
ДОГОВІР НАДАННЯ ПОСЛУГ № 10-24 

м. Київ «17» жовтня 2022 року 

Замовник: Комунальне шдприємство по ремонту утриманню мостів шляхш 

м. Києва «Київавтошляхміст», що є замовником закупівлі згідно оголошення про пр ведення 
спрощеної закупівлі № UA-2022-09-30-006370-a 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 стор ни та 

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «СУЧАСНА ТРАНСП РТНА 

ІНФРАСТРУКТУРА», що є переможцем процедури закупівлі згідно з рішенням про виз ачення 

переможця від 14 жовтня 2022 року № 263 на офіційному веб-порталі Уповноваженого о гану, в 

особі директора Гончаренка Валентина Валентиновича, який діє на підставі Статуту з іншої 

сторони, що разом іменуються - Сторони, керуючись постановою Кабінету Міністрів Укр їни від 

09.06.2021 No590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казнач йською 

службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (із змінами та доповненн ми) та 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі 

здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного с 

змінами), уклали даний Договір (далі - «Договір») про таке: 

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

засобами і способами відповідно до діючих норм і стандартів надати послуги з ава 

відновних робіт на мосту Північному (Московському) через р. Дніпро та мое через 

р. Десенка 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) відповідно до Переліку вулиць, на яких планується проведення аварійних, від овних 
робіт та експлуатаційне утримання на період дії воєнного стану, затвердженого Головою К 

обласної військової адміністрації. 

2. ЯКІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ 

2.1. Виконавець гарантує, що має досвід, технічні можливості для надання всього 
послуг, вказаних у цьому Договорі, і має всі необхідні та чинні (на момент укладання ього 

Договору) документи ( сертифікати, ліцензії тощо), які підтверджують право і можл 

Виконавця, згідно з вимогами чинного законодавства України, надавати весь обсяг п 

вказаних у цьому Договорі. Виконавець також гарантує чинність або продовження чи 

таких дозвільних документів впродовж дії цього Договору. 
2.2. Виконавець гарантує якість наданих послуг протягом 5 років з моменту підписанн акту 

приймання наданих послуг. У разі виникнення недоліків у наданих послугах про ягом 

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 ск адає: 

160 607 865,31 грн. (сто шістдесят мільйонів шістсот сім тисяч вісімсот шістдесят 'ять 
гривень 31 коп.), у тому числі ПДВ 20 % - 27 767 977,55 грн. та включає всі ви рати 

Виконавця пов'язані з виконанням умов цього Договору (Додаток № 3). 

3.2. Застосування динамічної договірної ціни не повинно призводити до збільшення ціни 

визначеної цим Договором. 

4. НАДАННЯ ПОСЛУГ 
4.1. Строк надання послуг: з дати підписання договору до скасування воєнного ст у в 

Україні, оголошеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 
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24 лютого 2022 року № 64/2022 (зі змінами), але не пізніше ніж до 31.12.2022 у відпові 
Календарним планом надання послуг (далі - Календарний план) (Додаток № 2). 

4.2. Конкретні види, етапи та строки надання послуг передбачаються Лінійним г афіком 
надання послуг (далі - Лінійний графік), який узгоджується та підписується Сто онами 
протягом двох робочих днів з моменту укладення цього Договору, та оформлюється укл анням 
додаткової угоди до цього Договору. Лінійний графік після підписання Сторона и стає 
невід'ємною частиною цього Договору. 

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

4.4. За вимогою Замовника та на встановлений ним термін, Виконавець зобов язаний 
протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання вимоги Замовника забезпе ити 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 п рядку 
встановленому цим Договором, у разі: 

4.5.1. виникнення обставин непереборної сили, передбачених розділом 1 О цього Дого во 
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 вважаються якісними та повністю завершеними після підписання сто онами 
відповідного акту приймання наданих послуг. 

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

про надання чи ненадання Виконавцю авансу на надання послуг. Такий аванс мож бути 
наданий Виконавцю лише за наявності бюджетного фінансування та згоди гол вного 
розпорядника бюджетних коштів. Розмір авансу на надання послуг визначається одноо обово 
Замовником та не може перевищувати розміру встановленого постановою Кабінету м· істрів 
України від 04.12.2019 р. №1070. Погоджена Замовником сума авансу перерахов ється 
Виконавцю на підставі рахунку Виконавця. 

5.2. Аванс надається Виконавцю на строк не більше трьох місяців. Вик0 авець 
зобов'язується використати отриманий аванс на придбання необхідних для надання ослуг 
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-3), підпи аних 
представниками Сторін у термін не пізніше трьох місяців з моменту отримання авансу». 

5.3. Суми авансу, які не підтверджені підписаними Актами приймання виконаних ро іт (ф. 
КБ-2в) та Довідками про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) повинні бути пов рнуті 
Виконавцем на бюджетний рахунок Замовника в ГУДКСУ м. Києва в термін не пізніше 
м1сяцrn з моменту отримання авансу. 

5.4. У разі виплати Виконавцю авансу, подальші розрахунки здійснюються по факту на аних 
послуг при наявності бюджетного фінансування з відстрочкою платежу до 30 (трид яти) 
календарних днів на підставі актів приймання виконаних робіт з урахуванням перерахо 
авансових платежrn. 

5.5. Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акти прий ання 
виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3 , які 
складаються Виконавцем та подаються для підписання Замовнику. 

5.6. При виявленні в розрахунках визначення вартості надання послуг (Акти прий ання 
виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3 , які 
були оформлені та оплачені у попередні періоди, безперечних помилок та порушень чи 
порядку визначення вартості, загальна вартість наданих послуг підлягає уточненню з мо 
виявлення зазначених помилок. 

5.7. Розрахунки за надані послуги здійснюються Замовником на підставі докум тrn, 
визначених пунктом 5.5 цього Договору, за умови наявності бюджетного фінансування: 
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- 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень ОО коп.), у тому числі ПДВ 20 % - 16 666,67 грн. - це 
бюджетні кошти Замовника (КПКВ 1917441 - UA858201720344380001000054848) за ахунок 
встановлених бюджетних асигнувань та кошторисних призначень на 2022 рік. 

- 160 507 865,31 грн. ( сто шістдесят мільйонів п'ятсот сім тисяч вісімсот шістдес 
гривень 31 коп.), у тому числі ПДВ 20 % - 26 751 310,89 грн. - це власні кошти За 
(UA 733057490000002600631055301). 

Коригування суми Договору та розподілу коштів Замовника здійснюється Додат овими 
Угодами залежно від фінансування відповідно до КПКВ, які оформлюються належним ч 
підписуються кожною Стороною і є невід'ємними частинами Договору. 

5.8. Після розрахунків за виконані роботи Виконавець сплачує Замовнику кошти в умі 2 % 
від вартості таких робіт, на покриття витрат, пов'язаних з забезпеченням те ічною 
документацією, організацією і коригуванням, прийманням виконаних робіт на об'єкт та ін., 
шляхом перерахунку зазначених коштів на розрахунковий рахунок Замовника. 

5.9. Кошти, зазначені в пункту 5.8 цього Договору, перераховуються Викона цем на 
розрахунковий рахунок Замовника протягом 1 О (десяти) днів з моменту оплати Зам вником 
виконаних робіт на підставі документів, визначених пунктом 5.5 цього Договору. 

б. 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 об ягами 

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

документації щодо складу і обсягів надання послуг. 
6.1.3. Контролювати хід надання послуг, у тому числі, дати початку та 

дотримання Виконавцем Календарного плану та Лінійного графіку. 
6.1.4. Приймати рішення про уповільнення темпів надання послуг їх призупинен я або 

прискорення. 
6.1.5. Відмовитися від прийняття надання послуг у разі виявлення недоліків, які виклю ають 

можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у кошторисній документ ції та 
цьому Договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем. 

6.1.6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок доп ених 
Виконавцем порушень. 

6.1. 7. Вносити зміни до цього Договору та вимагати повернення сплачених ІВ, у 
випадках передбачених цим Договором. 

6.1.8. Вимагати від Виконавця відшкодування завданих йому збитків, сплати штр фних 
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 Догов ром, 

Господарським і Цивільним кодексами України та іншими актами законодавства. 

б.З. Виконавець має право: 
6.3.1. Вимагати від Замовника оплати наданих послуг у порядку та в строки передбачен цим 

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

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

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

6.4.3. Забезпечити на об'єкті дотримання правил, норм та стандартів, що стос ться 
забезпечення безпеки дорожнього руху транспортних засобів та пішоходів, забезпечити 

наявність та справність засобів колективного захисту ( огороджень, тимчасових дорожніх з 

сигнальних ліхтарів та інше). 
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6.4.4. Не допускати накопичення на об'єкті виконання робіт будівельного сміття. 
6.4.5. Забезпечити чистоту транспортних засобів та будівельних машин, наяв їсть на 

механізмах проблискових маячків, не допускати винесення бруду на дорогу та тротуари. 
6.4.6. За свій рахунок та власними силами забезпечити замовлення, пос ачання, 

розвантаження, складування, зберігання, охорону та подачу на об'єкт матеріалів, коне 
виробів тощо. 

6.4.7. Забезпечити відповідність якості матеріалів державним стандартам, технічним 
а також наявність сертифікатів технічних паспортів, інших документів, що засвідч 
характеристики і якість. 

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

6.4.9. Інформувати Замовника про х�д виконання зобов'язань за цим Договора , про 
обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усу ення. 

6.4.1 О. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Дог вором, 
надаю 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 
(неустойку, пеню), передбачені цим Договором, у разі порушення його умов. 

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

6.4.14. Сплатити Замовнику кошти в сумі 2 % від вартості виконаних та прийнятих обіт, на 
покриття витрат, пов'язаних з забезпеченням технічною документацією, організ цією і 
коригуванням, прийманням виконаних робіт на об'єкті та ін .. , шляхом перерахунку заз ачених 
коштів на розрахунковий рахунок Замовника. 

7. ЗДАЧА І ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ 
7 .1. Передача наданих послуг Виконавцем та приймання їх Замовником оформл 

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

7.2. Замовник перевіряє подані Виконавцем документи і підписує їх в частині фа тично 
виконаних обсягів наданих послуг або обгрунтовує причини відмови в їх підписанні пр тягом 
п'яти робочих днів з дня одержання. 

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

7.4. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунуті Виконавцем, Замовником або тр тьою 
особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких 
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 п авил 

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

Виконавець в обов'язковому порядку забезпечує працівників засобами індивідуально о та 
колективного захисту, засобами надання першої долікарсько1· допомоги; особливу вагу 
приділяє належному санітарному та технічному стану техніки та працівників, задіяни при 
наданю послуг. 

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

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

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

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

Виконавець несе відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних фізичн м або 
юридичним особам у результаті дорожньо-транспортних пригод та нещасних випад · , що 
сталися внаслідок недотримання Виконавцем вимог правил безпеки дорожнього руху, 
організації дорожнього руху, охорони праці, захисту природного середовища та норм по ежної 
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, завдаю третій стороні Виконавцем при виконанні умов цього Дог вору, 

відповідає Виконавець. 
9.2. Якщо Виконавець не приступив до надання послуг у строки, визначею Лінійним 

графіком, що підтверджується актом, складеним Замовником, він зобов'язаний 
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 додатк во до 
штрафних санкцій передбачених пунктом 9.2 цього Договору, зобов'язаний сплатити Замо нику 
штраф в розмірі 1 % від ціни Договору. При цьому, Замовник має право в односторон. ьому 
порядку розірвати цей Договір та вимагати відшкодування завданих збитків. У разі розір ання 
цього Договору за таких підстав Виконавець, додатково до штрафних санкцій передба ених 
пунктами 9.2 та 9.3 цього Договору сплачує Замовнику штраф у розмірі 1 О% від ціни Дого ору. 

9.4. За кожен виявлений випадок порушення Виконавцем строків надання послуг (вик0 ання 
робіт), визначених Лінійним графіком, що підтверджується актом, складеним Замовни ом із 
залученням уповноваженого представника Виконавця (у разі, якщо уповноважений предст вник 
Виконавця відмовився від підпису, про це зазначається в акті), Виконавець сплачує Замо нику 
штраф у розмірі 2% від вартості несвоєчасно виконаного обсягу робіт, визначених Ліні�ним 
графіком. При цьому Замовник надає уповноваженому представнику Виконавця відпо ідну 
вимогу про усунення порушень із зазначенням термінів на усунення порушень. 

9.5. Якщо Виконавець не виконує усі умови вимог про усунення порушень у те міни 
зазначені у таких вимогах, Виконавець, додатково до штрафних санкцій передбачених пу ктом 
9.4 цього Договору, зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 5% від вар ості 
несвоєчасно виконаного обсягу робіт, визначених Лінійним графіком по кожному та ому 
порушенню строюв. 

При систематичному (три і більше разів) порушенні строків виконання робіт, визна ених 
Лінійним графіком, Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Дого ір та 
вимагати відшкодування завданих збитків. У разі розірвання цього Договору за таких пі став 
Виконавець, додатково до штрафних санкцій передбачених пунктом 9.4 та абзацом пе

1

шим 
пункту 9.5 цього Договору сплачує Замовнику штраф у розмірі 1 О% від ціни Договору. 
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9.6. Якщо Виконавець не закінчив виконання робіт у строки, визначені п. 4.1 цього Д говору, 
що перевищує десяти календарних днів і підтверджується відповідним актом, ск 
Замовником із залученням уповноваженого представника Виконавця (у разі, 
уповноважений представник Виконавця відмовився від підпису, про це зазначається в а 
зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 5 % від ціни Договору. 

аденим 
якщо 

ті), він 

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

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

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

9.1 О. Виконавець зобов'язується, у разі виявлення органами Державної аудиторської лужби 
України, Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого ргану 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та іншими контролю чими 
органами, необrрунтованості в документах обсягів робіт, невідповідності їх кошто исній 
документації, будівельним нормам і правилам, неправильного застосування цін і ро цінок, 
допущення будь-яких помилок, упущень, які стосуються раніше підписаних документів т інше, 
що призвело до завищень вартості та обсягів наданих послуг (виконаних робіт), пов рнути 
Замовнику кошти, зазначені в акті перевірки (ревізіі), протягом п'яти банківських 
моменту отримання від Замовника відповідної вимоги, а у випадку оскарження имоги 
контролюючого органу протягом п'яти банківських днів з моменту вступу в силу відпов ного 
рішення суду. У разі не повернення коштів у встановлені строки Виконавець сплачує Зам внику 
одноразово штраф у розмірі 5 % від неповернених коштів та пеню в розмірі подвійної об ікової 
ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми неповернених кош ів, за 
кожний день несвоєчасного повернення таких коштів. 

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

9.12. За несвоєчасну сплату Виконавцем коштів, передбачених пунктом 5.8 цього Дог вору, 
Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що д ла у 
період, за який нараховується пеня, від суми невиконаних зобов'язань за кожний день 
прострочення. 

1 О. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
10.1. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення дог0 ірних 

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

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

1 О.З. Сторона, яка не має можливості виконувати свої зобов'язання через форс-ма юрні 
обставини, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 1 О календарних днів з д ти їх 
настання. Несвоєчасність повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє цю Ст рону 
права посилатись на них надалі, як на підставу невиконання або неналежного виконання воїх 
зобов'язань за цим договором. 

10.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом трьох місяців підряд, то кожна із С орін 
матиме право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово попередивши іншу 
Сторону не менш як за 1 О календарних днів до розірвання. У такому разі жодна із Стор н не 
матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків 
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11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
11. 1. У сі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договоро або в 

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

11.2. У разі недосягнення взаємної згоди між Сторонами, спори пщлягають розг яду в 
судовому порядку відповідно до чинного законодавства. 

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє скасування во нного 

стану в Україні, оголошеного Указом Президента України «Про введення воєнного с 
Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (зі змінами), але не пізніше ніж до 31.12.2 
але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань з цим 
Договором. 

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

13. ІНШІ УМОВИ 
13.1. Внесення змін або доповнень до цього Договору здійснюється за взаємною згодою 

Сторін і оформляється додатковими угодами до цього Договору, що підписуються Сторо ами та 
скріплюються їх печатками. Сторона ініціює внесення змін до цього Договору та ук адання 
додаткової угоди шляхом направлення листа із відповідним обгрунтуванням та прохання 
Стороні. 

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

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

13.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Д говорі 
реквізитів. Сторони зобов'язуються у термін п'ять робочих днів повідомити іншу Сторо у про 
зміни юридичної і фактичної адреси, зміни у банківських реквізитах, заплановану реорга ізацію 
або ліквідацію. У випадку реорганізації, Сторона у термін п'ять робочих днів зобов'я ується 
підписати з іншою Стороною додаткову угоду, в якій визначити подальший порядок взаєм н між 
Сторонами. 

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

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

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

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

13.9. У випадку виникнення з боку третіх осіб та/ або державних (контролюючих) рганів 
будь-яких вимог, претензій, протестів тощо стосовно виконання цього Договору Виконав 
тому числі сплати ним всіх необхідних податків, зборів, інших платежів), Вик0 
зобов'язується усунути (вирішити) такі вимоги, претензії, протести тощо своїми силам 
власний рахунок без залучення Замовника. 
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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 - зведений кошторисний розрахунок вартості об' єкта будівництва. 

15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

ЗАМОВНИК: 

Комунальне підприємство по ремонту і 
утриманню мостів і шляхів м. Києва 

«Київавтошляхміст» 
01013, м. Київ, Набережно-Печерська дорога, буд. 2 
UA858201720344380001000054848 в УДКСУ у 
Печерському р-ні м. Києва, код банку 820172 
UA733057490000002600631055301 в АТ «Банк 
Кредит Дніпро» в м. Києві, МФО 305749 
Код ЄДРПОУ 03359018 
Податковий № 033590126555 
Свідоцтво № 200142822 
Тел. (044) 286-25-47 факс: 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СУЧАСНА 

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУК УРА» 
03194, м. Київ, бульвар Кольцова, уд. 
14Л, групи 301-302, примішення 1 
Код ЄДРПОУ: 42229523 
ІПН 422295226502 
UA823052990000026003035023483 в АТ 
КБ «ПриватБанк» 
МФО 305299 
Електронна пошта: cti.kyiv@gmail. от 
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Додаток 1 
до Договору № 1 О- 4 
від 17 жовтня 2022 р. 

ПРОТОКОЛ 
Погодження договірної ціни 

по наданню послуг з аварійних, відновних робіт на мосту Північному (Московс. кому) 
через р. Дніпро та мосту через р. Десенка в м. Києві (Будівництво трубопроводів ліній 
зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівн

J
ання 

поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8). 
Ми, що нижче підписалися, Замовник: Комунальне підприємство по ремонту і утри анню 

мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст», в особі в.о. начальника підприємства Коб нюка 
Богдана Петровича, який діє на підставі розпорядження Київського міського Голови № 64 від 
18.11.2019 та Статуту, і 

Виконавець Товариство з обмеженою відповідальністю «СУЧАСНА ТРАНСПО ТНА 
ІНФРАСТРУКТУРА» в особі - директора Гончаренка Валентина Валентиновича, який діє на 
підставі Статуту, з другої сторони підтверджуємо, що Сторони дійшли згоди про ДОГО ІРНУ 
ЦІНУ на надання послуг, які є предметом закупівлі. 

На час підписання цього протоколу договірна ціна становить 160 607 865,31 грн. ( сто шіс десят 
мільйонів шістсот сім тисяч вісімсот шістдесят п' ять гривень 31 коп.), у т. ч. ПДВ 0% -
27 767 977,55 грн. Даний протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і пл 
між Учасником і Замовником. 

ЗАМОВНИК: 

Комунальне підприємство по ремонту і 
утриманню мостів і шляхів м. Києва 
«Київавтошляхмісп> 
01013, м. Київ, Набережно-Печерська дорога, буд. 2 
UA858201720344380001000054848 в УДКСУ у 
Печерському р-ні м. Києва, код банку 820172 
UA733057490000002600631055301 в АТ «Банк 
Кредит Дніпро» в м. Києві, МФО 305749 
Код ЄДРПОУ 03359018 
Податковий № 033590126555 
Свідоцтво № 200142822 
Тел. (044) 286-25-47 факс: 6-24-86 
В.о. началW!І'm-,� 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СУЧАСНА 
ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУК УРА» 
03194, м. Київ, бульвар Кольцова, б д. 
14Л, групи 301-302, приміщення 1 
Код ЄДРПОУ: 42229523 
ІПН 422295226502 
UA823052990000026003035023483 АТ 
КБ «ПриватБанк» 
МФО 305299 
Електронна пошта: cti.kyiv@gmail.c m 
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Додаток 2 
до Договору № 10-24 

від 17 жовтня 2022 р. 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАДАННЯ ПОСЛУГ 

2022 рік 

Найменування виду послуги 
З дати підписання договору 

Строк виконання 

початок 

Організація дорожнього руху на період 
виконання робіт 17. І 0.2022 

кіне 

Міст Північний (Московський) через р. Дніпро, Відновлення асфальтобетонного покри 

2 Розбирання асфальтобетонного покриття 17.10.2022 

3 У лаштування гідроізоляційного покриття 20.10.2022 

4 Улаштування асфальтобетонного покриття 
02.11.2022 

Міст Північний (Московський) через р. Дніпро, Відновлення асфальтобетонного покрит 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

бетонній основі 

Підготовчі роботи 
17.10.2022 

Улаштування гідроізоляційного покриття 
05.11.2022 

У лаштування асфальтобетонного покриття 
15.11.2022 

Міст через р. Десенка 

Підготовчі роботи 

Улаштування гідроізоляційного покриття 

Улаштування асфальтобетонного покриття 

ЗАМОВНИК: 

Комунальне підприємство по ремонту і 
утриманню мостів і шляхів м. Києва 
«Київавтошляхміст» 
01013, м. Київ, Набережно-Печерська дорога, буд. 2 

UA858201720344380001000054848 в УДКСУ у 

Печерському р-ні м. Києва, код банку 820172 
UA733057490000002600631055301 в АТ «Банк 

Кредит Дніпро» в м. Києві, МФО 305749 

Код ЄДРПОУ 03359018 

Податковий № 033590126555 
Свідоцтво № 200142822 
Тел. (044) 286-25-47 факс: 286-24-86 

17.10.2022 

05.11.2022 

15.11.2022 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СУЧАСНА 
ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТ РА» 
03194, м. Київ, бульвар Кольцова, б 
14Л, групи 301-302, примішення 1 

Код ЄДРПОУ: 42229523 
ІПН 422295226502 

UA823052990000026003035023483 в АТ 
КБ «ПриватБанк» 

МФО 305299 
Електронна пошта: cti.kyiv@gmail.co n 



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

(назва організаціі) 
Підрядник ТОВ «Сучасна транспортна інфраструктура» 

(назва організаціі) 
ДОГОВІРНА ЦПІА 

Додаток 3 

до Договору № 10-24 

від 17 жовтня 2022 р. 

на будівництво послуги з аварійних, відновних робіт на мосту Північному (Московському) через р. Дніпро та мосту через р. Десенка 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), що здійснюється в 2022 році 

Вид договірної ціни: динам1чна. 
Визначена згідно з 

Вартість , тис. грн. 

№ 
Обгрунтування Найменування витрат 

у тому числі: 
Ч.ч всього будівельних ІНШИХ 

робіт витрат 

1 2 3 4 5 6 

1 Прямі витрати, 123879,88819 123879,88819 -

В ТОМУ ЧИСЛІ 

Розрахунок N І Заробітна плата 5188,93411 5188,93411 -

Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 1 0691 8, 14 719 1 0691 8, 14 719 -

Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 11772,80689 11772,80689 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 3307, 16068 3307,16068 -

3 Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і 329,02397 329,02397 -

споруд 

4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що - - -

плануються до виконання у зимовий період) 
5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період - - -

6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати - - -

Разом 127516,07284 127516,07284 -

7 Розрахунок N9 Прибуток 480,38779 480,38779 -

8 Розрахунок N 1 О Кошти на покпиття япмін;, , � м ВlUdX-R.J4Ч)��B&FJ-ЬНe}-0f)ffiЖ'3Gч: .. 2'+'+,L ?5oL - 244,27562 
9 Розрахунок N 11 Кошти на покриття ризиків 3017,16777 3017,16777 -



1 

10 

11 

12 

2 3 4 5 

Розрахунок N 12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами 2581,98374 2581,98374 
Разом (ч.ч 1-10) 133839,88776 133595,61214 

Розрахунок N 13 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані - -

складовими вартості будівництва (без ПДВ) 
Разом договірна ціна крім ПДВ 

' 133839,88776 133595,61214 
Податок на додану вартість 26767,97755 -

Всього договірна ціна 160607,8653 І 

в т.ч. зворотн1 суми: 

-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) крім ПДВ 235,89248 
-податок на додану вартість (ПДВ) (20 %) 47, 17850 
-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) з ПДВ 283,07098 

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ: 

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУР А» 

І 

rN '"f5.AC / ✓ 
Б.П. Кобернюк 

// . .,у,. 7 7 

6 
-

244,27562 
-

244,27562 
26767,97755 



Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст» 
( назва організаціі; 1цо затверд.жує) 

Затверджено (схвалено) 

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 160607,86531 тис. грн. 
В тому числі зворотних сум 235,89248 тис. грн. 

( посилаю-1я на докуме1-1111 про затверд:жетшя) 

" 11 20 

Додаток 4 

до Договору № 10-24 

від 1 7 жовтня 2022 р. 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 

№ 
Ч.ч 

1 

1 

2 

послуги з аварійних, відновних робіт на мосту Північному (Московському) через р. Дніпро та мосту через р. Десенка 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) 

Номери Кошторисна вартість, тис.грн. 

кошторисш 1 Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- будівельних устаткування, ІНШИХ загальна 
кошторисних транспортної інфраструктури, робіт і витрат робіт меблів та витрат варт1сть 
розрахунюв Інвентарю 

2 ,., 4 5 6 7 .) 

Глава 2. Об'єкти основного призначення 
02-01 послуги з аварійних, відновних робіт на мосту Північному 127187,04887 - - 127187,04887 

(Московському) через р. Дніпро та мосту через р. Десенка 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) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

---- - - - -

Разом по главі 2: 127187,04887 - - 127187,04887 
Разом по главах 1-7: 127187,04887 - - 127187,04887 

11 лава 8. Тимчасові будівлі і споруди 
08-01 Організація дорожнього руху на період виконання робіт 329,02397 - - 329,02397 



1 2 3 4 5 6 7 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

---- - - - -

Разом по главі 8: 329,02397 - - 329,02397 
Разом по главах 1-8: 127516,07284 - - 127516,07284 
Разом по главах 1-9: І 27516,07284 - - 127516,07284 

Разом по главах 1-12: 127516,07284 - - 1275 І 6,07284 

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 480,38779 - - 480,38779 
Настанова [ 4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - - 244,27562 244,27562 

організацій (АВ) 

Настанова [ 4.40] Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва 3017,16777 - - 3017, 16777 
Настанова [ 4.41] Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними 2581,98374 - - 2581,98374 

процесами ([) 

Разом 133595,61214 - 244,27562 133839,88776 
Настанова [4.43] Податок на додану вартість - - 26767,97755 26767,97755 

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 133595,61214 - 27012,25317 160607,86531 

Зворотні суми - - - 235,89248 

у тому числі: 
Настанова [3.39] - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у - - - 235,89248 

розмірі, що визначається за розрахунком 

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ: 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» 


