ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ГРИЩЕНКО ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ
Ідентифікаційний номер 2533919092
03170, м. Київ, вул. Зодчих, будинок 66, квартира 200

Я, Фізична особа-підприємець Грищенко Віктор Сергійович, погоджуюся з усіма
умовами Договору підряду
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ № ______
м. Київ

“______” __________2019 р.

Фізична особа-підприємець Грищенко Віктор Сергійович (далі – «Виконавець»),
діючого на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, з однієї сторони, та Управління праці та соціального захисту населення
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. в особі начальника управління
Ахмадової Наталії Олексіївни (далі - «Замовник») , що діє на підставі Положення, з другої
сторони, сумісно поіменовані Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет Договору
1.1.Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується виконати відповідно до умов даного
Договору роботу, а Замовник зобов’язується прийняти цю роботу і оплатити її.
1.2. Виконавець, відповідно до даного Договору, виконує наступну роботу:
Поточний ремонт нежитлового приміщення Управління праці та соціального захисту
населення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ,
вул. Ломоносова 5, корпус 3.
1.3. Перелік робіт та їх вартість зазначені в кошторисах, які є невід’ємною частиною даного
Договору.
2. Вартість Договору
2.1. Вартість Договору, згідно дефектного акту та кошторису робіт, складає 198 593 грн. (
Сто дев’яносто вісім тисяч п’ятсот дев’яносто три гривні 00 копійок ). Без ПДВ.
2.2.Оплата проводиться за фактично виконаний обсяг робіт.
2.3.Оплата робіт проводиться у національній грошовій одиниці України – гривня.
3. Порядок розрахунків
3.1. Розрахунок проводиться протягом 10-ти робочих днів після підписання акту здачіприймання виконаних робіт по формі № КБ-2в.
3.2. Оплата здійснюється у національній валюті України, безготівковій формі шляхом
перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
3.3.У разі відсутності коштів на реєстраційному рахунку Замовника оплата буде здійснена
протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання бюджетного фінансування на даний
предмет робіт.
3.4. Попередня оплата не передбачена.
4. Права та обов’язки сторін
4.1.Виконавець в межах виконання умов цього Договору зобов’язується:
4.1.1.У повному обсязі, вчасно та якісно виконати роботи, що є предметом даного Договору.
4.1.2. Надавати Замовнику та особі, що здійснює технічний нагляд, документи на
підтвердження якості матеріалів, які використовуються. Виконавець гарантує відповідність

якості матеріалів, що використовуються ним для виконання робіт визначених даним
Договором.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1.Отримувати оплату за виконані роботи у розмірах та терміни передбачені цим
Договором.
4.3.Замовник у рамках цього Договору зобов’язується:
4.3.1.Прийняти результати робіт Виконавця за цим Договором згідно актів здачі приймання
робіт.
4.3.2.Здійснити розрахунки за виконані роботи у строки визначені п.3 Договору.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. У будь-який час здійснювати контроль за технічний нагляд за ходом і якістю робіт,
дотримання термінів іх виконання, якості матеріалів.
4.4.2.За своїм вибором вимагати безоплатного виправлення недоліків у роботі або
відшкодування витрат понесених на виправлення недоліків чи зменшення вартості Договору.
5. Строк виконання робіт
5.1. Строк початку робіт визначається датою підписання даного Договору.
5.2.Виконавець зобов’язується виконати роботи протягом 15 робочих днів або раніше
вказаного терміну.
6. Контроль за виконанням робіт
6.1. Замовнику, особі, що здійснює функції технічного нагляду за дотриманням будівельних
норм і правил при проведенні ремонтних робіт, надано право безперешкодного доступу до
робіт, що виконуються Виконавцем з метою перевірки ходу і якості робіт, що виконуються.
6.2. Виконавець зобов’язаний чітко виконувати всі письмові вказівки Замовника та особи,
що здійснює функції технічного нагляду за дотриманням будівельних норм і правил при
проведенні ремонтних робіт, з приводу виконання робіт.
7. Порядок здачі – приймання робіт
7.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом здачі – приймання
протягом 3-х днів з моменту отримання Замовником повідомлення про готовність предмету
Договору.
7.2. Акт здачі – приймання підписується уповноваженими представниками Сторін.
8. Гарантійних строк
8.1. Сторони прийшли до згоди, що гарантійний строк на предмет цього Договору складає
двадцять чотири місяці з моменту підписання акту здачі – приймання робіт.
8.2. Виконавець гарантує якість і своєчасність виконання робіт.
9. Відповідальність сторін
9.1. У разі невиконання Виконавцем договірних зобов’язань протягом зазначеного у п.5
даного Договору терміну до нього застосовуються штрафні санкції у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ, що діє на цей період від вартості невиконаних робіт за кожен день
прострочення їх виконання.
9.2. У разі порушення Замовником строків здійснення розрахунків передбачених п.3 даного
Договору він сплачує Виконавцю пеню в розмірі однієї облікової ставки НБУ, що діє на цей
період за кожен день простроченого платежу.
9.3. За порушення взятих на себе зобов’язань винна Сторона несе відповідальність
відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
10. Обставини непереборної сили (форс - мажор)
10.1. Сторони домовились, що у разі виникнення форс-мажорних обставин, Сторони
звільняються від виконання своїх обов’язків на період дії вказаних обставин. У разі, якщо дія
зазначених обставин продовжується більш ніж два місяці, то кожна із Сторін має право

розірвати Договір і не несе відповідальності за такий розрив при умові, що вона письмово
повідомила про це іншу Сторону не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до розірвання
Договору.
10.2. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим
органом.

11. Вирішення спорів
11.1. Усі спори і суперечності, щодо виконання цього Договору та врегулювання яких не
можливе шляхом переговорів вирішуються Сторонами в судовому порядку.
12. Строк дії Договору
12.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2019 р., або
до повного розрахунку за виконані і прийняті роботи Замовником.
13. Інші умови
13.1. Цей Договір укладається і підписується українською мовою у двох автентичних
примірниках, що мають однакову юридичну силу.
13.2.Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим
складанням Додаткової угоди до цього Договору.
13.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та
скріплені печатками.
13.4 Даний Договір може бути розірваний раніше терміну, вказаного в Договорі, з ініціативі
кожної із Сторін, або за взаємною згодою Сторін – виключно при умові відсутності взаємних
заборгованостей, підтверджених письмово обома Сторонами.
13.5. У випадках одностороннього розірвання цього Договору Сторона ініціатор повинна
повідомити про це іншу Сторону не пізніше, як за 14 (чотирнадцять) календарних днів до
припинення виконання нею своїх зобов’язань по даному Договору.
13.6 Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні
без письмової згоди іншої Сторони.
13.7. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
13.8. Кожна зі Сторін зобов’язана письмово повідомляти іншу Сторону про зміну адреси
свого місцезнаходження та інших реквізитів, зазначених в Договорі протягом 5 (п’яти)
календарних днів з момент вступу в силу таких змін.
13.9. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування,
попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного
Договору, втрачають юридичну силу.
13.10. Сторони погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з
укладенням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін.
Підписуючи даний Договір, Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних
даних» підтверджують, що надали одна одній взаємну згоду на збір, обробку, зберігання,
зміну та використання своїх персональних даних, з метою підтвердження повноважень
суб’єкта на укладення, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації
адміністративно-правових, господарських і податкових відносин, відносин у сфері
бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших
передбачених законодавством відносин.
Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про
свої права, мету збору та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних».

13.11. Відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»
сторони підтверджують, що надали одна одній взаємну згоду на використання персональних
даних через систему «Офіційний портал публічних фінансів України Edata» та «Система
електронних державних закупівель ProZorro».

14. Додатки
14.1. Усі Додатки до Договору є його невід’ємною частиною.

15. Реквізити сторін
Виконавець
Фізична особа-підприємець Грищенко
Віктор Сергійович
03170, м. Київ, вул. Зодчих, будинок 66,
квартира 200
п/р 26007052638493
в Філії «Розрахунковий центр»
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Код банку 320649
ІПН 2533919092
ФОП

В.С. Грищенко

Фізична особа-підприємець

Замовник
Управління праці та соціального захисту
населення Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації.
03040, м. Київ, вул. Ломоносова, 5, корпус 3
р/р________________________________
в ГУ ДКСУ м. Києва
МФО 820019
Код ЄДРПОУ 37414016

Начальник управління ______Н.О.Ахмадова
М.П.

В.С. Грищенко

