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Замовник __________________                                        Підрядник _____________________ 

ДОГОВІР 

про виконання ремонтних робіт № 85442 

  

місто Луцьк,                                                                                                       10 вересня 2018 р. 

  

Ми, що нижче підписалися: 

з однієї сторони — Панченко Олег Глібович, реєстраційний номер облікової картки фізичної 

особи-платника податків (РНОКПП) 9876543210, паспорт серії ХХ № 999999, виданий 

Солом'янським РУ ГУМВС України у м. Києві 12.05.2004 року, місце проживання: 02089, 

Україна, м. Київ, вул. Радистів, буд. 41, кв. 125, що далі іменується “ЗАМОВНИК”, та 

  

з другої сторони — фізична особа — підприємець Крячко Віталій Сергійович, реєстраційний 

номер облікової картки фізичної особи-платника податків (РНОКПП) 0123456789, паспорт 

серії ХХ № 111111, виданий Оболонським РУ ГУМВС України у м. Києві 18.07.2002 року, 

місце проживання: 03164, Україна, м. Київ, вул. Фадєєва, буд. 26, кв. 12, що далі іменується 

“ПІДРЯДНИК”, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”, діючи добровільно, розуміючи 

значення своїх дій, досягли домовленості про наступне: 

  

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором, ПІДРЯДНИК зобов'язується провести 

капітальний ремонт (далі по тексту "ремонт") квартири № 125 по вул. Радистів в м. Києві 

(надалі – "Об'єкт"), відповідно до проектно-кошторисної документації, а ЗАМОВНИК 

зобов'язується надати будівельний майданчик, прийняти закінчені роботи та оплатити їх.  

1.2. Обсяг, види та етапи робіт з капітального ремонту, визначаються в проектній 

документації, яка є невід'ємною частиною цього договору. 

1.3. Сторони домовились, що ПІДРЯДНИК виконує роботи, з капітального ремонту, 

передбачені у проектній документації, з використанням власних матеріалів та засобів і 

відповідає за неналежну якість наданих (використаних в будівництві) ним матеріалів і 

устаткування. 

1.3.1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) матеріалу до 

настання строку здачі ПІДРЯДНИКОМ ремонтних робіт, несе ПІДРЯДНИК. 

1.4. Сторони домовилися, що обов'язок з отримання необхідних для проведення капітального 

ремонту дозволів (на виконання окремих видів робіт), покладається на ЗАМОВНИКА. Вказані 

документи ЗАМОВНИК має надати ПІДРЯДНИКУ протягом 5 (п'яти) днів від дати 

підписання цього договору. 

1.5. Технічні, економічні та інші вимоги до будівельних робіт, які охоплюються предметом 

договору, мають відповідати проектній документації, вимогам ДБН та іншим вимогам, що 

висуваються законом до даних видів робіт. 

 

 

2. ЦІНА РОБОТИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

 2.1. Ціна робіт з капітального ремонту Об’єкту визначається Сторонами у погодженому 

кошторисі, який є невід’ємним додатком № 2 до цього договору. 

2.1.1. Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт, що тягнуть за собою 

перевищення визначеного приблизного кошторису більше ніж 10 (десять) %, ПІДРЯДНИК 

зобов'язується своєчасно попередити про це ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИК, який не погодився  


