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і Департаменту 
І освіти і науки ЗМР

м. Запоріжжя

Договір підряду № ■

« & У, 2 0 1 7 р.

Департамент освіти і науки Запорізької Міської Ради в особі директора департаменту 
Погребняк Юлії Валеріївни, що діє на підставі Положення (далі Замовник), з одного боку, та 
Товариство з обмеженою відповідальністю «АДВАНС-ПЛЮС», в особі директора Папіша Сергія 
Федоровича, що діє на підставі Статуту(далі-Підрядник), з іншої сторони, разом -  Сторони, уклали 
даний Договір підряду (далі-Договір) про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе зобов'язання виконати (надалі «роботи»): 
ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», «Капітальний ремонт 
елементів благоустрою Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради, 
вул.Перемоги,69-А м. Запоріжжя» (за кодом ДК 021:2015 -  45400000-1 -  Завершальні 
будівельні роботи)»,
а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконані роботи на умовах даного Договору.
1.2. Підрядник виконує відповідно до умов Договору монтажні роботи, інші роботи, пов’язані з 
капітальним ремонтом.
1.3. Підрядник виконує роботи з використанням свого обладнання, матеріалів та засобів, вартість 
яких включена до вартості робіт згідно договірної ціни та локального кошторису, які є невід'ємними 
частинами даного Договору.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків
2.1 Договірна ціна складає 759 961 гри. 00 копійок (сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот 
шістдесят одна гривня 00 коп.), без ПДВ.
2.2. Вартість робіт в договірній ціні визначається як тверда договірна ціна відповідно до ДСТУ 
БД.1.1-1-2013.
2.3. Підрядник погоджується, що після підписання актів виконаних робіт Замовник може 
відстрочити оплату виконаних робіт до 60 днів.
2.4. Розрахунок вартості фактично виконаних робіт у формі КБ-3 виконується Підрядником, згідно 
з вимогами державних будівельних норм в межах договірної ціни.
2.5. Оплата виконаних робіт здійснюється Замовником в межах бюджетного асигнування, на 
підставі підписаної сторонами Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та Акту виконаних 
робіт (форма КБ- 2В. КБ-3 та розрахунку), в строк 10 (десять) банківських днів після надходження 
коштів на рахунок Замовника.
2.6. Замовник здійснює передоплату строком на один місяць в розмірі 30% від вартості робіт, 
визначених в п.2.1 на придбання і постачання необхідних матеріалів, конструкцій, виробів протягом 
одного місяця після одержання авансу. По закінченню одного місяця з дати одержання авансу 
невикористані суми авансу повертаються Замовнику. Сума попередньої оплати складає: 
227 988 грн ЗО копійок (двісті двадцять сім тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім гривень ЗО коп.) 
без ПДВ.

3. Строки виконання робіт
3.1 Початок виконання безпосередньо будівельних робіт: жовтень 2017 
Закінчення робіт: грудень 2017
3.2. При виникненні обставин, незалежних від Підрядника, що перешкоджають виконанню робіт у 
встановлені строки, він може поставити питання перед Замовником про їх перегляд. Рішення про 
перегляд строків виконання робіт оформлюється додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною 
даного Договору.
3.3. Обставинами, що перешкоджають виконанню робіт у зазначені даним Договором строки, які не 
залежать від Підрядника, є обставини:
- непереборної сили;
- залежні від Замовника (відсутність фінансування, затримка у виконанні зобов’язань, наявність 
додаткових робіт).
Строки виконання робіт переносяться на час дії вказаних обставин, з врахуванням часу на 
відновлення робіт чи перенесення їх на більш сприятливіший час року.



3.4. Роботи виконуються згідно Кошторису на виконання робіт, та графіків узгодженого обома 
Сторонами. Кошторис додається до Договору та є його невід’ємною частиною.

Обов’язки сторін
4.1. Обов’язки Підрядника:
4.1.1. своєчасно виконувати роботи на умовах даного Договору;
4.1.2. виконувати роботи якісно та згідно з вимогами ДБН, СНІП і ТУ на кожен вид виконуваних 
робіт, в строк, визначений будівельними нормами;
4.1.3. вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Замовником по Актам 
прийому-передачі матеріалів для виконання ремонтно-будівельних робіт, та відповідати за втрату 
або пошкодження цього майна;
4.1.4. дотримуватись технологічної послідовності виконання робіт, включно з організацією 
виробництва робіт;
4.1.5. виконувати всі необхідні заходи щодо охорони праці та техніки безпеки, правил пожежної 
безпеки і виробничої санітарії при виконанні робіт;
4.1.6. своєчасно попередити Замовника:
- про наявність інших обставин, що не залежать від Підрядника, які загрожують якості або 
придатності результату робіт.
4.1.7. постійно повідомляти Замовника про готовність кожного окремого конструктивного 
елемента, належного до обслідування актами про приховані роботи, перед його закриттям;
4.1.8. повідомляти Замовника про готовність до прийомки виконаних робіт;
4.1.9. по закінченню кожного етапу виконання робіт оформляти та пред’являти Замовнику акти 
виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, які є складовою частиною акту виконаних робіт 
КБ-2в;
4.1.10. при наявності обґрунтованих зауважень з боку Замовника щодо виявлених недоліків та 
дефектів в роботі усунути їх в порядку і в терміни, зазначені в акті про усунення недоліків, 
власними силами і за свій рахунок.
4.2. Права Підрядника:
4.2.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання робіт за даним Договором;
4.2.2. отримувати за виконані роботи оплату в розмірах і строки, передбачені даним Договором;
4.2.3. отримати компенсацію всіх грошових коштів, пов’язаних з виконанням робіт у разі 
необгрунтованої відмови Замовника від приймання виконаних робіт.
4.2.4. Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників. Субпідрядники, що 
залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:
- мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними 
документами;
- мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід 
виконання аналогічних робіт.
4.2.5. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору у разі якщо Замовник не забезпечує 
виконання своїх договірних зобов'язань.
4.2.6. Розрахунки з субпідрядниками за виконані роботи здійснює Підрядник.
4.3. Обов’язки Замовника:
4.3.1. забезпечити готовність об’єкту будівництва до початку робіт, надати Декларацію на початок 
будівництва встановленого зразку;
4.3.2. прийняти від Підрядника виконані роботи, при відсутності зауважень до виконаних робіт 
підписати акт здачі-приймання виконаних робіт протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту його 
одержання;
4.3.3. своєчасно здійснювати оплату, на умовах та в порядку, визначеному п.2 даного Договору;
4.3.4. надати приміщення для зберігання матеріалів, інструмента.
4.4. Права Замовника:
4.4.1. перевіряти у будь-який час хід та якість робіт, не втручаючись у діяльність Підрядника;
4.4.2. відмовитись від даного Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо:
- Підрядник своєчасно не почав роботи чи виконує їх настільки повільно, що своєчасне виконання 
робіт стає вочевидь неможливим;
- в роботі Підрядника наявні суттєві відступлення від умов даного Договору чи інші важливі 
недоліки.

5. Порядок прийому-здачі виконаних робіт
5.1. Підрядник зобов'язаний протягом 5 днів після завершення виконання робіт (прийняття 
об'єкта будівництва) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та



механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені 
строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити 
необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний 
майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб з компенсацією витрат, понесених 
Підрядником.
5.2. Здача та приймання виконаних робіт здійснюється на підставі Актів форми КБ-2в та КБ-3, які 
є невід'ємними частинами даного Договору
5.3. Замовник має оглянути виконані Підрядником роботи протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати 
пред’явлення їх до приймання та підписати Акти форми КБ-2в та КБ-3 або надати обґрунтовані 
заперечення проти їх підписання.
5.4. Якщо при прийомі робіт Замовником будуть виявлені дефекти і недоліки у роботах, Сторони 
складають протягом 5 (п'яти) робочих днів акт про наявні дефекти та інші недоліки робіт, 
необхідні доопрацювання з вказівкою порядку і строків її усунення. Усі роботи щодо усунення 
виявлених недоліків виконуються силами і за рахунок Підрядника. У разі ухилення Підрядника від 
підписання акту про наявні дефекти та інші недоліки робіт, акт вважається підписаним в редакції 
Замовника.
5.5. Ризик випадкового знищення чи випадкового пошкодження матеріалів до настання строку 
здачі Підрядником виконаних робіт несе Підрядник.

6. Гарантґї
6.1. Підрядник дає гарантію на виконану за даним Договором роботу та використані матеріали 
протягом 120 (сто двадцять) місяців з дня підпису акту здачі-приймання виконаних робіт.
6.2. Гарантійні зобов’язання не розповсюджуються на випадки пошкодження відремонтованих 
приміщень або обладнання, пов’язані з експлуатацією в не перед умовлених проектом режимах, а 
також тих, що виникли:
- внаслідок аварій мереж (затоплення, коротке замикання інші) не пов’язаних з проведеним 
ремонтом;
- умисного або неумисного пошкодження, вандалізму з боку учнів, персоналу або третіх осіб;
- внаслідок погодних умов, стихійного лиха та інших факторів, захист від яких не передбачено 
даним проектом та кошторисом робіт.

7. Відповідальність сторін
7.1. В разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання Підрядником 
договірних зобов'язань Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,5% від вартості робіт, 
невиконаних у зазначений строк або неналежної якості, але не більше подвійної облікової ставки 
НБУ за кожний день прострочення виконання своїх зобов'язань.
7.2. В разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання Замовником 
договірних зобов'язань Замовник сплачує Підряднику пеню у розмірі 0,5% від вартості коштів, 
невідшкодованих у зазначений строк, але не більше подвійної облікової ставки НБУ за кожний 
день прострочення виконання своїх зобов'язань.
7.3. Сплата пені або неустойки не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за даним 
Договором.
7.4. Збитки, завдані одній Стороні невиконанням або неналежним виконанням даного Договору, 
підлягають відшкодуванню іншою Стороною, у разі наявності її вини, у повному обсязі.
7.5. Підрядник несе повну відповідальність за відповідність своїх працівників, які залучені до 
виконання зобов’язань за даним Договором, належній кваліфікації.
7.6. При виявлені Замовником матеріальних збитків (матеріальної шкоди), Замовник повинен 
терміново повідомити (у будь-який спосіб) про це відповідальну особу Підрядника. Крім того, 
Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів зобов’язаний надіслати письмове повідомлення, в 
якому чітко зазначити:
- які матеріальні збитки (матеріальну шкоду) він отримав;
- які співробітники Підрядника завдали цих збитків (шкоди);
- розмір цих збитків (шкоди);
- навести розрахунок збитків (шкоди) та обґрунтований розмір компенсації;
- форму та граничний термін погашення Підрядником збитків (шкоди) та компенсації.
7.7. Якщо Замовнику нанесені матеріальні збитки (матеріальна шкода) з боку працівників 
Підрядника, які залучені до виконання зобов’язань за даним Договором, Підрядник зобов язаний 
повністю погасити ці збитки (шкоду) шляхом перерахування грошових коштів на поточний 
рахунок Замовника, або передає Замовнику матеріальні цінності, аналогічні тим, що були 
втрачені Замовником.



7.8. Розмір збитків (шкоди), заподіяних працівниками Підрядника, які залучені до виконання 
зобов’язань за даним Договором, визначається Замовником у відповідності до законодавства 
України, діючого на момент виникнення цих збитків.
7.9. Підставою для притягнення працівників Підрядника, які залучені до виконання зобов’язань за 
даним Договором, до матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, 
нестачею, умисним знищенням або зіпсуттям матеріальних цінностей (грошових коштів), а також 
їх знищенням або зіпсуттям через недбалість, що підтверджується інвентаризаційними 
документами.
7.10. Підрядник звільняється від відшкодування матеріальних збитків (шкоди):
а) якщо буде встановлено, що збитки (шкода) заподіяні не з їх вини;
б) якщо будуть встановлені конкретні винуватці заподіяних збитків (шкоди);
в) якщо доведе, що належне виконання даного Договору виявилося неможливим внаслідок дії 
обставин непереборної сили.
7.11. Сторона не несе відповідальності за порушення даного Договору, якщо воно сталося не з її 
вини (умислу чи необережності).
7.12. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення даного Договору, 
якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання даного 
Договору.
7.13. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 
зобов'язань за даним Договором, у разі настання обставин непереборної сили відповідно до ст.617 
ЦК України. У разі, коли дія зазначених обставин триває більше ніж два місяці, кожна з Сторін 
має право на розірвання даного Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, 
що вона письмово повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 20 днів до розірвання. Не 
інформування або несвоєчасне інформування позбавляє Сторону права посилатися на обставини 
непереборної сили як на підставу, яка звільняє від відповідальності.

8. Порядок вирішення спорів
8.1 Всі спори, що виникають з даного Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом 
переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору 
відповідно до чинного в Україні законодавства.

9. Строк дії Договору
9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31 грудня 
2017 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань 
за даним Договором.
9.2. Закінчення строку даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 
порушення, яке мало місце під час його дії.
9.3. Даний Договір може бути достроково розірваний:
9.3.1. за взаємною згодою Сторін;
9.3.2. за ініціативою Замовника у випадках, передбачених пп.4.4.2. даного Договору;
9.3.3. за ініціативою однієї із Сторін у випадках передбачених п. 4.2.5. даного Договору;
9.3.4. за рішенням господарського суду;
9.3.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
9.4. Одностороння відмова однієї із Сторін виражається у письмовій формі в адресованому на ім'я 
іншої Сторони листі. Лист має бути направлений з описом вкладення та повідомленням про 
вручення. Строк, з якого даний Договір вважається розірваним, зазначається у листі та не може 
бути раніше ніж через 3 (три) дні після отримання Стороною отримувачем такого листа.

10. Інші положення
10.1. Всі зміни або доповнення до даного Договору, а також його розірвання вважаються дійсними 
при умові, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані уповноваженими на те 
представниками обох Сторін.
10.2. Всі зміни або доповнення до даного Договору, а також його розірвання набирають чинності з 
моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до даного Договору, 
якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, даному Договорі або у чинному в Україні 
законодавстві.
10.3. Усі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов'язані із ним, у тому числі 
пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням даного Договору, 
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору,



регламентуються даним Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а 
також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів 
добросовісності, розумності та справедливості.
10.4. Взаємовідносини сторін, не врегульовані даним Договором, регулюються чинним 
законодавством України.
10.5. Всі виправлення за текстом даного Договору мають силу та можуть братися до уваги 
виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін 
та скріплені їх печатками.
10.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за даним Договором однією із Сторін 
до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
10.7. Замовник є резидентом України та є неприбутковою організацією.
10.8. Підрядник є резидентом України та має статус платника єдиного податку.
10.9. Сторони зобов’язуються у разі зміни статусу платника податку, вказаного у п. 11.7. та п. 11.8. 
цього договору, письмово повідомити про цю подію один одного впродовж трьох календарних 
днів.
10.10. Уповноваженим представником Замовника на час виконання Договору є Територіальний 
відділ освіти департаменту, якому підпорядковується даний заклад.
10.11. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед 
Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не 
позбавляє права здійснювати контроль за ходом будівництва.
10.12. Даний Договір укладено в двох примірниках українською мовою, кожен з яких має 
однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

11. Адреси та банківські реквізити Сторін

Підрядник Замовник

Товариство з обмеженою Департамент освіти і науки
відповідальністю «АДВАНС-ПЛЮС» Запорізької міської ради

Юридична адреса:
69089,Україна,Запорізька обл., 
м. Запоріжжя 
вул. Піщана,буд.3,кімн.17 
Код ЄДРПОУ 41162919 
р/р 26009651397300 в ПАТ 
«УКРСИББАНК»
МФО 351005 
тел. +380502854043

Код ЄДРПОУ 37573094
Україна, 69037, Запорізька область, м
Запоріжжя
вул. Незалежної України 396 
тел 224-08-35
Р/Р______________________
у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО
320478)
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Замовник Департамент освіти і науки Запорізької міської ради 
(назва організації)

Підрядник ТОВ «АДВАНС ПЛЮС»
(назва організації)

ЕКЗЕМПЛЯР
Департаменту 

освіти і науки 3N1P

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт елементів благоустрою Запорізького ліцею "Логос" Запорізької міської ради, вул.Перемоги, 69-А,
м. Запоріжжя", що здійснюється в 2017 році

Вид договірної ціни: тверда.

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

№
п/п Обгрунтування

■ ----------- - ----"  ' '___Г”___________________________________________________

Найменування витрат

Вартість, тис. грн.

всього
утому числі:

будівельних
робіт

інших
витрат

1 2 3 4 5 6
1 Прямі витрати, 578,699 578,699 -

в тому числі
Розрахунок N1 Заробітна плата 76,664 76,664 -
Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 465,552 465,552 -
Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 36,483 36,483 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 31,292 31,292 -
3 Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і - - -

споруд
4 Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на - - -

обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)
5 Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги - - -

робіт, що плануються до виконання у літній період)
6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати 101,064 - 101,064

Разом 711,055 609,991 101,064
7 Розрахунок N9 Прибуток 7,503 7,503 -
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій 3,405 - 3,405
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику - - -
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1 2 3 4 5 6
10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - - -

Разом (пп. 1-10) 721,963 617,494 104,469
11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані 37,998 - 37,998

складовими вартості будівництва
Разом договірна ціна 759,961 617,494 142,467
Всього договірна ціна 759,961
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт елементів благоустрою Запорізького ліцею "Логос" Запорізької міської ради, вул.Перемоги, 69-А, м. Запоріжжя"

- 1 -

Будівництво розташоване на території Запорізької області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення грунту і сміття;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими 
даними Мінрегіонбуду України.
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д. 1.1 -3-2013.
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:
1. Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва 5,00 %

(без ПДВ), ДСТУ БД.1.1-1:2013 п.5.8.16
2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ БД.1.1-1:2013 п.5.8.16 2,71 грн./люд.-г
3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ БД.1.1-1:2013 п.5.8.16 1,23 грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість 2,76869 тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 2,634 тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата 85,536 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості 5200,00 грн.
робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна: 759,961 тис. грн.
утому числі:
будівельні роботи - 617,494 тис. грн.
вартість устаткування - - тис. грн.
у тому числі:
- ризики і інфляція від вартості устаткування - тис. грн.

інші витрати - 142,467 тис. грн.


