
ДОГОВIР пИряду Nn r'?:
м.}tитомир *l%, 2019 року

зАмовНИК: Управлiння капiтального булiвництва Житомирсько[ мiськоi ради, в
особi начальника управлiння Глазунова В'ячеслава Володимировичо, Що дiе на пiдставi
Положення, з однiеi сторони, та
пIflряflник: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<управляюча компанiя
(коМФОРТ-БУД), в особi дирекгора Балакiшiева Станiслава Закiровича, який дiе на пiдставi
Стаryry, з iншоi сторони, разом нада_шi - Стс,рони, а окремо - Сторона, керуючись вимогами
чиннOго законодавства УкраТни, уклаJIи uей Щоговiр про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ШДРЯДУ

1.1. За цим.Щоговором Замовник доручае, а IIiдрядник зобов'язуеться на свiй ризик виконати
булiвельнi роботИ вiдповiднО до умоВ ЩоговорУ та проекТно-кошторисноi документацii i
здати Замовнику закiнченi роботи в устаЕовлений .Щоговором строк, а Замовник
зобов'язусться прийняти та оплатити ix.
1.2. ГIредМетом.ЩогОвору пiдрЯду с викоНання робiТ по об'ектУ: <<Реконструкцiя територii
благоустРою з влаштуванням скверу за :1дресою: м. Житомир, вул. IIокровсь*Ь, t3tu
(дк 021:2015 45200000-9 - Роботи, пов'язанi з об'ектами завершеного чи незавершеного
будiв-ництва та об'ектiв цивiльного будiвниц.гва).
1.3. Обсяги закупiвлi робiт можуть бути зменшенi залежно вiд реzrльного фiнансування
видаткiв Замовника.

2.цIн,{ lцоговору
2.1. Загzr,rьна сума договору становить - 1:t7l4б0,80 грн (Олlrн мiльйон
одIIа,тисяча чотириста шriстдесят гривень 80 копiЙок), в т.ч. ПДВ - 20 о/о

триста сiмдесят
-228576,80 грн.

цiна договору е твердою.
2.2. Змiни .Щоговiрноi цiни у випадку виникнення
офорпллюються додатковою угодою.

обставин передбачених законодавством

2.3. ,Щоговiрна цiна може кориryватися тiльки за взаемною згодою CTopiH. !оговiрна цiна
робiт пiдлягае коригуванню у зв'язку iз (може змiнюватись, якщо):

а) змiнами у проектно-кошториснiй документацii;
б) ,ухвалеНням новиХ нормативНих i законОдавчиХ aKTiB, якi впливають на BapTicTb робiт;
в) змiнИ цiни У зв'язкУ iз змiноЮ ставоК податкiв i зборiв, регульованих цiн (тарифiв) i

нормативiв, пропорцiйно до змiн таких ставок, цiн (тарифiв);
г) змiна цiни вiдбува€ться в бiк зменшення;
д) продовження строку дii договору та виконання зобов'язань щодо передання товару,

виконання робiт, надання посJryг у разi виникнення документально пiдтверджених
об'екr:ивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числi непереборноi сили,
затримкИ фiнансування витрат зzlмовнИка, за умови' що TaKi змiнИ не призвеД}ТЬ д9
збiльшrення суми, визначеноТ в договорi;

е) в iнтrrих Rипадках, передбачених .Щоговором та дiючим законодавством УкраiЪи за
згодою cTopiH.
2.4. ЩrэгоВiрна цiна може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.
2.5. Я.кщо пiд час булiвниuтва виникне потреба у виконаннi додJткових робiт, не врахованих
проектною документацiею, Пiдрядник зобов'язаний повiдомити Замовника про обставини,
що призвели дО виконаннЯ такиХ робiт, та податИ ЗамовникУ пропозицii з вiдповiдними
розрахункilми. Замовник, розгJIяда€ зазначенi пропозицiТ, приймас рiшення по cyTi та
ПОВiДСlМляе про нього Пiдрядника. Я*що Пiдрядник не повiдомив Замовника в
установленому поряДку про необхiднiсть виконання додаткових робiт, BiH не може вимагати
вiд Замовника оплати виконаних додаткових робiт i вiдшкодування завданих йому збиткiв,
якщо tle доведе, що проведення таких робiт було необхiдне в iHTepecax Замовника, зокрема, у
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зв'язку з тим, що зупинення робiт загрожувало знищенням або пошкодженням об'скта
будilзництва.

3. ЯКIСТЬ РОБIТ ТА Порядок здIЙснвння зАмовником контролю зд
IIIДПОВЦНIСТЮ РОБIТ ТА МАТЕРIАЛЬНИХ PECYPCIB ВСТДНОВЛЕНИМ

вимогАм, проЕктнIЙ докумЕнтАцIi тА договору шдряду.
3.1. РоботИ та матерiальнi ресурси, що використовуються для iх виконання, повиннi
вiдп<rвiдатИ вимогtlм нормативно-правових aKTiB i нормативних докрлентiв у галузi
будiвництва, проектнiй документацii та умо вам,Щоговору.
3.2. З метою контролю за вiдповiднiстю робiт та матерiальних pecypciB установленим
ВИМOГаМ ЗаМОвник забезпечуе здiйснення технiчного нагляду за булiвництвом у порядку,
встаI{овленому законодавством.
3.3. З метоЮ контролЮ за вiдповiДнiстЮ булiвельнО-монтажнИх робiТ проектнiй локументацiТ
заrrловник (вiдповiднi посадовi особи Замовника) забезпечуе здiйснення авторського нагляду
прот,ягоМ усьогО перiодУ капiтального ремоIIту шляхом укладення договору з вiдповiда-пьним
розрlэбником проектнот документацii (генеральним проектувальником).

АВТОРСький нагляд здiйснюеться в порядку, встановленому законодавством.
3.4, 13амоВник здiйсНюс контрОль за ходом, якiстю, вартiстю та обсягами виконання робiт
ВiДПОВiДНО До частини першоi cTaTTi 849 Щивiльного кодексу Украiни та у порядку,
пере,цбаченому,Щоговором.
З.5. ЩЛЯ ЗДiйснення авторського та технi.lного нагляду i контролю за виконанням робiт
(будiвництвом об'екта) Пiдрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осiб, якi вiдповiдно
ДО ДОГОВОРiв здiЙснюють авторський та технiчний нагляд, надавати необхiднi iнформацiю та
докyменти, що передбаченi чинним законодавством.
3.6. У Разi виявлення невiдповiдностi виконаних робiт установленим вимогам Замовник
ПРИЙМае рiшення про усунення Пiдрядником допущених недолiкiв або про зупинення
вико,наншI робiт.
3.7. I1iдрядник, що забезпечуе постачання матерiальних pecypciB для виконання робiт, у разi
ВИяВ"тення невiдповiдностi таких pecypciB встановленим нормативним вимогам зобов'язаний
негаiiно провести ix замiну.

РОбОти, виконанi з використаннjIм матерiа_пьних pecypciB, що не вiдповiдають
уста}Iовленим вимогilм, Замовником не оплачуються.
3.8. Bci Зворотнi матерiа-гlи, якi виникають пiд час виконання демонтажних робiт,
оформлюються вiдповiдним актом.

4. ФIнАнсувАння роБIт рЕконструкщi оБ,€ктА тА порядок
ЗДIЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ЗА ВИКОНАНI РОБОТИ.

4.1. Фiнансування робiт.
4.1.1, Щжерело фiнансування - мiсцевий бюджет. Фiнансування робiт зuшежить вiд реального
наДх()Дження коштiв з бюджету. Сума зобов'язань за Щоговором пiдлягас коригуванню у
разi змiни бюджетних призначень на вiдповiдний piK i оформлюсться додатковою угодою зi
складанням уточненого графiку виконаних робiт та плану фiнансування.
4,1.2., Оплата виконаних робiт буде здiйснюватись лише в межах бюджетних призначень
ПРи Наявностi на казначеЙському рахунку вiдповiдних коштiв та згiдно з планом
фiнаrrсУвання робiт, який обов'язково узгоджуеться та пiдписуеться Сторонами i тiльки за
цiеi умови е невiд'емною складовою Щоговору.

Замовник зобов'язаний надати Пiдряднику план фiнансування робiт, а у разi його
кори]]ування - уточнений план фiнансування робiт, пiсля чого Пiдрядник мае право
СкорI{Грати календарний графiк виконання робiт вiдповiдно до плану фiнансування,
4.1.з. Бюджетнi зобов'язаннJI та iншi зобов'язання замовника по даному договору виникають
У разi наявностi бюджетних призначень на вiдповiдний piK, а бюджетнi фiнансовi
зобов'язання - В межах фактичних надходжень коштiв на ре€страцiйний рахунок Замовника.
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4.1,1l. оплата платiжних дорг{ень Заl'tовнlлка здiйснюсться згiдно Порядку казначейського
обслуговУваннЯ мiсцевиХ бюджетiв, затвердх(еного наказом МiнiстерстЁа фiнансiв УкраТни
J\b 938 вiд 23,08.2012 та постанови Нацiона_пьного банку УкраIни вiд 21.01.2004 Nч22 <<Про
затв(эрдження Iнструкцii прО безготiвковi розрахунки в YKpaiHi в нацiона,rьнiй валютi>>, та
iHmtlx нормативних документiв.

4.2. Порядок здiйснення оплати за виконанi роботи
4.2.1. РозРахункИ за виконаНi роботИ прово,цятЬся на пiдставi типових форм:

Jф КБ-2в кАкт приймання виконаних булiвельних робiт>;
м кБ-3 к.Щовiдка про BapTicтb виконаних будiвельних робiт та витрати).

4.2.2:.. Щокументи про виконанi роботи та ix BapTicTb складаються i пiдписуються
Пiдрlядником та передаються Замовнику.
4-2,з. За наявностi вiдповiдного фiнансування Замовник може надавати Пiдряднику аванс
для викоНання робiт вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни Nч 1 17 вiд
2з.0,+.2014. РозмiР авансУ не може перевлIщуВати ЗOо/о BapTocTi вiд рiчного обсягу робiт.
попоредня оплата (авансування) здiйснюеться Замовником шляхом спрямування бюджьтних
кош:гiв на небюджетний рitхунок Пiдрядника, вiдкритий на його iм'я в органах Казначейства
у вс,гiIновленомУ законодавством порядку, з подальшим використанIIям з€вначених коштiв
Пiдрядником виключно з таких paxyHKiB на цiлi, визначенi Щоговором. Пiдрядник
зобов'язуеться викОристатИ одержаний al}aнc протягом одного мiсяця пiсля одержання
авансУ та надатИ вiдповiднi актИ виконаниХ робiт. ПО закiнченнi вказаного TepMiHy,
невикористанi сулли авансу, повертаються Залловнику.
4.2.4. Одержаний аванс Пiдрядник зобов'язуеться використати на придбання i постачання
необхiдних для виконання робiт матерiалiв, конструкцiй, виробiв.
4.2.5. У разi виявлення невiдповiДностi робiт, пред'явлених до оплати, встановленим
вимогам, завищення ix обсягiв або не]Iравильного застосування кошторисних норм,
поточниХ цiн, розuiНок та iншиХ помилок, що вплинУли на цiну виконаних робiт, Замовник
мае право за участю Пiдрядника скоригувати суму, що пiдлягае сплатi.
4.2,6, Замовник мас право вiдмовитись вiд прийняття робiт до оплати за умови, якщо вони не
вiдпtlвiдають вимогам затвердженоi проектноi документацii на будiвництво Об'скта,
.ЩоговiрнОi цiнИ та чинноГо законодавства (,ЩержавнИх будiвельних норм, правил, стандартiв
тощсl).

4.2,7. Промiжнi платежi за виконанi роботи здiйснюються в межах не бiльш як 95о/о ix
загалtьноi BapTocTi за договiРною цiноЮ. Кiнцевi розрахунКи здiйснюються у двотижневий
TepMiH пiсля виконання i приймання Bcix передбачених !оговором робiт та отримання
деклiлрацii про введення в експлуатацiю закiнченого булiвничтвом об'екту.

5. ВИКОНАННЯ РОБIТ: TEPMIH тАпорядок приймАння_пЕрЕдАчI
ЗАКIНЧЕНИХ РОБIТ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБIТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦIСЮ'ГА МАТЕРIАЛЪНИМИ РЕСУРСАМИ. ЗАЛУЧЕНtIЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБIТ
СУБШДРЯДНИКIВ ТА РоБочоi сили. вимоги до оргАнIздцIi викондння

РОБIТ. ГАРАНТIЙнr строки яко(]тI зАкIнчЕних роБIт (ЕксплуАтАцIi
оБ,€ктА) тА порядок усунЕння виявлЕних нЕдолкIв (дЕФЕктIв).

РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕНIIЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ,€КТА.

5.1. TepMiIt виконання робiт
5.1.1, Пiдрядник повинен розпочати виконання робiт за !оговором протягом п'яти
календарних днiв з дня пiдписання .Щоговору Сторонами за умови надання проектноi i
дозвiльноi документацiii та завершити протягом 60 календарних днiв з дня початку
виконання робiт.
5.1.2. Якщо пiдрядник своечасно не розпочав роботу або виконуе ii настiльки повiльно, що
закiнчення iT у строк стае явно неможJIивим, зчlмовник мае право вiдмовитися вiд договору
пiдрядУ та вимагати вiдшкодуваIIня збиткiв (п. 2 ст. 849 I]ивiльного кодексу Украiни).
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5.1.зi. ПерегляД TepMiHiB виконання робiт може здiйснюватися за умови пiдписання
сторонами вiдповiдноi додатковот угоди до Договору у разi виникнення документально
пiдт,верджених об'ективних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числi форс-
мilжrорних обставин' затримки фiнансуванI{я витрат замовника за умови, що Taki змiни не
приз|ведугь до збiльшення суми, визначеноi у договорi.
5.1.4. Обставинами, якi перешкоджаютЬ дотриманнЮ визначених ,Щоговором TepMiHiB
викс)нання Робiт, прийняття в експлуатацiю закiнченого булiвництвом Об'екта, якi не
зале:кать вiд Пiдрядника i дають останнъому право вимагати вiд Замовника перегляду цих
TepM:iHiB у разi, якщО ПiдрядниК без затримки письмово сповiстив Замовника про ix появу
мож,уть бути:

- о,бставини непереборноi сили (форс-мажорнi обставини);
- rэбставини, за якi вiдповiдае Замовник, зокрема: вiдсутнiсть коштiв на фiнансування

об'е,кта, порушення умов фiнансування Об'екта, незабезпечення об'скта затвердженою
проектною чи дозвiльною документацiею, затримка у виконаннi Замовником iнших взятих
ним на себе за ,щоговором зобов'язань, необхiднiсть виконання при спорудженнi об'скта
додаткових робiт тощо;

- внеоення змiн до проектноТ докрлентацiТ;
- вiиникнеНня iншиХ обставин, якi можуТь вплинутИ на термiни виконання робiт.

5.2. Порядок приймання-передачi закiнчених робiт
5.2.1. Приймання-передача виконаних робiт проводиться вiдповiдно до чинних нормативних
aKTiBl, якi регламентують прийняття закiнчеrrих об'ектiв в експлуатацiю.
5.2.2. ЯкщО при здiйСненнi робiт виникнуть зауваження до стану (якостi) цього Об'екта,
сторони зобов'язанi скласти акт з перелiком i кiлькiсним визначенням виявлених недолiкiв
(недоробок i порушень) та cTpoKiB ix усунення. Якщо Пiдрядник вiдмовиться взяти участь у
склаiцаннi чи пiдписаннi вказаного акту, Замовник мае право скласти цей акт за уtастю
незаJIежнИх компетентниХ експертiв. Визначенi У ЦьомУ aKTi зауваження щодо недолiкiв,
недоробок або порушень (якщо TaKi булуть виявленi) та термiни ix усунення (виправлення)
будутЬ обов'язкоВими дО виконаннЯ Пiдрядrrиком, а також булуть пiдставами для накJIадення
на Пiдрядника вiдповiдних штрафних санкцiй, виплати Пiдрядником Замовнику визначенот
,Щоговором неустойки та вiдшкодування завданих Замовнику внаслiдок порушення Щоговору
збитlкiв.
5.2,з. Передача виконаних робiт Пiдрядником i приймання ix Замовником оформлюеться до
25 ч,исла поточного мiсяця актом про виконанi роботи ( форма J\ъкБ-2в, NчКБ-3) з
обов"язковим попереднiм оформленням виконавчоi технiчноi документацii, akTiB на
прихованi роботи, виконавчих схем, тощо.
5.2.4, Недолiки у виконаних роботах, вия.вленi в процесi приймання-передачi закiнчених
робir,, якi виникЛи з винИ ПiдрядниКа, повиннi бути ycyHyTi Пiдрядником протягом cTpoKiB,
визнilчених за домовленiстю cTopiH, Якщо Пiдрядник не бажае чи не може усунути TaKi
НеДО.ПiКИ, ЗаМОвник може, попередньо повiдомивши Пiдрядника, усунути ix своiми силами
абО iз за-rrучеНням TpeTix осiб. Витрати, пов'язанi з усуненням недолiкiв Замовником,
компенсуються Пiдрядником.
5.2.5 Якщо виявленi недолiки не можуть бути ycyHeHi Пiдрядникомо Замовником або
третЕ,ою особою, Замовник мае право вiдмовитися вiд прийняття робiт або вимагати
вiдпсlвiдного зниження .щоговiрноi цiни чи компенсацii збиткiв.

5.3. Забезпечення робiт проектною документацiею та матерiальними ресурсами
5.3.1. Забезпечення робiт проектною документацiею, iT погодження у встановленому
законодавством порядку покладаеться на Замовника.
5.3,2. Замовник зобов'язаний у п'ятиденний TepMiH пiсля пiдписання Щоговору згiдно aKTiB
IIередатИ ПiдрядниКу проектнУ документацiю. ,ЩодаТковi примiрникИ проектноТ локументацii
мож}ть передчIватися за домовленiстю CTopiH.
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5.3.3, ЗакУпiвлю, одержанЕя, скJIадування, збереження необхiдних для виконання робiт
Матерiалiв, устаткування i iнших pecypciB здiйснюе Пiдрядник. BiH вiдповiдас за кiлькiсть,
ЯКiСть i комплектнiсть постачання цих pecypciB, на ньому лежить ризик ix випадковоi втрати
Та ПОШКОДження, i до моменту вiдшкодування iх BapTocTi Замовником вони зttлишаються
власtriстю Пiдрядника.
5.З.4, Роботи та MaTepia;lbHi ресурси, що використовуються для ii виконання, повиннi
вiдпсlвiдати вимогtllvl нормативно-правових aKTiB i нормативних документiв у галузi
булiвничтва, проектнiй документацii та .Щоговору.
5.3.5, Пiдрядник зобов'язаний повiдомляти письмово Замовника про проведення поточних
Перевiрок та випробовувань конструкцiй, виробiв, устаткування тощо, якi використовуються
при (5улiвництва до ix проведення, та надавати iнформацiю про результати, вжитi заходи з

УсУнення виявлених недолiкiв протягом 2х днiв пiсля одержання вiд Замовника вiдповiдного
запи,]гу.

5.3.6, Пiдрядник зобов'язаний усувати недолiки в роботах, матерiалах, ycTaTKyBaHHi, виявленi
Замовником, вiдповiдними державними органами, архiтектурним наглядом в строки,
визнirченi актами перевiрок, вказiвок та приIrисiв, та iнформ увати Замовника.

5.4. Залучення до виконання робiт Субпiдрядникiв
5.4.1. Пiдрядник за погодженням з Замовником може заJIучати до виконання робiт iнших осiб
(субгriдрядникiв).
5.4,2., Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть перед Замовником за невиконання зобов'язань
субпiLдрядниками.
5.4.3, Пiдрядник координуе виконання робi,г субпiдрядник€lми на булiвельному майданчику,
створюе умови та здiйснюе контроль за виконанням ними логовiрних зобов'язань.
5.4,4. Субпiдрядники, що залучаються до виконання робiт, повиннi вiдповiдати
квалiфiкацiйним та iншим вимогztIчI, передбаченим ,.Щоговором (мати лiцензiю (дозвiл) на
виконання робiт, визначених договором субпiдряду, досвiд виконання ана:lогiчних робiт та
ресу[)си, достатнi для ix виконання, тощо).

5.5. Залучення до виконання робiт робочоi сили
5.5.1..Щля виконання робiт Пiдрядник зобов'язаний залучати робочу силу в необхiднiй
кiлькостi та вiдповiдноi ква_гriфiкацiТ.
5.5.2. Пiдрядник повинен забезпечити дотримtlння трудового законодавства, зокрема
створення здорових i безпечних умов працi та вiдпочинку прачiвникiв (додержання правил i
норм технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiени працi, протипожежноi охорони тощо), а
тако)к проведення вiдповiдного ix iнструктажу.
5.5.3. Замовник може вимагати вiд Пiдрядника вiдсторонення працiвникiв вiд виконання
робiт, з обцрунтуванням такоi вимоги.

5.6. Вимоги до органiзацii викоЕання робiт
5,6.1. Пiдрядник забезпечуе охорону (огородження, освiтлення тощо) будiвельного
маЙданчика, можливiсть доступу до нього Замовника, субпiдрядникiв, залучених до
виконання робiт згiдно з р{овами,Щоговору.
5.6.2. Пiдрядник зобов'язаний у визначеному Щоговором порядку iнформувати Замовника
про:

а) хiд виконання робiт, у тому числi про вiдхилення вiд графiка Тх виконання (причини,
заход(и щодо усунення вiдхилення, тощо);

б) :забезпечення виконання робiт матерiальними ресурсчlп{и;
в) зшуrення до виконання робiт робочоi сили;
г) результати здiйснення контролю за якiстю виконуваних робiт, матерiальних pecypciB.

5.6.3. Пiлрядник повинен зберiгати на булiвельному майданчику один комплект проектноТ
документацii (разом iз змiнами ло Hei) та надавати ii Замовнику на його вимогу для
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КОРИСТУВання. Пiдрядник у порядку, визначеному нормативними документами та договором
пiдряду, веде i переда€ Замовнику пiсля завершення робiт виконавчу документацiю.
5.6.4. Пiдрядник зобов'язаний протягом 5 днiв пiсля завершення виконання робiт звiльнити
бУдiвельний майданчик (очистити вiд смiтгя, непотрiбних матерiаllьних pecypciB,
ТИМЧаСОВИХ СПОрУД, примiщень тощо). Якrцо Пiдрядник не виконае зЕвначенi зобов'язання,
Замовник пiсдя письмового попередження Пiдрядника може звiльнити булiвельний
майд;анчик своiми силами або iз зшIученням TpeTix осiб. Витрати Замовника, пов'язанi з
виконанням зазначених робiт, компенсуються Пiдрядником.
5.6.5. ЗамОвник i Пiдрядник за уI!{ови взаемноi згоди мiж собою та наявностi обrрунтування,
ЯКе ,ПОВинно вiдповiдати вимогам i положенням чинного законодавства Украiни, мають
право змiнювати TepMiH виконання Робiт.
5.6.6. Пiдрядник забезпечуе повне, якiсне i свосчасне ведення виконавчоi докрлентацii
пере,цбаченоI ДБН А.3.1-5-2016 корганiзацiя будiвельного виробництва> та iншими
нормативними докр{ентами.
5,6.'7. Уся потоlша iнформацiя про хiд виконання робiт у визначених обсягах i порядку
фiКС'gеться Пiдрядником у журналi врIконання робiт, який ведеться i подаеться
субпiдрядником Пiдряднику, Пiдрядником Замовнику. Вiдповiдальнiсть за ведення
жУрЕI€шу покладаеться на особу, яка с уповноваженим представником Пiдрядника на
булirlельному майданчику.
5.6.8. Заivовник у буль-який час може ознайомитись з порядком ведення документацiТ.
ВимОги Замовника щодо виявлених порушень заносяться до журналу облiку виконання
робiт.
5.6,9, Пiдрядник несе повну вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства за достовiрнiсть
наданоi ним вищевказаноi докуlчлентацii.

5.7. Гарантiйнi строки якостi закiнчених робiт (експлуатацii та порядок усунення
виявлених недолiкiв (дефектiв)

5.7.1. Пiдрядник гарантуе якiсть закiнчених робiт i змонтованих конструкцiй, досягнення
показникiв, визначоних у проектнiй документацiТ, та можливiсть ik експлуатацiI протягом
гарантiйного строку.
5.7.2. Гарантiйний строк експлуатацii Об'екта становить 10(лесять) poKiB вiд дня його
введення в експлуатацiю за р{ови дотримання умов його експлуатацiТ вiдповiдно до
технiчноi документацii. Початком гарантiйного строку вважасться день введення Об'скта в
експ:туатацiю.
5.7,З, Пiдрядник протягом гарантiйного строку експлуатацiI Об'скта вiдповiдас за дефекти,
Що приЗвели до руЙнування, aBapii тощо на Об'ектi, якщо Замовник об'ективно не мiг
виявити цi дефекти при прийманнi робiт.
5.7.4, Гарантiйний строк продовжусться на час, протягом якого Об'ект не мiг
експJIуатуватися внаслiдок недолiкiв, якi виникли за вини Пiдрядника.
5.7.5, У разi виявлення Замовником протягом гарантiйного строку недолiкiв (дефектiв) BiH
tIовинен протягом 5-ти днiв пiсля виявлення цих недолiкiв (дефектiв) повiдомити про це
Пiдр.ядника i запросити його для складення вiдповiдного акта про порядок i строки усунення
вияв.гIених недолiкiв (дефектiв)

Якщо Пiдрядник вiдмовиться взяти rIасть у складаннi акту, Замовник ма€ право скласти
такиji акт iз залrIенням TpeTix осiб i надiслIати його Пiдряднику. Акт, складений без yIacTi
Пiдр;ядника, надсилаеться йому для виконання протягом 2 днiв пiсля складання
S.7.6, Пiдрядник зобов'язаниft за свiй рахунок усунути за;lежнi вiд нього недолiки (лефекти) в
cTpolси та в порядку, визначеному в aKTi про ix усунення, ЯкrIIо Пiдрядник не забезпечить
викоfIання цiеi вимоги чи буле порушувати строки iT виконання, Замовник може усунути
виявlтенi недолiки (дефекти) своiми силами або iз залученням TpeTix осiб, попередньо
повiдtомивши про це Пiдрядника. У такому разi Пiдрядник зобов'язаний повнiстю
компенсувати Заtr,tовнику витрати, пов'язанi з усуненням зазначених недолiкiв (дефектiв), та
завданi збитки.
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5.8. Ризики випадкового знищення або пошкодження об'екта
5.8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'скта або його елементiв до його
приЙ:нятгя Замовником несе Пiдрядник, KpiM випадкiв, коли це стчlлося внаслiдок обставин,
що зiа,лежttли вiд Замовника.
5.8,2. Сторони зобов'язанi вживати необхiдних заходiв для недопущення випадкового
ЗниЩення або пошкодження Об'екта абсl його елементiв, а якщо таке пошкодження
вiдбllлося, приймати вiдповiднi рiшення та узгоджувати своi дii щодо усунення негативних
наслiдкiв.
5.8.3. У разi випадкового знищення Об'екта або його елементiв подальшi дiI Пiлрядника
визн,ачаються рiшенням Замовника щодо доцiльностi та ylloB продовження робiт.
5.8,4. У разi випадкового пошкодження Об'екта або його елементiв Пiдрядник зобов'язаний
негаiiно повiдомити про це Замовника. На вимогу Замовника Пiдрядник подае йому для
tтого,цження план заходiв щодо усунення наслiдкiв випадкового пошкодження Об'екта або
його елементiв.За погодженням iз Замовником Пiдрядник може залучати до усунення
наслi,дкiв випадкового знищення або пошкодження Об'скта або його елементiв TpeTix осiб.

6. прАвА тА оБов,язки cToPIH
б.1. Замовник ма€ право:

а) вимагати вiд Пiдрядника своечасного r,а якiсного виконання робiт з Об'скта;
б) вимагати вiд Пiдрядника усунення за його рахунок, у визначенi чинним

законодавством, Залловником чи уповноваженими Замовником особами строки Bcix
виявлених як при прийняттi Об'екта в експлуатацiю так i пiд час гарантiйного строку
експ.пуатацii цього Об'екта недолiкiв (недоробок, порушень), якщо цi недолiки (недоробки,
порушення) виникли саN,Iе з вини Пiдрядника, а також сплати Пiдрядником визначеноi
умовами !оговору пенi (неустойки) та, у випадку вимоги, повернення вiдповiдноi частки
сплаrчених Пiдряднику за .Щоговором коштiв;

в) вимагати вiд Пiдрядника вiдшкодування завданих збиткiв, зр{овлених порушенням
ним yNIoB Щоговору;

г) за уN{ови несво€часного виконання Пiдрядником взятих на себе зобов'язань вимагати
сплаги визначеноi умовами Щоговору пенi (неустойки) та повернення вiдповiдноi частки
сплаrчених Пiдряднику за .Щоговором коштiв;

д) вимагати вiд Пiдрядника нести пiд час виконання Робiт за,Щоговором вiдповiдальнiсть
зil д,91рц14ання на об'ектi вимог чинного законодавства Укратни щодо охорони працi,
пожс:жноТ безпеки, технiки безпеки, а також за збереження Об'екта протягом всього часу
виконання робiт до передачi його Замовнику;

е) за рIови iстотного невиконання Пiдрядником взятих на себе за Щоговором зобов'язань
вiдмlэвитися зi свого боку вiд виконання умов ,Щоговору та вимагати вiдшкодування
понесених при цьому збиткiв у повному обсязi понад сплати неустойки;

ж) не втручаючись у господарську дiяльнiсть Пiдрядника, здiйснювати контроль та
техн:iчний нагjulд за ходом, якiстю, вартiстю та обсягами виконання робiт;

з) у випадку виявлення Замовником чи уповноваженими Замовником особами при
будiвництвi Об'екта недолiкiв (недоробок, порушень) забороняти Пiдряднику до усунення
Bcix цих недолiкiв (недоробок, порушень) пода;lьше виконання Робiт на Об'сктi у повному
або вliдповiдному частковому обсязi;

i) за умови несвосчасного усунення виявлених на Об'сктi недолiкiв (нелоробок, порушень)
у визiначенi Замовником чи уповноваженими Замовником особами строки дорr{ити усунення
цих недолiкiв (недоробок, порушень) за рахунок Пiдрядника iншiй особi та вимагати вiд
пiдрядника вiдшкодування вiдповiдних збиткiв;

й) за умови неналежного виконання умов договору у будь-який час до закiнчення
виконання робiт вiдмовитися вiд .Щоговору, виплативши при цьому Пiдряднику виконану
частIIну робiт та вiдшкодувати збитки, завданi такою вiдмовою.

к) вiдмовитися вiд Щоговору в буль-який час до закiнчення будiвництва об'екта,
повiломивши про це його у l0-дений строк та оплативши Пiдряднику виконану частину
робiт.
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б.2. Замовник зобов'язаний:
а) своечасно, вiдповiдно до умов Щоговору надати будiвельний майданчик пiд

сПорУдження Об'скта, передати Пiдряднику проектну та дозвiльну документацiю на
булiвничтво Об'ектаi

б) своечасно, вiдповiдно до умов Щоговору здiйснювати фiнансування робiт;
в) своечасно попереджати Пiдрядника про Bci змiни у обсягах i складi виконання Робiт i

проектнiй докуIuентацiТ на булiвничтво Об'екта;
г) виконувати належним чином iншi зобов'язання, передбаченi Щоговором, Щивiльним i

Господарськими кодексtlп4и Украiни, Загальними умовами укладення та виконання договорiв
пiдряду в капiта-пьному будiвництв, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 01,08.2005р. ],lb 668 (зi змiнами) та iншишrи акт.lп,lи законодавства;

д) за умови вiдповiдностi Об'екта проектнiй документацii та yNIoBaM .Щоговору своечасно i
згiдв:о з умова}4и.Щоговору прийняти виконанi роботи;

е) пiдтверджувати в установленому порядку обсяги виконаних робiт шляхом перевiрки,
пiдписання aKTiB прийняття виконаних Пiдрядником робiт (форми No КБ-2в) та довiдок про
BapTicTb виконаних робiт i витрат (форми Nэ КБ-3) пiсля оформлення виконавчоi технiчноi
документачii;

ж) забезпечити здiйснення технiчного нагJuIду протягом усього перiоду виконання робiт в
поряцку, встановленому законодавством.

б.3. Пiдрядник мас право:
а) вимагати вiд Замовника прийняття виконаних робiт i здiйснення за встановленим

.Щоговором порядком сплати за будiвництво Об'скта;
б) за умови порушення Замовником взятих за .Щоговором на себе зобов'язань вимагати

сплаги визначеноТ умовами .Щоговору неустойки;
в) за уl!{ови ненаJIежного виконання Замовником взятих на себе за.Щоговором зобов'язань

вимагати розiрвання .Щоговору та вiдшкодування завданих з вини Замовника збиткiв
вiдповiдно до законодtшства та умов .Щоговору;

г) виконати Роботи на Об'ектi самостiйно або з залученням за вiдповiдним погодженням
iз Замовником необхiдних субпiдрядникiв;

д) у випадку зt}лучення за погодженням iз Замовником вiдповiдних субпiдрядникiв
координрати дiяльнiсть цих субпiдрядникiв при булiвництвi Об'екта та вiдповiдати за ix
дiялr,нiсть перед Замовником.

б.4. Пйрядник зобов'язаний:
а) приступити до виконання робiт, збудувати Об'ект у визначений у пунктi 5.1.1,

,Щоговору строк, а також з обов'язковим дотриманням ycix викладених у.Щоговорi умов;б) свосчасно, у строки, визначенi чинним законодавством, умовами .Щоговору,
Замовником чи iншими, уповноваженими Замовником особами, та за свiй рахунок усувати
Bci виявленi як при прийнятгi виконаних робiт так i пiд час гарантiйного строку експлуатацii
цьог0 Об'екта, недолiки (недоробки, порушення);
в) вiдшкодувати вiдповiдно до законодавства та умов !оговору завданi Замовнику

збитtи;
г) у випадку порушення взятих на себе зобов'язань сплатити Замовнику визначену

умовilми ,Щоговору неустоЙку та, у випадку вимоги, повернути Замовнику вiдповiдну частку
сплаl{ених ним Пiдряднику за.Щоговором коштiв;
д) пiд час виконання робiт нести всю вiдповiдальнiсть за дотримання на Об'ектi вимог

чинного законодавства Украiни щодо охорони працi, технiки безпеки та пожежноТ безпеки i
вiдпсlвiдати за збереження Об'скта протягом всього часу виконання на Об'ектi робiт за
,Щоговором;

е) забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документiв про
вико,нання ,Щоговору;
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ж) забезпечувати будiвництво Об'екта необхiдними матерiально-технiчними (зокрема -

бУдiвельними матерiалами, ycTaTKyBaHIuIM, виробами i конструкuiями), енергетичними
ресу]рсilми (вода, електроенергiя тощо);

З) здiЙснювати експертну перевiрку, випробування робiт, матерiалiв, конструкцiй,
виробiв, устаткування тощо, якi використовуються для виконання робiт, та повiдомляти про
це Замовника у визначенi.Щоговором пiдряду строки;

i) свОечасно на вимогу Замовника подаI]ати останньому для перевiрки виконанi обсяги
рОбiт на Об'ектi, будiвельнi матерiаrrи, вироби, конструкцii, обладнання i устаткування, якi
Використов)rються при виконаннi робiт на Об'сктi та всю необхiдну для цього документацiю;

К) iнформувати Замовника про хiд виконання зобов'язань за Щоговором, обставини, що
Пере-шкоДжають Його виконанню, загрожують якостi або придатностi результату роботи, а
тако]к про заходи, необхiднi для ix усунення;

л) виконувати належним чином iншi зобов'язання, передбаченi ,Щоговором, Щивiльним i
Господарським кодексами УкраiЪи, Зага_гlьними умовами та iншими актами законодавства.

7. ВIДПОВЦАЛЪНIСТЪ CTOPIH ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ,ЯЗАНЪ ЗА
ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРIВ

7.1. За порушення визначених ,,Щоговором: зобов'язань, а також за змiну або розiрвання
.Щоговору в односторонньому порядку без вiдповiдного обгрунтування Сторони несуть
вiдповiдальнiсть, встановлену чинним законодавством Украiни i !оговором.
7.2. \Iiдрядник за несвоечасне виконання взятих на себе за .Щоговором зобов'язань, зокрема
ЩоДtl cTpoKiB початку виконання робiт, порушення графiку виконання робiт i передачi
виконаних робiт Замовнику; якостi робiт, що виконуються на Об'ектi, вiдповiдностi iх
затвс)рдженiЙ проектнiЙ документацii на булiвництво Об'скта i вимогам чинних нормативно-
прав|эвих aKTiB Украiни (Щержавних булiвельних норм, правил, стандартiв тощо) у галузi
будiвництва та iнших зобов'язань за,Щоговором, сплачус Замовнику штраф згiдно положень
ст. 2З1 Господарського кодексу Украiни (iз врахуванням змiн розмiру облiковоТ ставки за
даними Нацiонального банку Украiни у перiод, за який нараховусться штраф), та
вiдшкодовус завданi внаслiдок цього Замовнику збитки понад сплати штрафу у повному
обсязi. У разi несвосчасного повернення Пiдрядником отриманого авансу, Пiдрядник
сплацус Замовнику. пеню у розмiрi 0,1О% вiд суми заборгованостi по авансу, €uIе не бiльше
облiлсовоi ставки НБУ за кожний день затримки.
7.З. Сторони домовиJIись, що погоджений розмiр збиткiв, який пiдлягас вiдшкодуванню
Управлiнням капiта_шьного булiвництва ЖитомирськоТ MicbKoT ради за несвосчаснiсть
розрirхункiв, не може бути бiльшим за суму заборгованостi.
7.4. Сплата CTopoHatr,tи визначеноi уtчловами !оговору неустойки та вiдшkодування завданих
збитlсiв не звiльняе Сторони вiд виконання зобов'язань, якi вони взяли на себе за.Щоговором.
7.5. Сторони зобов'язанi докласти максимztпьних зусиль для вирiшення спорiв у лосуловому
поряДку, в тому числi шJuIхом проведення переговорiв, пошуку взаемоприйнятних рiшень,
залгIення професiЙних експертiв, продовження cTpoKiB врегулювання розбiжностей,
внес()ння змiн в уl!{ови .Щоговору тощо. Щля захисту cBoix маЙнових прав та законних
iHTepleciB Сторони можуть звертатися з вiдп<rвiдними позовами до суду.

8. оБстАвини нЕпЕрЕБорноi сили

8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за tтовне або часткове невиконання взятих на
себе за .Щоговором обов'язкiв, якщо невиконання ix стa}ло наслiдком дii обставин
непереборноi сили (форс-мажорних обставин), якi не iснували пiд час укладення договору та
виникJIи поза волею cTopiH. Обставинами непереборноi сили визЕачаються техногеннi aBapii,
стихi,Йнi лиха i природнi явища, загальнi страйки, вiйни i вiйськовi дiI, повiнь, терористичнi
акти тощо, якi визнанi компетентними органами офiцiйно.
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8.2. .Якщо TaKi обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами cBoix обов'язкiв,
СТРОК дti Щоговору за вза€мною згодою CTopiH переноситься на офiцiйно визнаний TepMiH дiТ
таких обставин.

9. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ. ВНЕСЕННЯ ЗМIН У ДОГОВIР ТА ПОРЯДОК ЙОГО
РОЗIРВАННЯ

9.1, У Випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати iх
шляхом взаемних переговорiв та консультаrliй.
9.2. Внесення змiН у ,ЩоговiР допускаеТься тiлькИ за згодоЮ CTopiH або за iнiцiативи однiсi
Сторони у визначеному умовап,rи !оговору порядку.
9.3. ]Знесення змiн у.Щоговiр оформлюсться додатковою угодою, яка с невiд'емною частиною
[огс,вору.
9.4. l}амовник мас право розiрвати.Щоговiр з таких причин:

а) вiдсутнiсть коштiв для фiнансування робiт;
б) виявлення недоцiльностi використання коштiв для виконання робiт за .ЩоговоРоМ, у

тому,числi за обставин непереборноi сили;
В) баНКРУтство Пiдрядника. Пiд банкругством Пiдрядника слiд розумiти визнання його

банкрром господарським судом, або порушення господарським судом справи про
банкругство Пiдрядника;

г) затримка з вини Пiдрядника початку виконання робiт понад строки встановленi п. п.
5.1.1. .Щоговору;

д) вiдставання Пiдрядника вiд графiка виконання робiт бiльш нiж на 2 мiсяцi;
е) порушення Пiдрядником булiвельних норм i правил, вимог проектноi документацii.
ж) виконав роботи з iстотними недолiкаrrци i не забезпечив ix усунення у визначений

Замовником строк;
9.5. Iliдрядник мае право iнiцiювати розiрвання.Щоговору у разi якщо Замовник:

не забезпечуе виконання cBoix договiрних зобов'язань щодо cTpoKiB передачi будiвельного
майданчика, проектноТ документацii та оплати виконаних робiт,
9.6. Сторона, яка прийняла рiшення про змiну або розiрвання Щоговору, повинна надiслати
вiдп<tвiдне повiдомлення другiй CTopoHi.
9.7.У разi якщо рiшення про розiрвання.Щоговору приймаеться вiдповiдно до умов пункту
9.4 або 9.5., .Щоговiр вважаеться розiрваним з дня одержання iншою Стороною повiдомлення
про ]гаке рiшення.
9.8. Сторона, з iнiцiативи якоi розриваеться договiр, зобов'язана компенсувати iншiй CTopoHi
Витрiати i збитки, зумовленi цими обставинами, за винятком випадкiв розiрвання ,Щоговору з
Вини iншоi Сторони. .Щокрленти для здiйснення кiнцевих розрахункiв при розiрваннi
,Щоговору пред'являються зацiкавленою Стороною протягом 20 днiв з моменту прийняття
рiшення про розiрвання,Щоговору. Протягом 10 днiв пiсля отримання необхiдних докрлентiв
i розрахункiв iншою Стороною проводиться оплата витрат i збиткiв, зумовлених розiрванням
,Щоговору.

У той же строк Пiдрядник передае Замовнику булiвельний майданчик, а також зЕuIишки
матерiальних цiнностей, якi Пiдрядник придбав за власнi кошти i не може використати для
ВикО,нttння робiт по iнших договорtlх, якщо Замовник погоджу€ться оплатити Пiдряднику
BapTi сть за-llишкiв матерiальних цiнностей.
9.9. I}иникнення розбiжностей мiж Сторонами в питаннi кiнцевих розрахункiв при розiрваннi
ДОГОtsОРУ не може бути пiдставою для зволiкання передачi будiвельного майданчика i
залишкiв матерiальних цiнностей.

10. строк дi договору
l0.1. Щоговiр набирае чинностi з моменту його пiдписання Сторонами тадiс до 31.|2.2019
РоКу, але у будь якому разi до повного виконання сторонаN,Iи cBoix зобов'язань.
10.2. ,,Щоговiр склаласться у 2 (лвох) примiрник€lх, що м€lють однакову юридичну силу.
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11.IншI умови договору
1 1.1. Щоговiр укладено згiдно I_{ивiльного кодексу Украiни, Господарського кодексу УкраiЪи,
Загатьних }мов укладення та виконання договорiв пiдряду в капiта,тьному будiвничтвi,
ЗаТВеРДЖеНих постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 01.08.2005р. J\!668 (зi змiнами),
ПОРядкУ прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'ектiв, затверджених
ПОСТаноВою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 13.04.201lp. J\9461 та iнших чинних нормативно-
правових aKTiB УкраiЪи (!ержавних будiвельних норм, правил, стандартiв тощо). Якщо мiж
умовап,Iи 'Щоговору 

та положеннями вкtваних нормативно-правових aKTiB виникнуть
розбiжностi або суперечностi, Сторони повиннi керуватись вимогами i положеннями
чинного законодавства УкраiЪи.
11.2. У разi передачi (на баланс, у користування, оперативне управлiння, господарське
вiдання, власнiсть тощо) об'екта третiй особi, така особа набувае права Замовника,
пере,шбаченi цим .Щоговором. У такому випадку додаткова угода до ,Щоговору не укладасться,
проте Замовник повинен направити Пiдряднику повiдомлення про передачу cBoix прав за
.Щоговором з зtвначенням пiдстав такоi передачi.
11,3. БУдь-якi змiни або доповнення .Щоговору та iнших договiрних документiв вважаються
дiЙсними, якщо вони оформленi в письмовiй формi та пiдписанi повноважними
представниками CTopiH.
1 1.4. У разi реорганiзацii CTopiH (однiеi зi CTopiH) права та обов'язки, якi були покладенi на
них :}а,Щоговором, переходять до ikHix правонаступникiв.

12. додАтки до договору
12.1. Невiд'емною частиною .Щоговору е:

1. .Щоговiрна цiна (додаток l);
2. Календарний графiк виконання робiт (додаток 2);
З. План фiнансування робiт (додаток З).

.Щодатки до ,Щоговору набувають чинностi у якостi договiрних документiв разом з

,Щоговором тiльки за умови спiльного узгодження i пiдписання ix Сторонами.

ЗАМоВНИК:
Управлiння капiтального будiвництва
Житомирськоi MicbKo[ ради
10014 м. Житомир
май;цан iM. С.П.Корольова,4/2
код еДРПоУ з6072499
plp _3jуJ,//,/Юмб7о
,Щер;кавна казначейська служба УкраiЪи,
M.KlliB
мФо 820172,
тел.(:0412) 44-57-1б

ПIЩРЯ!НИК:

Товариство з обмеженою
вiдповЦальнiстю Управляюча компанiя
"Комфорт-Буд"
10003, м. Житомир, вул.Ольжича, 9 оф. lб
код за еДРПОУ 40223З20
plp З7 12З01 17 02281 .Щержавна казначейська
служба Украiни м. КиТв, МФО 820\72
plp2600321317 в ПАТ (ПУМБ>, м. КиТв
мФо 334851
Iпн 4022зз206258

0412-:;5-27-26

,)=r##

С.З.Ба-цакiшiсв
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до договор у N{a "rо#:Жi'lе

План фiнансування робiт по об'скry:

<<Реконструкцiя територii благоустрою з влаштуванням скверу за адресою:
м. Житомир, вул. Покровська, 131>>

N9

з,п
TepMiH Одиниця вимillу Сума фiнансування

Бмр Примiтка

l 2 J 5 6

l 20I 9 piK тис. грн. l 37l .46080

ЗАМоВНИК:
}'п равл iння кап iтального булiвництва
Житомирськоi MicbKoT рали

Глазунов С.З.Балакiшiсв

&lW.',C

ПIДРЯ,ЦIII,IК:
Това plrcr:Bo з обме,,кен ою вiдпов iда;r ьн iсr-ю

колlпанiя " Комфор,г-Буд "


