
ДОГОВІР СУБПІДРЯДУ №  ________ 

на здійснення монтажних та пусконалагоджувальних робіт з монтажу систем вентиляції, 

кондиціювання, димовидалення, тепло- холодопостачання та опалення 

 м. ______                                                                                                       _______ 201_ р.  

 

ТОВ «_______________», (надалі за текстом – Підрядник), в особі директора 

_________________, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та 

ТОВ «_______________» (надалі за текстом – Субпідрядник,) в особі  директора 

_______________,  який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі поіменовані також як 

Сторони Договору, уклали цей Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Субпідрядник  за завданням Підрядника зобов'язується  на свій ризик, своїми силами та 

засобами у відповідності до діючих будівельних норм і правил, якісно виконати в межах 

Договірної ціни, що передбачені переданою Підрядником проектною документацією, 

умовами цього Договору, у тому числі: забезпечення матеріально-технічними ресурсами, 

здійснення монтажних та пусконалагоджувальних робіт, комплекс робіт з монтажу систем 

вентиляції, кондиціювання, димовидалення, тепло- холодопостачання та опалення (далі - 

Роботи) на об’єкті – «Реконструкція будівлі ______________ (без зміни функціонального 

призначення об'єкта) з реставрацією головних фасадів та знесення будівлі градирні по вул. 

_______________, буд. ___ у _____________ районі м. __________», та здати вказані роботи 

Замовнику у встановлений термін. Вищенаведений перелік робіт є орієнтовним.  Кожен вид 

робіт узгоджується окремою додатковою угодою до договору.  

1.2. Підрядник зобов'язується надати Субпідряднику фронт робіт, проектну документацію, 

забезпечити своєчасне фінансування будівництва, прийняти належним чином виконані 

Роботи і повністю сплатити вартість виконаних робіт у порядку і в розмірах, передбачених 

цим Договором та додатками до нього. 

1.3. Субпідрядник зобов’язується повністю закінчити Роботи на об’єкті у відповідності з 

умовами даного Договору та разом з Підрядником передати виконані роботи Генеральному 

підряднику яким в даному договорі виступає ТОВ «______________» та Замовнику 

будівництва, яким в даному Договорі виступає ТОВ «________________», а також 

здійснювати всі необхідні дії, передбачені чинним законодавством України для 

Субпідрядника при введенні Об’єкта в експлуатацію, в тому числі брати участь у певних 

заходах, підписувати та подавати необхідні документи (акт готовності Об’єкта тощо). 

1.4. Субпідрядник гарантує, що має технічні можливості для виконання всього обсягу 

Робіт, вказаних в Договорі, і має відповідні дозвільні документи для виконання всього обсягу 

Робіт, вказаних в цьому Договорі. 

2. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ 

2.1. Загальний термін виконання Робіт Субпідрядником за цим Договором визначається 

Календарним графіком виконання робіт (Додаток №1) до даного Договору, що є його 

невід’ємною частиною).  Роботи мають бути завершені не пізніше «___» _______ 201_ р. при 

умові надання будівельної готовності, проектних рішень та обладнання. 

А саме: 

- відм.+16,000; +21,000; +26,000;+31,000;+37,000; шахта №2 та №3 систем вентиляції. 



2.2. Субпідрядник  має право достроково виконати свої зобов'язання по Договору, але з 

дотриманням всіх технологічних термінів характерних для виконання даного виду робіт.  

2.3. Датою закінчення виконання Робіт Субпідрядника за цим Договором є дата підписання 

Підрядником та Генеральним підрядником Остаточного акту прийняття всіх виконаних 

Субпідрядних робіт.  

 


