закiнчених роботах недолiкiв
(Лефекгiв;, <<Замовник>> протягом трьох робочих днiв пiсля виявлення цих недолiкiв

повiдомляе про че <ПiлрядникD) i запрошус його лJlя скJIадалrня вiдповiдного aкry про

порядок i строки усунення виrIвлених недолiкiв (дефектiв).
Якщо кПiдрядник)) не з'явиться без поважноТ причини у визначениЙ в запрошеннi

TepMiH, кЗамовнрtк)) мае право залучити до складення акту незалежних експертiв,

повiдомивши про че <<Пiдрядникal).

Дкг, складений без участi <ПiдрядникD)l надсиласться йому для виконання протягом

трьох днiв пiсля скJIадання.

17.3. Гарантiйнi строки половжуються на TepMiH, протягом якого закiнченi роботи Й

змонтованi конструкцii не моглLl експлуатуватися внаслiдок виlIвпених недолiкiв (дефектiв),

вiдгlовiдальнiсть за якi несе <Пiдрядник)).
|7.4, кПiдрядник> вiдповiдае за недолiки (лефекти), якi були виявленi в закiнчених роботах i

змонтованих конструкцЬх протягом гарантiйного строку, якщо BiH не доведе, що:
- про недолiки було вiдоме або могло буги вiдомо <<Замовнику)) на момент iх приЙняття,

але не було вказано в AKTi;
_ недолiки виникли внаслiдок: ненаJIежноi пiдготовки проектноi документацiТ. розробником якоi

був кЗамовник));

- rlриродного зношення резу льтату закiнчених робiт, змонтованих конструкцiй;

- неправильноi експлуатацii кОб'скry>;

-ненале}кного стану змонтованих конструкцiй на <<Об'сктi>>, проведеного самим

<<Замовником> або третiми особами;

- iнших незаJIежних вiд <Пiлрядника)) обст,авин,

l7.5. кПiлрялник>> зобов'язанlrй за рахунок власних :iворотних коштiв усунути недолiки
(лефекти) в tIорядку, визначе}{ому Актом про ix ycyrleнm{, якщо вказанi пелоlriки (лефекги)

сталися з його вини.
|7,6. У випадку вИмови <Пiдрядника>> усунуги виявленi в aKTi недолiки (лефекти) або

строки ix усунення, <<Замовник) може усунути ix власними силами, або iз заJIyIенням TpeTix

осiб. В цьому випадку кПiдрядник>> зобов'язаний повнiстю компенсувати
<<ЗамовникуD витрати, якi пов'язанi з усуненням вказаних недолiкiв i заподiянi збитки.

|7.7, Якщо мiж кЗамовником)) i кПiдрядником) виникли суперечностi вiдносно усунення
недолiкiв (дефектiв) або ixHix причин, за вимогою буль якоi зi CTopiH може бути проведенtl

незаJIежну експертизу. Фiнансування витрат, пов'язаних з проведенням такоI ексtrертиЗи,

покJIадаеться на <<Пiдрядника>, KpiM випадкiв, коли за результатами експерти3и буле

|4



встановлено вiдсугнiсть порушення умов Щоговору пiдряду <Пiлрядником> або причи}{ного

зв'язку мiж дiями <Пiдрядника)) та виявленими недолiками (дефектами). У такоN,ry випадку

витрати, пов'язанi з проведенням експертизи, фiнансу€ сторона, яка вимагала fi проведення, а

якщо експертизу проведено за згодою cTopiH, TaKi витрати покладаються на обидВi стороНИ В

рiвних частинах, якщо iнше не передбачен0 догOвором пiдряду.

l8.Внесення змiн до Договору i його розiрвання
18.1, Внесення змiн у договiр пiдрялу оформлюеться додатковою уюдою, про що робиться
застереження у договорi пiдрялу.
l8.2. <ЗамовI{ик)) NIоже uриIIинити лiю цьоrо договору;
- з lrричин вiдсутностi коштiв для фiнансування рсlбiт на Об'сктi.
- при виявленнi обставини непереборноТ сили.

- вiдставаннjl у виконаннi обсягiв робiт з вини <Пiдрядника)) та порушеннi графiкiв
виконаннJt робiт понад мiсяць.
l8.3. Сторона, що приймае рiшення про IIриIIинення робiт або розiрванню доIOвору,
зобов'язана письмово з обгрунlуванням приЕIин попередити iншу Сторону не менш нiж за l0
днiв до вступу в сип)r цього рiшення. Припинення робiт здiйснюсться на TepMiH до 3-х мiсяrliв
i, якIцо на протязi цього TepMiHy обставини, що зумовили дане рiшення, не булуть ycyHeHi
Сторона ма€ право розiрвати договiр.
l8,4. Сторона, з вини якоil припиняються роботи або розриваеться договiр, зобов'язана
вiдшкодувати iншiй CToporri витрати та втрати, пов'язанi з цим рiшенням. Bci локументи i
розрахунки для здiйснення кiнцевого розрахунку при розiрваннi договору повиннi бути поданi
:зацiкавленою Стороною на протязi мiсяця вiд дня прийняття рiшення. На протязi 15 днiв
пiсlrя подання необхiдних документiв, розрахункiв, повинн а бу,rи шровелена iх оп.пага або лана
обrрунтована вiдмова вiдповИно до дiючого законодавства та умовами порелбаченими цим
Щоговором.

19. Строк та TepMiH лii лоl,овору
l9. 1, I_{ей !оговiр набирае чинностi з дати його пiдплlсаннrl Сторонами i дiс до

к31> грудня 2019 року - в частинi виконання робiт, а в частинi розрахункiв - до повного
виконання, €uIе не пiзнiше к31> грулня 2019 року.
19.2. TepMiHoM дii Доювору пiдряду € час, впродовж якого сторони здiйснюватимуть своi
права i виконуватимугь своТ обов'язки вiдповiдно до умов ,Щоговору пiдряду але не довше
його строку лii.
l9,3, Закiнчення TepMiHy Щоговору пiдряду не звiльняе сторони вiд вiдповiдальностi
за його порушеншI, яке маJIо мiсце пiд час дii даного Щоговору.

20. Iншi уl}Iови
20.1. Щаний {оговiр чинний на територii Украiни.
2а.2. кПiдрядник)) несо вiдповiдаlrьнiсть за наявнiсть

робiт, визначених нормативними документами.
лiцензiй, необхiдних для виконан}u{

20.3. Bci змiни та доповнення д0 цьогtl /Jоговору вносяться шляхOм укладаннJI Лодаткових
угод.
20.4, Yci правовiдносини, що виIIикаrcrгь у зв'язку з t]икоцаI{Irям умов цьоrrэ Щоговору i rre

вреryл boBaHi ним, р егламентуються нормами чинною законодавства УкраIни,
20.5. У випадку змiни cBoix реквiзитiв за циIи договором, Сторони зобов'язанi письмово
повИомити про це одна одну протягом 3 (трьох) робочих днiв.
20.6. кПiдрядник> використовус документацiю, нала}{у <<Замовлlиком>> викJIючно дJIя
виконан}ш робiт за цим .Щоговором. Iнформаrцiя, шдо нада€ться <Замовником)), розголопlенню
та передачi третiпt особам не пiдлтlягае.

20.7. Щей Щоговiр укладасться i пiдписусться у 2 (лвох1 примiрнltках (одlлн - <<Замовнику)),

олин кПiлряднику>>), що мають олнакову юридичну силу,
20,8 Здача в експлуатацiю Об'екта будiвництва здiйсню€ться Замовником разом з

15



Генпiдрядником вiдповiдно до шостанови КМУ вiл 13.04.20ll р..Т\Ъ 46l <<Порядок прийняття в

експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'сктiв> та акту робочоi KoMicii Замовника,

21. Додатки до договору
Новiд'смною частиною цьог0,.Щоювору с:

Додаток J\b 1 -,,Щоговiрна цiна на виконанЕя робiт.

Додаток Ng 2 - фафiк виконання робiт.
Додаток JK 3 - Грас}iк фiнансування робiт.

,Щолаток J\Ъ 4 - Перелiк виконавчоi документацii для робочоТ KoMicii Замовника.

22. Адреса, реквiзити i пiдписи CTopiH та печатки

зАмовник
Софiiвсько-Борщагiв с ька

сiльська рада
Кпево-Святошинського району
киiвськоi областi
08131, Киiвська обл..
Кисво-Святошинський р-r,,
с. Софiiвська Боршагiвка.
пров. Шкiльний,5
код СДРПОУ 04362131
Plp 35422162031 l80
ГУДКСУ у КиIвськiй областi
мФо 821018
Тел. (045) 9856l71
enrail: sbrada@ukT.net

ПIДРЯДНИК
Товариство з обмеженою

вЦповiдальнiстю "Будiвельно-проектнд
фiрма YKpaiHa"
08131, Киiвська обл., Киево-Святоtцинський

район,
с. Софiiвська Борщагiвка,

вул. Волошкова, будинок 4212, офiс 1.

тел./факс : 044-25 8-99-06

код за СДРПОУ З3176З4l

р/р 2600l76988
в <<Райффайзен Банк Аваль> МФО 380805

Iпн 337763426580

Ляшук

о
р.

'ffi

lб

Т. Кулрпк
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Дода,гок },Гs 3

ло.Щоговору пiлрялу ЛЕ

',вiд " 20l8

Графiк фiпансувапня робiт

зАмовник
Софiiвсько - Боршагiвська сiльсьltа рада
Кисво-Святошинського району Киiвськоi
об;rастi
08 l 3 1, Киiвська об.;l.,Киево-

Святошинський р-н.,
с, Софiiвська Борщагiвка, пров. Шкiльrrий, 5

код СДРПОУ 04З62l3l
Plp 3542216203 l l80
ГУДКСУ у Клriвськiй сlбластi
мФо 82l0l 8

Тел, (045) 985617l
a(Qukr.net
голова

Капiта;lьнi вкладення (,гис. грн.)

Bcbol,tl

l

7 449,3|,ji*i
l

49 067,842

42 713,,792

42,1|3,192

91 78l, б34

ПIДРЯДНИК
ТОВ "Булiвельно-проектна фiрма YKpaiHa"

0813l, КиТвська обл., Кисво-Святошt,tнськtlй

район, с, Софiiвська Борчагiвка. ByJl.

Волошкова бул., 4212, офiс 1.

тел./факс: 044-25 8-99-0б
код за еЛРПОУ 3377634l
р/р 2600176988
в <Ралiффайзен Банк Аваль>> МФО 380805

Iпн 33776з426580

Перiоли року

1 кварr,ал

Всього ша 2019 piKL
l

L_
Всього

(ffir,
Кулрик К.В. Ляшук

3 квартал

4 KBap,l,a"lr

Bcbot,o на 2018 piK

t*_

-l
**j

*J
l

I

t

Т" ]'_.,riii,, ^1zar$

Ё.,:l:,.itt'i';;ir7

fr#j*iffil'1, r l,,l,;r, О'ar\
t'/)I * -о
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Щодаток JФ 4

ло Щоговору пiдряду J\Ъ

20l t]вiд "

перелiк виконавчоi документацii для робочоi koMicii Замовника

1, Дкт приймання геодезичноi розбиво,tноi основи для будiвництва.

2. Акт прийняття нульовоI0 цикJIу.

3. Акт прийняття зовнiшtньоi кана.гliзацii

4, Акт технi.Iного прийняття зовнiшнього водопроводу,

5, Акт прийняття зовнiшнього електропостачання,

6. Акг прийtняття теIlлопункту.
7, Акт rlрийнягIl срlстеми опшlення.
8. Акт прийняття внутрiшнiх систем водопостачання,
g, дкт прийняття систем i випускiв внутрiшньот каналiзацiт.

10, дкг прийнятгя внутрiшнъоi електропрOвOдки, силового електрообладнання, пiдключення

булинку до Тп i забезпечення лостiйного еJlектроIlостачання.

l l. Акт прийнятгя cpIcTeM вентиляцii.

12, дкт прийнятгя систем протипожежного водопроводу та обладнання,

l3, Акти про випробування обладнання сигналiзаrцiТ,

14. дкги прийняття робiт з герметизацii вводiв iнженерних KoMyHiKaшili,

15. дкги nu npr*ouu"i булiве"lrьно-монтажнi роботи 
,га акти про пРИЙНЯТГЯ ВiДПОВiДаЛЬНИХ

КОНСТРУКUiЙ' 
, np,i пrrятl ппп пiпппвiпltiсть матепiалil '- ' эобiв, якi використанil6. Щокументи, щО свiдчать про вiдповiднiсть матерiалiв, коt{струкцtй t ви1

пiл час виконання булiвельно-монтажних робiт,
l7. ЖурналрI виконання робiт, авторського нагляду, матерiали перевlрок органами державного

нашшлу в tlpotteci булiвнич,гва.

l8, Схема фактичного розташування iнженерних мерсж,

зАмовник
Софiiвсько - Боршаt,iвська ci.llbcbKa рада
Кисво-Святошинського району Киiвськоi
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