
Договір № ___-___/___
про виконання робіт

                  м. Харків «___»  _____________ 201__ р.
 Товариство з обмеженою відповідальністю “Будівельна компанія “Павук”, в особі
директора  —  _________________________________________________________________________,
який діє на підставі Статуту (далі за текстом — Виконавець), з однієї сторони та 
____________________________________________________________________________________,
(далі  за  текстом  —  Замовник),  з  іншої,  разом пойменовані  “Сторони”, домовились про
наведене нижче: 

1.  Предмет договору.
1.1. Виконавець зобов’язується  виконати  висотні  ремонтні  роботи, а Замовник

зобов’язується їх прийняти та оплатити.
1.2. Адреса об’єкту: ___________________________________________________________.
1.3. Фізичне розташування об’єкту: ____________________________________________.
1.4. Роботи здійснюються  з матеріалів Виконавця.  Матеріали  є  власністю

Виконавця, у тому числі будівельні відходи.

2. Технологія виконання робіт.
2.1. Роботи  здійснюються  методом  промислового  альпінізму  з  використанням

спеціального споряджання.

3. Вартість робіт та порядок розрахунків.
3.1. Загальна вартість робіт складає _________________________________________.
3.2. Перелік та кількість матеріалів та робіт вказано у Кошторисі №___-___/_______,

який є невід’ємною частиною даного договору. 
3.3. У  разі  розходжень  кошторисної  вартості  робіт  та  договірної,  застосовується

договірна вартість.
3.4. Замовник здійснює попередню 50% передплату готівкою в момент підписання

даного договору.
3.5. Факт підписання договору обома Сторонами засвідчує отримання Виконавцем

від Замовника суми у розмірі _____________________.
3.6. Замовник зобов’язується оплатити виконані роботи у десятиденний термін з

моменту підписання акту приймання-передачі виконаних робіт.

4. Строк дії договору та гарантії.
4.1. Замовник  зобов’язується  приступити  до  виконання  робіт  не  пізніше  10

календарних днів  з  моменту підписання даного договору,  за умов сприятливої
погоди.

4.2. Договір  набирає  чинності  з  моменту  підписання  його  сторонами  та  діє  до
остаточного виконання своїх обов’язків кожною зі сторін.

4.3. Гарантія на виконані роботи становить ___________ з моменту підписання акту
приймання-передачі виконаних робіт і поширюється на дефекти, які спричинено
неякісним виконанням робіт, а саме: тріщини, відколи.

4.4. Гарантійні  умови  не  поширюються  на  пошкодження,  які  спричинено  з  вини
третіх осіб, або аномальних явищ погоди (надвеликий град розміром від 15 мм,
кульову блискавку, пориви вітру швидше 40 м/с).

5. Інші умови
5.1. Договір складено у двох автентичних примірниках, по одному примірнику для

кожної зі Сторін.
5.2. Відповідальність за даним Договором за дотримання правил з охорони праці

при  виконанні  робот  на  висоті  з  використанням  спеціальних  страхувальних
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засобів, та виконання інших висотних робіт,  а  також  при роботі з переносним
електроінструментом і ручними електричними машинами (електроінструментом)
несе Виконавець (робітники Виконавця) у повному обсязі.

5.3. Виконавець підтверджує  що  робітники  Виконавця проінструктовані  що  до
дотримання правил Охорони праці.

5.4. Порядок  розірвання  даного  договору  здійснюється  відповідно  до  вимог
чинного законодавства України.

5.5. Дія договору припиняється,  а зобов’язання сторін вважаються виконаними з
моменту  підписання  акту  приймання-передачі  виконаних  робіт,  який  є
невід’ємною частиною даного договору.

5.6. Підписання акту приймання-передачі виконаних робіт не припиняє положень
4.3. та 4.4. даного договору.

6. Реквізити та підписи сторін.

Замовник Виконавець
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

____________________ 

Товариство з обмеженою
відповідальністю “Будівельна компанія

“Павук”
Адреса:

__________________/________________/
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