
Додаток З
Договір підряду № ____

на надання послуг
м. Київ __________ 2020 р.

Інститут історії України Національної академії наук України, що не є
прибутковою організацією та є платником податку на додану вартість на загальних умовах, 
надалі іменований “Замовник”, в особі Директора Смолія Валерія Андрійовича, що діє на 
підставі Статуту з однієї сторони, та

_______________ , що є платником податку на прибуток та податку на додану вартість
на загальних умовах, встановлених чинним в Україні законодавством, надалі іменований
“Підрядник”, в особі Директора___________ , який діє на підставі Статуту, з другої сторони,
уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Підрядник бере на себе зобов'язання виконати роботи з Ремонту приміщень Інституту 
історії України Національної академії наук України за адресою: вул. Михайла 
Грушевського, 4, м. Київ  ̂в обумовлений договором термін.
1.2. Код робіт згідно ДК 021-2015: 45451100-4 -  оздоблювальні роботи.
1.3. Замовник має право зменшити обсяг закупівлі послуги з урахуванням фактичного обсягу 
видатків.
1.4. Замовник зобов'язується надати доступ Підряднику до Приміщень у 3-денний термін 
після підписання договору, прийняти роботи і повністю сплатити вартість виконаних робіт.

2. Договірна ціна
2.1. Договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику по цьому договору, 
визначена згідно з положеннями діючих ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 і складає:
130000,00 грн. (сто тридцять тисяч грн. 00 коп.). 
в тому числі ПДВ -  21 666,67 гри.
2.2. Детальний розрахунок вартості робіт вказаний у Додатках до цього Договору.

3. Терміни виконання робіт
3.1. Роботи по предмету договору повинні розпочатися у 3-денний термін після підписання
даного договору і завершитись в термін до « »______ 2020 р. (з правом дострокового
виконання).
3.2. Роботи вважаються виконаними після підписання акту виконаних робіт.

4. Проведення розрахунків
4.1. Розрахунок за виконані роботи здійснюватиметься Замовником на поточний рахунок 
Підрядника в десятиденний термін після підписання акту приймання виконаних робіт (форма 
КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма КБ-3), складених у 
відповідності з положенням чинних ДСТУ, підписаних уповноваженими представниками 
сторін.
4.2. Акт виконаних робіт готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому 
представнику Замовника . Уповноважений представник Замовника перевіряє відповідність 
робіт вказаних у акті роботам, що були виконані в натурі та у випадку відсутності заперечень 
чи претензій, підписує акт його в частині фактично виконаних обсягів робіт, або обгрунтовує 
причини відмови від їх підписання протягом трьох днів з дня отримання.
4.3. Замовник оплачує Підряднику прямі і загальновиробничі витрати, а також прибуток, 
адміністративні витрати, визначені за відсотковим показником, податки, збори, обов’язкові 
платежі та інші витрати в повному обсязі, передбачені кошторисом і розраховані в договірній 
ціні.

5. Матеріально-технічне забезпечення
5.1. Замовлення та постачання на об’єкт необхідних матеріалів, будівельних машин, 
технологічного транспорту здійснює Підрядник.
5.2. Відповідальність за якість матеріалів, та їх відповідність технічним умовам, сертифікатам 
і стандартам покладається на поставників матеріалів -  Підрядника.



6. Порядок здійснення Замовником контролю за якістю робіт
6.1. Підрядник виконує роботи згідно з вимогами будівельних норм і правил, а Замовник 
здійснює контроль за виконанням робіт.
6.2. Підрядник забезпечує вільний доступ Замовника до Приміщень і до необхідної 
документації, пов’язаної з виконанням робіт.

7. Ризики випадкового знищення або пошкодження об’єкта та їх усунення
7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта несе Підрядник, крім випадків 
виникнення ризику внаслідок обставин, що не залежали від вини Підрядника. Сторони будуть 
регулювати свої зобов’язання, пов’язані з цими ризиками, із урахуванням положень чинних 
нормативних актів.

8. Гарантійні терміни якості закінчених робіт (експлуатації об’єкта) 
та порядок усунення недоліків

8.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт протягом гарантійного терміну, який 
становить один рік.
8.2. Перебіг гарантійного терміну розпочинається з дати підписання акту про приймання -  
передачу закінчених робіт.
8.3. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного терміну недоліків, відповідальність за 
які несе Підрядник, зобов’язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його 
для складання відповідного Акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад 
(недоліків).
8.4. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного Акту, Замовник 
має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Підряднику для усунення ним 
недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначенні 
Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого 
виконавця із компенсацією виплат на виконання робіт за рахунок Підрядника.

9. Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за договором та порядок
урегулювання спорів

9.1. Спори, які виникають із цього договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів та 
прийняттям відповідних рішень. При неможливості досягнення згоди між сторонами договору 
стосовно спірного питання, спір вирішується відповідно до чинного законодавства України.
9.2. За несвоєчасне або неналежне виконання сторонами своїх зобов’язань за договором, 
винна сторона сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаного або 
неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення.
9.3. Крім сплати неустойки винна сторона компенсує іншій стороні збитки, зумовлені 
невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за договором.
9.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього договору, якщо це 
невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем 
виконавчої сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні 
дії третіх осіб ( далі «форс-мажорні обставини»), У цьому випадку виконання умов цього 
договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.
9.5. У випадках, не передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність 
передбачену чинним законодавством України.

10. Внесення змін у договір та його розірвання
10.1. Зміни, доповнення та розірвання договору здійснюється за взаємною згодою сторін 
шляхом укладання додаткової угоди за ініціативою будь-якої сторони. Додаткова угода є 
невід’ємною частиною договору.
10.2. Будь-які зміни та доповнення договору та інші договірні документи вважаються 
дійсними. Якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані сторонами.

11. Термін дії договору
11.1. Терміном дії договору є час, протягом якого сторони будуть здійснювати свої права та 
виконувати свої обов’язки відповідно до договору.
11.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2020 року. У разі 
неповного виконання сторонами своїх зобов’язань договір продовжує свою дію до повного 
виконання сторонами своїх зобов’язань.



12. Інші умови
12.1. Даний договір складено в двох ідентичних примірниках, кожний з яких має юридичну 
силу.
12.2. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним 
законодавством.
12.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», підписанням 
цього Договору уповноважені представники Сторін надають сторонам свою повну 
необмежену строком безвідкличну згоду на обробку їх персональних даних (під 
персональними даними в цьому пункті розуміється будь-яка інформація щодо уповноважених 
осіб Сторін: усі відомості, надані при укладенні та виконанні цього Договору) будь-яким 
способом, передбаченим Законом України «Про захист персональних даних», занесення їх до 
відповідних баз персональних даних Сторін, передачу та/або надання доступу розпорядникам, 
третім особам (контролюючим органам та інших відповідно до законодавства України) без 
отримання додаткової згоди уповноважених представників Сторін. Обробка персональних 
даних здійснюється сторонами з метою належного виконання умов цього Договору. 
Уповноважені представники сторін повідомлені про їх права згідно із Законом України «Про 
захист персональних даних» та про включення їх персональних даних до відповідних баз 
персональних даних Сторін.

З метою дотримання вимог частини третьої статті 3 Закону України «Про відкритість 
використання публічних коштів» виконавець дозволяє оприлюднити на єдиному веб-порталі 
використання публічних коштів інформацію про проведення органами Казначейства платіжні 
трансакції на єдиному казначейському рахунку на
виконання умов цього Договору, у разі якщо при оплаті послуг, що надаються Виконавцем 
відповідно до цього договору, замовник використовує публічні кошти.
12.4. Додатки до цього договору є невід’ємною його частиною :

Додаток 1. Договірна ціна.
Додаток 2. Зведений кошторисний розрахунок.
Додаток 3. Пояснювальна записка.
Додаток 4. Відомість ресурсів.
Додаток 5. Дефектний акт №1.

13. Розрахункові рахунки, адреса і підписи сторін:

Замовник:
Інститут історії України Національної 
академії наук України

01001 м. Київ-1, вул. М. Грушевського, 4 
Банк: ДКСУ Печерського району у м. Києві 
иА 878201720343151001200003968 
МФО 820172 
ЄДРПОУ 05416981
Свідоцтво платника ПДВ № 37423213 
ІПН юридичної особи № 054169826107

Підрядник:

Директор

М.П.
(ПІБ)


