
 Договір № 1 

м. Коростишів  "1 січня"  2017р. 

 

Сторони: 

 

Замовник    Прізвище Ім’я По-батькові 

З однієї сторони, і 

 

Підрядник приватний підприємкць Кузьменко Олексій Миколайович, діючий на підставі 

свідоцтва про державну реєстрацію ВОЗ № 082492 , виданий 19.03.2008 р., №, 22880000000003001 

інд. код. 290452081 з другої сторони, заключили цей договір про наступне: 

 

1. Предмет договору 

1.1. Відповідно до даного Договору Підрядник зобов'язується особисто виготовити (деталі 

пам'ятника) згідно з узгодженим: Додатком №1 і Додатком №2, які додаються до даного Договору і 

є його невід'ємною частиною, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Підряднику виконану 

роботу належної якості. 

1.2. Підрядник зобов'язується виконати роботу, визначену в п. 1.1. зі свого матеріалу і своїми 

засобами і силами. 

2. Правила експлуатації пам’ятника і гарантії 

 2.1. Згідно цього договору на пам'ятник і роботи встановлюються такі гарантійні терміни: - на 

установку пам'ятника - 1 рік (при установці не раніше ніж через рік з моменту поховання). Зазначена 

гарантія включає в себе монтаж стели, постаменту, квітника, надгробної плити. Гарантія не надається 

у разі, якщо пам'ятник був встановлений при температурі повітря нижче 0 градусів Цельсія, при 

атмосферних опадах або при наявності видимої вологи до 10 см. від поверхні ґрунту, а також при 

установці конструкцій зі зміщенням щодо контуру могильного пагорба більш, ніж на 30 см .; на 

природне руйнування пам'ятника - 5 років. Дія гарантій припиняється автоматично при порушенні 

Замовником обмежень, пов'язаних з поводженням з пам'ятником, встановлених п.2.4. 

2.2. Замовник попереджений, що виготовлення пам'ятника проводиться з природного граніту. 

При цьому необхідно пам'ятати, що зразок матеріалу дає лише загальне уявлення про тип каменю. 

Всі нюанси, відтінки, малюнки прожилок і їх кількість не можуть бути відтворені і повторені в силу 

самої природи натурального каменю. Залежно від родовища і виду граніту можливі варіації в кольорі 

і фактурі, зокрема, наявність в матеріалі світлих включень природного походження. Варіації відтінку 

в межах обраного типу не можуть служити підставою для відмови від пам'ятника або причиною 

спеціальної ціни. Перераховані вище особливості не є дефектом, і претензії по ним не приймаються. 

2.3. Замовник попереджений, що нанесені на пам'ятник зображення та інші художні елементи 

(квіти, орнаменти, тварини, символічні образи, пейзажі ін.) виконані вручну і є результатом творчості 

особи, їх виконує, а, отже, є унікальними і неповторними. В силу відмінностей між способами 

отримання початкового зображення (зразка) і нанесення його на поверхню пам'ятника кінцеве 

зображення буде відрізнятися кольором, відтінками, нюансами в передачі окремих деталей, а також 

може відрізнятися за розміром в цілому або його окремих елементів. Виходячи з цього не 

приймаються претензії за мотивами несхожості фотографічного зображення, а також зображень 

(зразків) інших зазначених вище художніх елементів з результатом їх нанесення на пам'ятник, крім 

випадків, коли в результаті незалежної експертизи, проведеної на вимогу Замовника, абсолютно 

очевидно встановлено, що на пам'ятнику зображено інше обличчя в порівнянні з зображеним на 

представленому зразку (фотографії, портреті) або зображені художні елементи не співпадають з 

попередньо узгодженим обома сторонами макетом художнього оформлення. 

2.4. Замовник попереджений, що в процесі експлуатації пам'ятників необхідно використовувати 

спеціальні захисні засоби і засоби для догляду за натуральним камінням. При експлуатації слід 

оберігати пам'ятник від контакту з відкритим вогнем, не кидати на нього важкі предмети, не чистити 

механічними засобами. Протягом першого тижня з дня установки виключаються будь-які механічні 

дії на елементи установленого пам'ятника (стела, плитка і т.д.). 

2.5. Замовник попереджений, що внаслідок високої твердості граніт також є крихким 

матеріалом. Слід приймати відповідні запобіжні заходи при самостійному транспортуванні і 

установці пам'ятників. 

2.6. При виявленні дефектів в пам'ятнику або установці за період гарантійного терміну 

замовник має право на усунення дефектів при наявності бланка-замовлення і при нормальних умовах 



експлуатації.  

2.7. Пам'ятник і установка знімаються з гарантійного обслуговування в наступних випадках: 

наявність механічних пошкоджень; пошкодження пов'язані з самостійним ремонтом, стихією, 

пожежею та іншими кліматичними факторами. 

 

3. Термін виконання робіт 

3.1. Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт протягом 10 днів з моменту 

отримання передоплати в розмірі 14000 грн. 00 коп. 

3.2. Підрядник зобов'язується виконати роботу не пізніше  1.02.2017 з правом дострокового 

виконання. 

3.3. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов'язаний письмово або по телефону 

повідомити Замовника про готовність замовлення до здачі протягом одного дня. 

 

4. Ціна та умови оплати роботи 

4.1. Вартість та витрати по виконанню робіт визначаються згідно з додатком №2 

4.2. У разі необхідності перевищити кошторис Підрядник зобов'язаний письмово повідомити 

про це Замовника протягом 2 днів. До повідомлення повинні бути додані документи, які 

обґрунтовують підвищення кошторису. 

4.3. Замовник зобов'язаний протягом 2 днів дати Підряднику відповідь про підтвердження 

замовлення або про відмову від договору. 

4.4. Вартість робіт за Даним Договором 69589 грн (шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот 

вісімдесят дев’ять гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ та з урахуванням монтажних робіт з 

доставкою. 

4.5. Терміни оплати: 

4.5.1. Протягом 1 дня з моменту підписання цього Договору - аванс у 14000грн (чотирнадцять 

тисяч гривень). 
4.5.2. Після підписання акту здачі-прийому робіт - остаточний розрахунок. 

4.6. Вид розрахунків: (готівковий), (безготівковий). 

 

5. Контроль Замовника за ходом виконання робіт 

5.1. Замовник має право безперешкодного доступу до робіт Підрядника для перевірки ходу та 

якості робіт, які виконуються. 

 

6. Порядок здачі прийому робіт предмету Договору 

6.1. Здавання-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом протягом 1 дня з 

моменту повідомлення Замовника про готовність предмету Договору до приймання. 

 

 



7. Права та обов'язки сторін 

7.1. Обов'язки Підрядника: 

7.1.1. Виконати роботу зазначену в п. 3.1. справжньої угоди. 

7.1.2. Виконати роботу в термін зазначений в п. 3 цього Договору. 

7.1.3. Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв'язку з цим істотного 

перевищення визначеного кошторису, Підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це 

Замовника. 

7.1.4. Своєчасно попередити замовника: 

7.1.5.1. Про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату 

роботи; 

7.1.5.2. Про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості 

або придатності результату роботи. 

7.1.6. Передати Замовнику разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації або 

іншого використання предмета договору, якщо це передбачено договором або якщо без такої 

інформації використання результату роботи для цілей, визначених цим Договором, є неможливим. 

7.2. Обов'язки Замовника: 

7.2.1. Прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до Договору, оглянути її і в разі 

виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно заявити про 

них Підряднику. 

7.2.2. Сприяти Підряднику у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених 

цим Договором. 

7.3. Права Підрядника: 

7.3.1. Підрядник має право на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх 

якості. 

7.3.2. Якщо Замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної 

Підрядникові у зв'язку з виконанням цього Договору, Підрядник має право притримати замовлення. 

7.4. Права Замовника: 

7.4.1. Якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що 

закінчення її в термін стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від цього Договору та 

вимагати відшкодування збитків. 

7.4.2. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним 

чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі 

невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування 

збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника. 

7.4.3. Замовник має право в будь-який час до закінчення роботи відмовитися від цього 

Договору, виплативши Підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому 

збитки, завдані розривів договору. 

7.4.4. Якщо Підрядник відступив від умов цього Договору, що погіршило роботу, або допустив 

інші недоліки в роботі, Замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення 

цих недоліків у адекватний термін або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх 

витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не 

встановлено Договором. 

7.4.5. При наявності в роботі істотних відступів від умов Договору або інших істотних 

недоліків Замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. 

 

8. Відповідальність сторін 

8.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, 

визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання 

або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. 

8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим договором, 

якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх 

залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання. 

8.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх 

зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією 

обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні 

обставини, зобов'язана не пізніше двох календарних днів з дати настання таких обставин повідомити 

у письмовій формі іншу Сторону. 



9. Термін дії Договору та інші умови 

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його 

остаточного виконання Сторонами, але в будь-якому випадку до "1"    лютого   2017р. 

9.2. Даний Договір може бути пролонгований за згодою Сторін. 

9.3. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим 

складанням письмового документа. 

9.4. Всі суперечки, які пов'язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між 

Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому 

порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним 

чинним законодавством України. 

9.5. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. 

9.6. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного 

законодавства. 

9.7. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні 

угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають 

юридичну силу. 

9.8. Умови даного Договору є конфіденційними і розголошенню не підлягають. 

 

 

 

10. Додатки до даного Договору 

10.1. Додаток № 1 "ескіз № 010117" на 1-3 стор. 

10.2. Додаток № 2 "кошторис № 010117" на 1 стор. 

10.3. Додатки до Даного Договору складають його невід'ємну частину. 

 

Реквізити сторін 

Замовник: 

 

Прізвище Ім’я  По-батькові 

Місто  

Адреса проживання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ (                            ) 

Підрядник: 

 

ФОП Кузьменко Олексій Миколайович 

Рахунок № 29244825509100 

 № карти: 5169330510307140  

і.н 2904520814 

ПриватБанк 

МФО 305299 

ЕГРПОУ 14360570 

м.Коростишів  

вул. Горького 70. 

тел: +38(096) 420-71-40 

 

 

 

 

 

_______________ (Кузьменко О.М.) 

 
 

 


