
Договір субпідряду 

на проектування реконструкції об’єкту  

 

 

м. Київ                                  «____» ____ 2018р.  

  

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________________, далі – 

Замовник, в особі директора ________________, який діє на підставі Статут, з однієї сторони, та 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_______________»,  далі – 

Виконавець, в особі директора _______________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які 

є юридичними особами і далі іменуються - Сторони, уклали цей Договір далі – Договір, про 

наступне: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1 Виконавець зобов’язується якісно виконати в повному обсязі Роботи, зазначені в п.1.2 

Договору відповідно до Завдання на проектування (Додаток №1 до Договору) та проектної 

документації стадії Р, а Замовник - прийняти і оплатити такі Роботи згідно умов Договору. 

1.2 Найменування Робіт: виконання проектної документації на стадії «Робоча документація» 

(внутрішні мережі) для систем опалення, теплопостачання, холодопостачання, вентиляції, 

кондиціювання, димовидалення, водопостачання та каналізації  в рамках проектування: 

реконструкція ______________ (інв. №________) на об’єкті ______ «____________» з 

розширенням зони обслуговування клієнтів на території ____________________ (стадія «Р») 

(послуги з проектування), далі - Роботи. 

1.3 Обсяги закупівлі Робіт можуть бути скориговані залежно від реального фінансування 

видатків Замовника.  

 

II. ЯКІСТЬ РОБІТ 

2.1 Якість виконаних Робіт має відповідати вимогам Державних будівельних норм та 

стандартів на розробку і оформлення проектної документації, умовам цього договору, та вимогам 

відповідних законів і інших нормативних документів, що стосуються Робіт, які виконуються за цим 

Договором (включаючи ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» 

та ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. «Основні вимоги до проектної та робочої документації»), ДСТУ Б 

Д.1.1-7: 2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної 

документації та будівництво» та ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». 

 

III. ЦІНА ДОГОВОРУ 

3.1 Ціна Договору (далі також – договірна ціна, що є невід’ємною частиною Договору 

(Додаток № 2 до Договору) та/або ціна проектних Робіт) становить 195 000 грн. (сто дев’яносто 

п’ять тисяч гривень _00_копійок), у тому числі ПДВ 20% - 32 500 грн. 

3.2 Ціна Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін. У разі необхідності 

внесення змін до Договору, такі зміни відбуваються за взаємною згодою Сторін у порядку та у 

терміни, передбаченому чинним законодавством України. 

 

IV.ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ 

4.1 Фінансування здійснюється після офіційного опублікування інформації про 

затвердження фінансового плану ___________ «______________» на рік, в якому передбачено 

витрачання коштів по даному об’єкту та за умовами затвердження Титулу будови відповідно до 

Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 

коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих державні 

гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №995 від 08 вересня 1997 року зі 

змінами та доповненнями. 

  
V. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 

5.1 Розрахунки за цим Договором проводяться наступним чином: 

Замовник протягом 65-ти календарних днів перераховує на поточний рахунок Виконавця 100% 

ціни проектних робіт, після виконання сукупності наступних вимог, а саме: 

- підписання Сторонами накладної про передачу проектної документації, яка узгоджена з  


