
ДОГОВІР № 09-11 

м. Київ «14» вересня 2021 рон:у 

Замовню,: Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів 
м. Києва «Київавтошляхміст», що є замовником торгів згідно оголошення № UA-2021-07-13-
003150-c на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу, в особі в.о. начальника підприємства 
Кобернюка Богдана Петровича, який діє на підставі розпорядження Київського міського Голови № 
964 від 18.11.2019 та Статуту, з однієї сторони та 

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Мостобудівельний загін 
No 112», що є переможцем процедури закупівлі згідно з рішенням про визначення переможця від 
31 серпня 2021 року № 41 7 на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу, в особі директора 
Порожнюка Сергія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, що разом 
іменуються - Сторони, уклали цей договір (далі -Договір) про нижченаведене. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується на свій ризик власними силами, 

засобами і способами надати послуги з поточного (середнього) ремонту шляхопроводу 

Ковельського через залізничні колії по проспею'у Перемоги в м. Києві (Будівництво 
трубопроводів, ліній зв'язку та еле1пропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 
вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8) відповідно до діючих норм і 
стандарпв. 

2. ЯКІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ 
2.1-:- Виконавець гарантує, що має досвід, технічні можливості для надання всього обсягу 

гюслу1', вказаних у цьому Договорі, і має всі необхідні та чинні (на момент укладання цього 
Договору) документи (сертифікати, ліцензії тощо), які підтверджують право і можливість 
Виконавця, згідно з вимогами чинного законодавства України, надавати весь обсяг послуг, 
вказаних у цьому Договорі. Виконавець також гарантує чинність або продовження чинності 
таких дозвільних документів впродовж дії цього Договору. 

2.2. Виконавець гарантує якість наданих послуг протягом 5 років з моменту підписання акту 
приймання наданих послуг. У разі виникнення недоліків у наданих послугах протягом 
гарантійного строку Виконавець зобов'язується усунути їх за свій рахунок. 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ 
3.1. Договірна ціна (далі - ціна Договору) за цим Договором є динамічною та складає: 

59 640 000,00 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сорок тисяч грн. ОО коп.) у тому числі 
ПДВ 20 % - 9 940 000,00 грн. та включає всі витрати Виконавця пов'язані з виконанням ум�)в 
цього Договору (Додаток No 3). 

3.2. Ціна Договору може змінюватися у випадках, визначених статтею 41 Закону України 
«Про публічні закупівлі». 

З.З. Застосування динамічної договірної щни не повинно призводити до збільшення цши 
визначеної цим Договором. 

4. НАДАННЯ ПОСЛУГ 
4.1. Строк надання послуг: з дати підписання договору по грудень 2022 року у відповідності з 

Календарним планом надання послуг (далі - Календарний план) (Додаток № 2). 
4.2. Конкретні види, етапи та строки надання послуг передбачаються Лінійним графіком 

надання послуг (далі - Лінійний графік), який узгоджується та підписується Сторонами 
протягом двох робочих днів з моменту укладення цього Договору, та оформлюється укладанням 
додаткової угоди до цього Договору. Лінійний графік після підписання Сторонами стає 
невід'ємною частиною цього Договору. 

4.3. Виконавець зобов'язаний приступити до надання послуг у терміни передбачені Лінійним 
графіком і завершити в строк, зазначений у пункті 4.1 цього Договору (з правом їх дострокового 
надання). 



4.4. За вимогою Замовника та на встановлений ним термш, Виконавець зобов'язаний 
протягом З (трьох) календарних днів з моменту отримання вимоги Замовника забезпечити на 
об'єкті відповідний режим роботи (цілодобовий, нічний, у дві чи три зміни, тощо). 

4.5. Строки надання послуг можуть бути зміненими, у тому числі продовженими, в порядку 
встановленому цим Договором, у разі: 

4.5.1. виникнення обставин непереборної сили, передбачених розділом 10 цього Договору; 
4.5.2. настання погодних умов, за яких не можуть надаватися такі послуги згідно норм; 
4.5.3. відсутності фінансування, затримка у платежах, тощо; 
4.5.5. внесення змін до кошторисної документації. 
4.6. У разі зміни строків надання послуг Сторони укладають додаткову угоду до цього 

Договору та вносять зміни до Календарного плану та Лінійного графіка. 
4.7. Послуги вва)каються якісними та повністю завершеними після підписання сторо�-rами 

відповідного акту приймання наданих послуг. 

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 
5.1. За письмовим зверненням Виконавця Замовник одноособово приймає попереднє рішення 

про надання чи ненадання Виконавцю авансу на надання послуг. Такий аванс може бути 
наданий Виконавцю лише за наявності бюджетного фінансування та згоди головного 
розпорядника бюджетних коштів. Розмір авансу на надання послуг визначається одноособово 
Замовником та не може перевищувати розміру встановленого постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.12.2019 р. №1070. Погоджена Замовником сума авансу перераховується 
Виконавцю на підставі рахунку Виконавця. 

5.2. Аванс надається Виконавцю на строк не більше трьох місяців. Виконавець 
зобов'язується використати отриманий аванс на придбання необхідних для надання послуг 
матеріалів, конструкцій та звітувати за нього шляхом надання Акту приймання виконаних робіт 
(ф. КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-З), підписаних 
представниками Сторін у термін не пізніше трьох місяців з моменту отримання авансу». 

5.3. Суми авансу, які не підтверджені підписаними Актами приймання виконаних робіт (ф. 
КБ-2в) та Довідками про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-З) повинні бути повернуті 
Виконавцем на бюджетний рахунок Замовника в ГУДКСУ м. Києва в термін не пізніше трьох 
м1сяцш з моменту отримання авансу. 

5.4. У разі виплати Виконавцю авансу, подальші розрахунки здійснюються по факту наданих 
послуг при наявності бюджетного фінансування з відстрочкою платежу до 30 (тридцяти) 
календарних днів на підставі актів приймання виконаних робіт з урахуванням перерахованих 
авансових платежш. 

5.5. Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акти приймання 
виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-З), які 
складаються Виконавцем та подаються для підписання Замовнику. 

5.6. При виявленні в розрахунках визначення вартості надання послуг (Акти приймання 
виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-З), які 
були оформлені та оплачені у попередні періоди, безперечних помилок та порушень чинного 
порядку визначення вартості, загальна вартість наданих послуг підлягає уточненню з моменту 
виявлення зазначених помилок. 

5.7. Розрахунки за надані послуги здійснюються Замовником на підставі документів, 
визначених пунктом 5.5 цього Договору, за умови наявності бюджетного фінансування: 

- 10 ООО 000,00 грн. (десять мільйонів грн. ОО коп.) у тому числі ПДВ 20 % -
1 666 666,67 грн. це бюджетні кошти Замовника (КПКВ 1917462 
UA688201720344391003107054848) за рахунок встановлених бюджетних асигнувань та 
кошторисних призначень на 2021 рік; 

- 49 640 000,00 грн. (сорок дев'ять мільйонів шістсот сорок тисяч грн. ОО коп.) у тому 
числі ПДВ 20 % - 8 273 333,33 грн. - це бюджетні кошти Замовника (КПКВ 1917462 -
UA688201720344391003107054848) за рахунок встановлених бюджетних асигнувань та 
кошторисних призначень на 2022 рік. 

Коригування суми Договору та розподілу коштів Замовника здійснюється Додатковими 
У годами залежно від фінансування відповідно до КПКВ, які оформлюються належним чином та 
підписуються кожною Стороною і є невід'ємними частинами Договору. 



6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

6.1. Замовник має право: 
6.1.1. Здійснювати у будь-який час нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами 

надання послуг; 
6.1.2. Вносити в ході надання послуг зміни і доповнення до проектно-кошторисної 

документації щодо складу і обсягів надання послуг. 

6.1.3. Контролювати хід надання послуг, у тому числі, дати початку та закінчення, 

дотримання Виконавцем Календарного плану та Лінійного графіку. 

6.1.4. Приймати рішення про уповільнення темпів надання послуг їх призупинення або 

прискорення. 

6.1.5. Відмовитися від прийняття надання послуг у разі виявлення недоліків, які виключають 
можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у кошторисній документації та 

цьому Договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем. 
6.1.6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених 

Виконавцем порушень. 

6.1. 7. Вносити зміни до цього Договору та вимагати повернення сплачених коштш, у 

випадках передбачених цим Договором. 
6.1.8. Вимагати від Виконавця відшкодування завданих йому збитків, сплати штрафних 

санкцій (неустойки, пені) зумовлених порушенням Виконавцем умов цього Договору. 

6.2. Замовник зобов'язаний: 
6.2.1. Сприяти Виконавцю в порядку, встановленому цим Договором, у наданні послуг. 
6.2.2. Повідомляти Виконавця про виявлені недоліки при наданні послуг. 
6.2.3. Оплатити Виконавцю прийняті послуги на умовах передбачених цим Договором. 

6.2.4. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, 
Господарським і Цивільним кодексами України та іншими актами законодавства. 

6.3. Виконавець має право: 

6.3.1. Вимагати від Замовника оплати наданих послуг у порядку та в строки передбачені цим 
Договором. 

6.4. Виконавець зобов'язаний: 
6.4.1. Надати послуги відповідно до кошторисної документації та у встановлені пунктом 4.1 

цього Договору строки; 
6.4.2. Дотримуватися під час надання послуг природоохоронного законодавства, заходів 

пожежної безпеки, правил техніки безпеки виконання робіт та охорони праці, з урахуванням 
вимог встановлених чинним законодавством та цим Договором. 

6.4.3. Забезпечити на об'єкті дотримання правил, норм та стандартів, що стосуються 

забезпечення безпеки дорожнього руху транспортних засобів та пішоходів, забезпечити 
наявність та справність засобів колективного захисту ( огороджень, тимчасових дорожніх знаків, 
сигнальних ліхтарів та інше). 

6.4.4. Не допускати накопичення на об'єкті виконання робіт будівельного сміття. 
6.4.5. Забезпечити чистоту транспортних засобів та будівельних машин, наявність на 

механізмах проблискових маячків, не допускати винесення бруду на дорогу та тротуари. 

6.4.6. За свій рахунок та власними силами забезпечити замовлення, постачання, 
розвантаження, складування, зберігання, охорону та подачу на об'єкт матеріалів, конструкцій, 
виробів тощо. 

6.4.7. Забезпечити відповідність якості матеріалів державним стандартам, технічним умовам, 
а також наявність сертифікатів технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх 
характеристики 1 яюсть. 

6.4.8. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про 
виконання цього Договору. 

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

6.4.10. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, 

надані послуги. 

6.4.11. За свій рахунок усунути дефекти та недоліки у наданих послугах, які виникли з його 
вини. 



6.4.12. Відшкодувати Замовнику завдані збитки, а також сплатити штрафні санкції 
(неустойку, пеню), передбачені цим Договором, у разі порушення його умов. 

6.4.13. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, 
Господарським і Цивільним кодексами України та іншими актами законодавства. 

7. ЗДА ЧА І ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ 
7.1. Передача наданих послуг Виконавцем та приймання їх Замовником оформлюється 

Актами приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідками про вартість виконаних робіт та 
витрати (ф. КБ-3). 

7.2. Замовник перевіряє подані Виконавцем документи і підписує їх в частині фактично 
виконаних обсягів наданих послуг або обrрунтовує причини відмови в їх підписанні протягом 
п'яти робочих днів з дня одержання. 

7.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з 
вини Виконавця (невідповідності виконаних робіт вимогам державних стандартів, будівельних 
норм, кошторисної документації та інше), Виконавець зобов' язаний у визначений Замовником 
строк усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт. 
Якщо Виконавець не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може усунути їх 
шляхом залучення третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, 
компенсуються Виконавцем. 

7.4. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунуті Виконавцем, Замовником або третьою 
особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких послуг та вимагати 
відшкодування завданих збитків та повернення сплачених коштів. 

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
8.1. Виконавець забезпечує дотримання працівниками на ділянці надання послуг правил 

безпеки дорожнього руху, охорони праці, гігієни праці, та норм пожежної безпеки. Виконавець 
створює необхідні для цього умови, визначає розпорядчим актом відповідального за проведення 
інструктажу працівників з цих питань і здійснення контролю. 

Виконавець в обов' язково му порядку забезпечує працівників засобами індивідуального та 
колективного захисту, засобами надання першої долікарської допомоги; особливу увагу 
приділяє належному санітарному та технічному стану техніки та працівників, задіяних при 
надашп послуг. 

8.2. Виконавець несе відповідальність за дотримання його персоналом вимог законодавства з 
охорони праці, безпеки виконання робіт, організації дорожнього руху, гігієни праці, правил 
техніки безпеки, охорони навколишнього природного середовища, вимог пожежної безпеки, за 
наявність та стан спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, за наявність у 
повному обсязі та стан засобів колективного захисту, стану техніки, а також правил 
благоустрою при виконанні робіт. До нього застосовуються всі види відповідальності за 
порушення вимог законодавства з охорони пращ. 

8.3. У разі виявлення порушень правил безпеки дорожнього руху, організації дорожнього 
руху, охорони праці, гігієни праці та норм пожежної безпеки з боку Виконавця, Замовник 
звертається до Виконавця з вимогою про усунення допущених недоліків, а за необхідності -про 
призупинення надання послуг. 

Виконавець зобов'язаний за власний рахунок усунути виявлені недоліки у термін, зазначений 
у вимозі Замовника. 

8.4. Виконавець несе відповідальність за незабезпечення безпеки дорожнього руху на об'єкті, 
якщо ці порушення виникли з вини працівників та техніки Виконавця та призвели до дорожньо
транспортної пригоди (далі -ДТП) або нещасного випадку. 

Виконавець несе відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних фізичним або 
юридичним особам у результаті дорожньо-транспортних пригод та нещасних випадків, що 
сталися внаслідок недотримання Виконавцем вимог правил безпеки дорожнього руху, 
організації дорожнього руху, охорони праці, захисту природного середовища та норм пожежної 
безпеки, визначених чинним законодавством України. 

Виконавець бере на себе зобов'язання щодо врегулювання спорів при виникненні ДТП, 
настанні нещасних випадків, інших подій, що сталися з вини працівників та/або за участі 



техніки Виконавця, участі в установленому порядку під час розглядів відповідних справ у судах 
України. 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
9.1. За збитки, завдані третій стороні Виконавцем при виконанні умов цього Договору, 

відповідає Виконавець. 
9 .2. Якщо Виконавець не приступив до надання послуг у строки, визначені Лінійним 

графіком, що підтверджується актом, складеним Замовником, він зобов'язаний сплатити 
Замовнику штраф у розмірі 0,5 % від ціни Договору. 

9.3. Якщо порушення строку початку робіт, визначеного Лінійним графіком, перевищує п'ять 
календарних днів, що підтверджується актом, складеним Замовником, Виконавець додатково до 
штрафних санкцій передбачених пунктом 9.2 цього Договору, зобов'язаний сплатити Замовнику 
штраф в розмірі 1 % від ціни Договору. При цьому, Замовник має право в односторонньому 
порядку розірвати цей Договір та вимагати відшкодування завданих збитків. У разі розірвання 
цього Договору за таких підстав Виконавець, додатково до штрафних санкцій передбачених 
пунктами 9.2 та 9.3 цього Договору сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 % від ціни Договору. 

9.4. За кожен виявлений випадок порушення Виконавцем строків надання послуг (виконання 
робіт), визначених Лінійним графіком, що підтверджується актом, складеним Замовником із 
залученням уповноваженого представника Виконавця (у разі, якщо уповноважений представник 
Виконавця відмовився від підпису, про це зазначається в акті), Виконавець сплачує Замовнику 
штраф у розмірі 2% від вартості несвоєчасно виконаного обсягу робіт, визначених Лінійним 
графіком. При цьому Замовник надає уповноваженому представнику Виконавця відповідну 
вимогу про усунення порушень із зазначенням термінів на усунення порушень. 

19.5. Якщо Виконавець не виконує усі умови вимог про усунення порушень у терміни 
зазначені у таких вимогах, Виконавець, додатково до штрафних санкцій передбачених пунктом 
9.4 цього Договору, зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 5% від вартості 
несвоєчасно виконаного обсягу робіт, визначених Лінійним графіком по кожному такому 
порушенню строюв. 

При систематичному (три і більше разів) порушенні строків виконання робіт, визначених 
Лінійним графіком, Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір та 
вимагати відшкодування завданих збитків. У разі розірвання цього Договору за таких підстав 
Виконавець, додатково до штрафних санкцій передбачених пунктом 9 .4 та абзацом першим 
пункту 9.5 цього Договору сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 % від ціни Договору. 

9.6. Якщо Виконавець не закінчив виконання робіт у строки, визначені п. 4.1 цього Договору, 
що перевищує десяти календарних днів і підтверджується відповідним актом, складеним 
Замовником із залученням уповноваженого представника Виконавця (у разі, якщо 
уповноважений представник Виконавця відмовився від підпису, про це зазначається в акті), він 
зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 5 % від ціни Договору. 

9.7. За несвоєчасну оплату робіт, виконаних за цим Договором з вини Замовника, що не 
пов' язана із затримкою бюджетного фінансування, Замовник сплачує Виконавцю пеню в 
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми 
заборгованості за кожний день прострочення. 

9.8. При затримці фінансування Замовника на виконання робіт з місцевого бюджету, штрафні 
санкції щодо несплати коштів Виконавцю за виконані роботи до Замовника не застосовуються. 

9.9. Виплата штрафних санкцій, компенсація збитків не звільняє Сторони від виконання 
зобов'язань за цим Договором. 

9.10. Виконавець зобов'язується, у разі виявлення органами Державної аудиторської служби 
України, Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та іншими контролюючими 
органами, необrрунтованості в документах обсягів робіт, невідповідності їх кошторисній 
документації, будівельним нормам і правилам, неправильного застосування цін і розцінок, 
допущення будь-яких помилок, упущень, які стосуються раніше підписаних документів та інше, 
що призвело до завищень вартості та обсягів наданих послуг (виконаних робіт), повернути 
Замовнику кошти, зазначені в акті перевірки (ревізії), протягом п'яти банківських днів з 
моменту отримання від Замовника відповідної вимоги, а у випадку оскарження вимоги 

контролюючого органу протягом п'яти банківських днів з моменту вступу в силу відповідного 



рішення суду. У разі не повернення коштів у встановлені строки Виконавець сплачує Замовнику 
одноразово штраф у розмірі 5 % від неповернених коштів та пеню в розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми неповернених коштів, за 
кожний день несвоєчасного повернення таких коштів. 

9.11. Виконавець зобов'язаний відшкодувати Замовнику збитки, завдані йому в результаті 
невиконання або неналежного виконання умов цього Договору. 

1 О. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
10.1. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення договірних 

зобов'язань, якщо вони зумовлені форс-мажорними обставинами (дією непереборної сили), до 
яких належать: війна, воєнні дії, пожежі, повені, інші стихійні лиха чи сезонні природні явища, 
прийняття нормативних актів, що унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань та 
інших обставин, які не залежать від волі Сторін. 

10.2. Факт настання та тривалість форс-мажорних обставин повинні підтверджуватись 
довідкою Торгово-промислової палати України. 

10.3. Сторона, ЯІ<а не має можливості виконувати свої зобов'язання через форс-мажорні 
обставини, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 1 О календарних днів з дати їх 
настання. Несвоєчасність повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє цю Сторону 
праnа посилатись на них надалі, як на підставу невиконання або неналежного виконання своїх 
зобов'язань за цим договором. 

10.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом трьох місяців підряд, то кожна із Сторін 
матиме право в односторонньому порядку розірnати цей Договір, письмово попередивши іншу 
Сторону не менш як за 1 О календарних днів до розірвання. У такому разі жодна із Сторін не 
матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків 

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
11.1. У сі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або в 

зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. Сторони дійшли згоди, що претензійний 
порядок є обов'язковим. 

11.2. У разі недосягнення взаємної згоди м1ж Сторонами, спори шдлягають розгляду в 
судовому порядку відповідно до чинного законодавства. 

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2022 року, 

але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим 
Договором. 

12.2. В частині виконання гарантійних зобов'язань та відповідальності за їх невиконання 
умови Договору залишаються дійсними впродовж гарантійних строків. 

13. ІНШІ УМОВИ 
13 .1. Внесен ня змін або доповнень до цього Договору здійснюється за взаємною згодою 

Сторін і оформляється додатковими угодами до цього Договору, що підписуються Сторонами та 
скріплюються їх печатками. Сторона ініціює внесення змін до цього Договору та укладання 
додаткової угоди шляхом направлення листа із відповідним обrрунтуванням та проханням іншій 
Стороні. 

13.2. Додаткові угоди до цього Договору, додатки до нього є його невід'ємними частинами і 
мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та 
скріплені їх печатками. 

13.3. Умови цього Договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції 
переможця процедури закупівлі. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після 
його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків, 
передбачених законодавством. 

13.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі 
реквізитів. Сторони зобов'язуються у термін п'ять робочих днів повідомити іншу Сторону про 
зміни юридичної і фактичної адреси, зміни у банківських реквізитах, заплановану реорганізацію 
або ліквідацію. У випадку реорганізації, Сторона у термін п'ять робочих днів зобов'язуєп,ся 



підписати з іншою Стороною додаткову угоду, в якій визначити подальший порядок взаємин між 
Сторонами. 

13.5. Права і обов'язки за цим Договором не можуть бути передані (відступлені) Стороною 
третім особам без письмової згоди іншої Сторони. 

13.6. Одностороння відмова від виконання умов цього Договору та одностороннє розірвання 
цього Договору не допускаються, крім випадків, передбачених чинним законодавством України 
та цим Договором. 

13.7. У всьому іншому, не передбаченому умовами цього Договору, Сторони керуються 
нормами чинного законодавства України. 

13.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 
одному для кожної зі Сторін. 

13.9. У випадку виникнення з боку третіх осіб та/ або державних (контролюючих) органів 
будь-яких вимог, претензій, протестів тощо стосовно виконання цього Договору Виконавцем (у 
тому числі сплати ним всіх необхідних податків, зборів, інших платежів), Виконавець 
зобов'язується усунути (вирішити) такі вимоги, претензії, протести тощо своїми силами та за 
власний рахунок без залучення Замовника. 

14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 
14.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: 
Додаток 1 - протокол погодження договірної ціни; 
Додаток 2 - календарний план надання послуг; 
Додатки 3 - договірна ціна; 
Додаток 4 - кошторис. 

15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

ЗАМОВНИК: 

Комунальне підприємство по ремонту і 

утриманню мостів і шляхів м. Києва 

«Київавтошляхміст» 
О 1 О 13, м. Київ, Набережно-Печерська дорога, 
буд. 2 
UA858201720344380001000054848 в УДКСУ у 
Печерському р-ні м. Києва, код банку 820172 
UA688201720344391003 l 07054848 в УДКСУ у 
Печерському р-ні м. Києва, код банку 820172 
Код ЄДРПОУ 03359018 
Податковий No 033590126555 
Свідоцтво № 200142822 
Тел. (044) 286-25-47 факс: 286-24-86 

нюк 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

ТОВ «Мостобудівельний загін №112» 

07400, вул. Щолківська, 2, м. Бровари, Київська 
область, 
Код ЄДРПОУ 22202218 
Р/р № UA693395000000026006168176001 
в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500 
Р/р UA718201720355329117000706991 в 
ОПЕРУ Державного Казначейства України, 
МФО 820172. 
ІПН 222022110068 
Тел./факс: (04594) 5-44-16 



Додаток 1 

до Договору № 09-11 

від 14 вересня 2021 р. 

ПРОТОКОЛ 

Погодження договірної ціни 
по наданню послуг з поточного (середнього) ремонту шляхопроводу Ковельського через 

залізничні колії по проспе1пу Перемоги в м. Києві (Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку 

та еле1пропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за 

кодом дк 021:2015 - 45230000-8). 

Ми, що нижче підписалися, Замовник: Комунальне підприємство по ремонту і утриманню 
мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст», в особі в.о. начальника підприємства Кобернюка 
Богдана Петровича, який діє на підставі розпорядження Київського міського Голови № 964 від 
18.11.2019 та Статуту, і 

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Мостобудівельний загін № 112» в 
особі директора Порожню ка Сергія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони 

підтверджуємо, що Сторони дійшли згоди про ДОГОВІРНУ ЦІНУ на надання послуг, які є 

предметом закупівлі. 
На час підписання цього протоколу договірна ціна становить 59 640 000,00 грн. (п'ятдесят 

дев'ять мільйонів шістсот сорок тисяч грн. ОО коп.) у тому числі ПДВ 20 % - 9 940 000,00 грн. 
Даний протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Учасником і 

Замовником. 

ЗАМОВНИК: 

Комунальне підприємство по ремонту і 

утриманню мостів і шляхів м. Києва 

«Київавтошляхміст» 
О 1 О 13, м. Київ, Набережно-Печерська дорога, 
буд.2 
UA858201720344380001000054848 в УДКСУ у 
Печерському р-ні м. Києва, код банку 820172 
UA688201720344391003107054848 в УДКСУ у 
Печерському р-ні м. Києва, код банку 820172 
Код ЄДРПОУ 03359018 
Податковий № 033590126555 
Свідоцтво No 200142822 
Тел. (044) 286-25-47 факс: 286-24-86 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

ТОВ «Мостобудівельний загін №112» 

07400, вул. Щолківська, 2, м. Бровари, Київська 
область, 
Код ЄДРПОУ 22202218 
Р/р № UA693395000000026006168176001 
в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500 
Р/р UA718201720355329117000706991 в 

ОПЕРУ Державного Казначейства Укра1·ни, 
МФО 820172. 
ІПН 222022110068 
Тел./факс: (04594) 5-44-16 



Додаток 2 

до Договору № 09-11 

від 14 вересня 2021 р. 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАДАННЯ ПОСЛУГ 

Найменування виду послуги Строк виконання 

початок юнець 

Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних 
З дати 

доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 -
шдписання 

31 грудня 2022 

45230000-8 (послуги з поточного (середнього) ремонту 
договору 

року 
шляхопроводу Ковельського через залізничні колії по 
проспекту Перемоги в м. Києві) 

ЗАМОВНИК: 
Комунальне підприємство по ремонту і 
утриманню мостів і шляхів м. Києва 
«Київавтошляхміст» 
О 1О13, м. Київ, Набережно-Печерська дорога, 

буд.2 
UA85820] 720344380001000054848 в УДК.СУ у 

Печерському р-ні м. Києва, код банку 820172 
1JA688201720344391003107054848 в УДК.СУ у 
Печерському р-ні м. Києва, код банку 820172 
Код ЄДРПОУ 03359018 
Податковий № 033590126555 
Свідоцтво N2 200142822 
Тел. (044) 286-25-47 факс: 286-24-86 

ВИКОНАВЕЦЬ: 
ТОВ «Мостобудівельний загін №112» 

07400, вул. Щолківська, 2, м. Бровари, Київська 
область, 
Код ЄДРПОУ 22202218 

Р/р № UA693395000000026006168176001 

в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500 
Р/р UA 718201720355329117000706991 в 
ОПЕРУ Державного Казначейства України, 
МФО 820172. 

ІПН 222022110068 
Тел./факс: (04594) 5-44-16 



Замовник Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст" 

(назва організаціі) 

Підрядник ТОВ "Мостобудівельний загін 112" 

(назва організаціі) 

ДОГОВІРНА ЦІНА 

Додаток З 
до Договору № 09-11 
від 14 вересня 2021 р. 

на будівництво послуги з поточного (середнього) ремонту шляхопроводу Ковельського через залізничні колії по проспекту Перемоги в м. Києві (Будівництво 
трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021 :2015 - 45230000-8) 

Вид договірної ціни: динамічна. 

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

Складена в поточних цінах станом на 7 вересня 2021 р. 

Вартість , тис. грн. 

№ 
Обгрунтування Найменування витрат 

у тому числі: 

п/п всього будівельних інших 

робіт витрат 

] 2 3 4 5 6 

1 Прямі витрати, 36708,49509 36708,49509 -

в тому числі 

Розрахунок Nl Заробітна плата 5379,32163 5379,32163 -

Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 27464,52225 27464,52225 -

Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 3864,65121 3864,65121 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 3759,37306 3759,37306 -

� Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і 7,39754 7,39754 .) -

споруд 

в т.ч. зворотні суми 1,10963 1, 10963 -

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 - - -

І 
робіт, що плануються до виконання у літній період) 



6 І 

7 

8 

9 

10 

11 І 

12 

Розрахунок N8 

Розрахунок N9 

Розрахунок N 1 О 

Розрахунок N 1 І 

Розрахунок N І 2 

Розрахунок N 13 

Інші супутні витрати 

Разом 

Прибуток 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій 

Кошти на покриття ризику 

Кошти на покриття додатков11х витрат, пов'язаних з інфляційними процесами 

Разом (пп. 1-10) 

Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані 

складовими вартості будівництва (без ПДВ) 

Разом договірна ціна крім ПДВ 

Податок на додану вартість 

Всього договірна uіна 

в т.ч. зворотні суми: 

-від розбирання тимчасових будівель і споруд крім ПДВ 

-податок на додану вартість (ПДВ) (20 %) 

-від розбирання тимчасових будівель і споруд з ПДВ 

-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) крім ПДВ 

-податок на додану вартість (ПДВ) (20 %) 

-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) з ПДВ 

ЗАМОВНИК: 

Комунальне підприємство по ремонту і утриманню 

�ляхів м. Києва «Київавтошляхміст» 

иємства 

6238, 16166 

46713,42735 

763,9173 

138,17916 

2084,47619 

49700 

49700 

9940 

59640 

1,10963 

0,22193 

1,33156 

1,82515 

0,36503 

2,19018 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

v.51,,,t' �-;;f!A'J Б.П. Кобернюк .'::'9'72'Нu"'Jf'.;_,...,, ,,.1 С.А. Порожнюк 

40475,26569 

763,9173 

2084,476[9 

43323,65918 

43323,65918 

І 

І 

І 

6238,16166 

6238,16166 

138,17916 

6376,34082 

6376,34082 

9940 



Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст» 

( назва організаціі; що затверджує) 

Затверджено 

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 59640,00000 тис. грн. 

В тому числі зворотних сум 2,93478 тис. грн. 

Додаток 4 

до Договору № 09-11 
в ід 14 вересня 2021 р. 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 

послуги з поточного (середнього) ремонту шляхопроводу Ковельського через залізничні колії по проспекту Перемоги в м. Києві (Будівництво трубопроводів, 
ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021 :2015 - 45230000-8) 

Складений в поточних цінах станом на 7 вересня 2021 р. 

Номери Кошторисна вартість, тис.грн. 

№ кошторисів і Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів будівельних устаткування, інших загальна 
п/п кошторисних інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат робіт меблів та витрат вартість 

розрахунків інвентарю 

1 2 3 4 5 6 7 

Глава 2. Об'єкти основного призначення 

1 2-1 Поточний (середній) ремонт шляхопроводу 40467,86815 - - 40467,86815 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Разом по главі 2: 40467,86815 - - 40467,86815 

Разом по главах 1-7: 40467,86815 - - 40467,86815 

Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди 

2 8-1 Тимчасові будівлі та споруди 7,39754 - - 7,39754 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Разом по главі 8: 7,39754 - - 7,39754 

Разом по главах 1-8: 40475,26569 - - 40475,26569 

Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати 



3 Розрахунок 
N П-929 

4 Укрзалізниця 

ДСТУ Б Д.1.1-
1 :2013 п.5.8.16 

ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16 

Розрахунок 
N П-145 

ДСТУ БД.1.1-
1:2013 п.5.8.16 

ДСТУ БД.1.1-
1:2013 п.5.8.18.1 

ДСТУ БД.1.1-
1:2013 п.5.8.18.1 

Кошти на відряджання працівників будівельних організацій на об'єкт 

будівництва 

Вартість проведення робіт із припиненням руху поїздів на 

установлений час (роботи "у вікно") 

------------------------------------
-------------------------------------

---------------------------

Разом по главі 9: 

Разом по главах 1-9: 

Разом по главах 1-12: 

Кошторисний прибуток (П) 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними 

процесами (І) (К=О,5) 

Разом 

Податок на додану вартість 

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 

Зворотні суми 
у тому числі: 

- від тимчасових будівель і споруд(15 %) 

- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у 

розмірі, що визначається за розрахунком 

ЗАМОВІПІК: 

r, - с1ємство по ремонту і утриманню мостів і 
�і�ївавтошляхміст» 

ємства 

- -

- -

-------------------- --------------------

- -

40475,26569 -

40475,26569 -

763,91730 -

- -

2084,47619 -

43323,65918 -

-
-

43323,65918 -

- -

- -

- -

ВИКОНАВЕЦЬ: 

::;\ , �7-''"'r.•r,,,� � ІР''' .!Р !І С.А. Порожнюк 

1067,70000 1067,70000 

5170,46166 5170,46166 

-------------------- --------------------

6238, 16166 6238, 16166 

6238, 16166 46713,42735 

6238, 16166 46713,42735 

- 763,91730 

138,17916 138, 17916 

- 2084,47619 

6376,34082 49700,00000 

9940,00000 9940,00000 

16316,34082 59640,00000 

- 2,93478 

- 1, 10963 

- 1,82515 


