
Договір на підряд № №

с. Требухів « ̂ V*.>> ■сСІ/ _2</Ср.
Требухівська сільська рада, назване у подальшому «ЗАМОВНИК», в 

особі сільського голови Куць Віталія Володимировича, який діє на підставі 
Закону України «Про місцеве самоврядування», з однієї сторони 
І Товариство з обмеженою відповідальністю “АВТОБАНН», в особі 
директора Петушкової Кіри Володимирівни, назване у подальшому 
«ПІДРЯДНИК», що діє на підставі Статуту, з другої сторони уклали цей 
договір про наступне.

І.Предмет договору.
1.1 Підрядник зобов’язується виконати за завданням Замовника з 

використанням своїх матеріалів згідно з проектно-кошторисною 
документацією, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити наступну 
роботу: Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.
Володимирська (Комінтерна) в с. Требухіе Броварського району Київської 
області.

2.Ціна договору.
2.1. Ціна договору становить: 1229712,83 грн., ПДВ 20% -

245942,57грн., що разом становить: 1475655,40грн.(один мільйон чотириста 
сімдесят п’ять тисяч шістсот п’ятдесят п’ять грн. 40 коп.).

2.2. Ціна договору включає в себе початок робіт, придбання матеріалів, 
закінчення робіт та проектно-кошторисну документацію.

2.3. Загально виробничі витрати прийняті по згоді сторін, згідно з 
прийнятими нормами Мінрегіонбуду.

2.4. Вказана в п. 1.1 та п 2.1 кількість робіт та ціна є остаточною. Ціна 
Договору (вартість робіт) може змінюватися за взаємною домовленістю 
сторін в порядку та за умови підтвердження настання обумовлених підстав 
об’єктивного характеру (в разі значного збільшення цін на ресурси, що 
підтверджується експертним висновком Державного підприємства 
«У крдержбудекспертиза»).

3. Умови платежу
3.1. Оплата за цим договором проводиться перерахуванням коштів на 

розрахунковий рахунок Підрядника.
3.2. Умови оплати: 30% від загальної суми (442696,62грн.), авансовим 

платежем до початку виконання робіт, на придбання матеріалів.



Решта - 70% (1032958,78грн.), по факту виконання робіт, протягом трьох 
банківських днів з моменту підписання актів виконаних робіт.

3.3. Виконання робіт, які передбачені цим Договором проводяться 
Підрядником на протязі 90 (дев’яносто) календарних днів (з можливістю 
дострокового виконання), з дати підписання договору .

3.4. Термін виконання робіт може бути продовжений або зменшений за 
умови настання підстав об’єктивного характеру, які можуть вплинути на 
якість робіт (зменшення температурного режиму до +5 градусів та менше або 
збільшення температурного режиму до +40 градусів та вище), що 
оформлюється додатковою угодою.

4. Термін виконаним зобов’язань .
4.1. Підрядник виконує роботи передбачені в п.1 цього Договору в 

термін встановлений п. 3.3.
4.2. Замовник оплатить виконанні Підрядником роботи в термін 

передбачений у п.3.2 цього Договору.
4.3. Термін дії Договору починається з моменту підписання Договору 

та діє протягом одного фінансового року, тобто до 31.12.2016 року.

5. Зобов’язання сторін.
5.1. Підрядник зобов’язаний :
5.1.1. Своїми силами і засобами виконати усі роботи в обсязі 

визначеному проектно-кошторисною документацією в термін, передбачений 
п.3.3 даного Договору і здати роботи замовнику.

5.1.2. Усунути виявлені недоліки при передачі виконаних робіт в 14-ти 
денний термін.

5.1.3. Поставити необхідні матеріали, конструкції, комплектуючи 
вироби відповідно проектно-кошторисній документації і здійснити їх 
приймання, розвантаження, складування і зберігання в період робіт.

5.1.4. Побудувати своїми силами і засобами усі тимчасові споруди, які 
потрібні для складування матеріалів, виробів, конструкцій і виконання робіт 
за цим Договором.

5.1.5. Забезпечити на будівельному майданчику вжиття необхідних 
заходів по техніці безпеки, пожежної безпеки і охорони будівельного 
майданчика.

5.1.6. В 10-денний термін після виконання робіт за договором вивезти з 
будівельного майданчика майно, що йому належить.

5.2. Замовник зобов’язаний :
5.2.1. Передати Підряднику об’єкт виконання робіт в обсязі і в термін 

встановлений Договором.
5.2.2. Оплатити Підряднику роботу, передбачену в п.1 цього Договору, 

в розмірах і в термін встановлений Договором.
5.2.3. Прийняти об’єкт протягом 3 (трьох) днів з дати одержання 

повідомлення від Підрядника про закінчення робіт.



6. Відповідальність сторін.
6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання Підрядником 

зобов’язань за цим Договором, він відшкодовує Замовнику збитки у розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент виникнення порушення, 
від вартості невиконаних робіт.

6.2. У разі несплати виконаних робіт за цим Договором Замовник 
відшкодовує Підряднику збитки у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, 
що діє на момент виникнення порушення, від вартості неоплачених робіт.

6.3. Сплата неустойки не звільняє сторону від виконання зобов’язань 
або усунення порушень..

7. Форс-мажорні обставини.
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або 

неналежне виконання якої-небудь з умов даного Договору, якщо таке 
невиконання , викликане обставинами нездоланної сили, що сторони не 
могли попередити або передбачити.

7.2. У випадку настання форс-мажорних обставин, сторони зобов’язані 
повідомити один одного протягом 7-ми днів з моменту їх настання, а також 
надати документи, видані відповідними компетентними органами, що 
підтверджують настання таких обставин. В іншому випадку сторони несуть 
відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору.

8. Порядок розв9язання суперечок.
8.1. Усі суперечки між сторонами , із яких не було досягнуто згоди, 

розв’язуються у відповідності до законодавства України.
8.2. Сторони визначаються, що всі ймовірні претензії за даним 

Договором повинні бути розглянути сторонами протягом 10 днів із моменту 
отримання претензій.

9. Зміни умов даного Договору.
9.1. Умови даного Договору мають однакову юридичну силу для 

сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов’язковим складанням 
письмового документа.

9.2. Жодна із сторін не має право передавати свої права за даним 
Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

9.3. Усі документи, пов’язані з даним Договором, а також зміни та 
доповнення до нього повинні бути оформлені письмово, підписані 
повноважними представниками сторін та завірені печатками сторін.

10, Інші умови.
10.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по 

одному кожній із сторін.



10.2. У випадках, непередбачених даним Договором , сторони 
керуються чинним цивільним законодавством України.

10.3. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну 
силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному 
окремому випадку.

10.4. Підрядник є платником податку на прибуток на загальних 
підставах.

11. Адреси, банківські реквізити І підписи сторін.

ЗАМОВНИК 
Требухівська сільська рада 

Броварського району Київської 
області

Юридична адреса: 07454, Київська 
обл.Броварський р-н, с. Требухів, 
вул. Гоголівська, 5 
р/р
в ГУДКСУв Київській області

4 й ______

ь В. В.

ВДСДРПОУ 04359100 
Сільський голова і ° ! 1

ПІДРЯДНИК 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АВТОБАНН»
Юридична адреса: 08300 Україна, Київська обл., 
м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 21, оф. 9 
Фактична Україна, Київська обл.,
м. Борисці^^^ЛЩ ретбкзальна, буд. 21, оф. 9 
р/р 260050531292.7,4 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

код єдатодоМж іі>!
Інд. іюдатї\Ч)вий номер 330033610280 
С в і д о ц т в ^ к а / ^ І Д В  № 100302091 
Директор

Петушкова К. В.
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