
Тема лекції 20. Підряд 

План 

1.Правова характеристика договору підряду.  

2.Порядок укладення договору підряду та його зміст. 

3.Відповідальність сторін за договором підряду. 

Самостійна робота 

1. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних 

робіт. 

 

1.Правова характеристика договору підряду.  

Відносини між замовниками і підрядниками дуже детально врегульовані законодавством. Для 

всіх підрядних робіт – це глава 61 Цивільного кодексу України, а для ремонтних та будівельних робіт 

також потрібно враховувати главу 33 Господарського кодексу України та постанову Кабінету 

Міністрів України №668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання 

договорів підряду в капітальному будівництві» (далі також – Загальні умови). Тому замовники і 

підрядники обмежені при укладенні договорів підряду і не можуть у них передбачати умови, які прямо 

будуть суперечити положенням наведених законодавчих актів. 

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну 

роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти й оплатити 

виконану роботу (ч. 1 ст. 837 цК України). 

Юридична характеристика договору: двосторонній; консенсуальный; відплатний; 

Спеціальні види договору підряду: 

 побутовий. За договором побутового підряду підрядник, який здійснює підприємницьку 

діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, 

призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов'язується 

прийняти та оплатити виконану роботу. Договір побутового підряду є публічним договором ( ст.865 

ЦКУ); 

 будівельний. За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у 

встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної 

документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), 

передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на 

підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного 

підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції 

(технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання 

монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням 

об'єкта (ст. 875 ЦКУ); 

 проведення проектних та пошукових робіт. За договором підряду на проведення проектних 

та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу 

технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та 

оплатити їх. До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються 

положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом (ст.887 ЦКУ); 

 виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. За 

договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт 

підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, 

розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а 

замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її. Договір може охоплювати весь 

цикл проведення наукових досліджень, розроблення та виготовлення зразків або його окремі етапи (ст. 

892 ЦКУ). 

Сторонами договору є підрядник і замовник. Замовником є сторона, що доручає іншій стороні 

виконання певної роботи, підрядником - сторона, нпра зобов’язується виконати роботу. У договорі 

можлива участь декількох осіб як на стороні підрядника, так і на стороні замовника. У такому разі 

вони є солідарними боржниками (кредиторами) при неподільності предмета зобов’язання. Як 

підрядниками, так і замовниками можуть бути фізичні та юридичні особи. 

Підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших 

осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У 
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такому разі підрядник постає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником 

- як замовник (ч. 1 ст. 838 ЦК України). Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за 

невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов'язків за договором підряду, а перед 

замовником - за порушення субпідрядником свого обов'язку. 

Замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один одному вимоги, пов'язані з 

порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником, якщо інше не 

встановлено договором або законом. 

Істотні умови договору підряду: предмет договору, ціна, строки виконання робіт. 

Предмет договору підряду - результат виконаної роботи у вигляді виготовлення, обробки, 

переробки, ремонту речі або результату виконання іншої роботи. Робота може бути спрямована на 

створення індивідуально-визначеної речі (машини, приладу), на її зміну чи відновлення (ремонт 

будинку, автомобіля), та може полягати в переміщенні речі (перенесення меблів), у виконанні іншої 

роботи. Результат роботи повинен бути наочним та віддільним від діяльності підрядника.  

Ціною в договорі підряду є грошова сума, що її замовник зобов’язується сплатити підряднику 

за виконання роботи. Ціна роботи включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану 

ним роботу.  

Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна 

встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з 

урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами (стаття 843 ЦК України). 

Ціна у договорі може бути визначена у кошторисі (документ, в якому зазначається постатейний 

перелік витрат на виконання робіт), який стає частиною договору з моменту підтвердження його 

замовником. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим (стаття 844 ЦК 

України). 

Приблизний кошторис дає змогу сторонам в ході виконання робіт відступити від визначених в 

ньому цін без додаткових погоджень і скоригувати їх автоматично, залежно від фактичних витрат 

підрядника як в бік зменшення, так в бік збільшення. Єдина умова для цього — таке перевищення не 

повинно істотно збільшувати визначений сторонами кошторис, внаслідок проведення додаткових 

робіт. Якщо в ході робіт виникне необхідність значно перевищити приблизний кошторис підрядник 

зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника. 

Твердий кошторис не допускає зміни ціни, обумовленій в ньому, в односторонньому або 

автоматичному режимі. Його зміна допускається тільки за погодженням контрагентів, а ризик його 

перевищення у разі відсутності згоди на це замовника несе підрядник, якщо інше не встановлено 

законом. 

Строк виконання роботи (її окремих етапів) встановлюється у договору за згодою сторін. Якщо 

строк не встановлений, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її 

виконання у розумні строки відповідно до сутності зобов'язання, характеру та обсягів роботи та 

звичаїв ділового обороту (стаття 846 ЦК України). 

 

2.Порядок укладення договору підряду та його зміст. 

§ 1 гл. 61 ЦК (Загальні положення про підряд) не містить спеціального регулювання форми 

договору підряду, відтак, цей договір може бути укладений відповідно до загальних вимог про форму 

(статті 205-209 ЦК). Так, договори підряду між юридичними особами, між юридичною та фізичною 

особою укладаються у письмовій формі. Договори підряду між фізичними особами, особливо ті, що 

укладаються на виконання робіт на невелику суму можуть укладатися в усній формі, можливим є 

також оформлення договору у вигляді виписаної квитанції. 

Стаття 866 ЦК встановлює, що договір побутового підряду вважається укладеним у належній 

формі, якщо підрядник видав замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення 

договору. 

Наслідки недодержання форми договору підряду визначаються за загальними нормами 

цивільного законодавства, якщо інше не передбачено спеціальним законом. 

укладення договору підряду може здійснюватись у спрощений порядок – у формі обміну 

листами, обміну листами та підтвердженням прийняття до виконання, шляхом підписання актів здачі-

приймання виконаних робіт. Однак, виходячи з практичних міркувань не слід легковажити 

укладенням письмового договору, тому, що надалі встановити істотні умови щодо яких сторони 

досягли домовленостей буде неможливо. 
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 Отже, форма договору підряду - зазвичай, проста письмова. За домовленістю зі сторонами 

можливе нотаріальне посвідчення договору. 

Зміст договору підряду складають відповідні права та обов’язки сторін та істотні умови. Договір 

підряду включає умови, представляють собою права та обов'язки підрядника і замовника, виражені в 

формі пунктів договору.  

Обов’язки підрядника: 

1) виконати певну роботу за завданням замовника та здати належно виконану роботу;  

2) вчасно розпочати виконання роботи й завершити її в обумовлений строк; 

3) виконати роботу, визначену договором, із власного матеріалу своїми засобами, якщо інше 

не встановлено договором (ст. 839 ЦК України); 

4) якщо робота виконується частково чи в повному обсязі з матеріалу замовника, правильно 

його використовувати, надати замовник)´´звіт про це та повернути його залишок (ст. 840 ЦК України); 

5) вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому замовником, та відповідати 

за втрату чи його пошкодження (ст. 841 ЦК України); 

6) своєчасно попередити замовника: 

7) про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від замовника; 

8) про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості придатності результату роботи; 

9) про наявність інших обставин, не залежних від підрядника, ав загрожують якості або 

придатності результату роботи (ст. 847 ЦК України); 

10) відмовитися від договору підряду, маючи право на відшкодування збитків, якщо 

використання недоброякісного чи непридатного матеріалу або дотримання вказівок замовника 

загрожує житло та здоров’ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, 

правил безпеки людей та інших вимог (ч. 2 ст. 848 ЦК України); 

11) передати замовникові разом із результатом роботи інформацію щодо експлуатації чи 

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

інформації використання результату роботи для цілей, визначених договором, є неможливим (ст. 861 

ЦК України). 

Наведений перелік не є вичерпним, договором можуть бути передбачені й інші обов’язки 

підрядника, що випливають із характеру та змісту роботи. 

Підрядник має право: 

1) залучити до виконання робіт інших осіб - субпідрядників (ст. 838 ЦК України); 

2) на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їхньої якості (ст. 845 ЦК 

України); 

3) відмовитися від договору підряду та право на відшкодування збитків, якщо замовник, 

незважаючи на своєчасне попередження з боку підрядника, у відповідний строк не замінить 

недоброякісний або непридатний матеріал, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи чи не 

усуне інших обставин, які загрожують якості чи придатності результату роботи (ч. 1 ст. 848 ЦК 

України); 

4) не розпочинати роботу, а розпочату зупинити, якщо замовник не нядяв матеріалу, 

устаткування чи речі, що підлягає переробці, чим створив неможливість виконання договору 

підрядником (ст. 851 ЦК України); 

5) якщо замовник протягом одного місяця ухиляється від прийняття виконаної роботи, 

підрядник має право після дворазового попередження продати результат роботи, а суму виторгу, з 

вирахуванням усіх належній йому платежів, внести в депозит нотаріуса на ім’я замовника, коли інше 

не встановлено договором (ч. 5 ст. 853 ЦК України); 

6) притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу й 

інше майно замовника, що є в підрядника, якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи чи 

іншої суми, належної підрядникові у зв’язку з виконанням договору підряду (ст. 856 ЦК України). 

Обов’язки замовника: 

1) сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених 

договором підряду (ч. 1 ст. 850 ЦК України); 

2) на вимогу підрядника у встановлений строк здійснити заміну недоброякісного чи 

непридатного матеріалу, змінити вказівки про спосіб виконання роботи й усунути інші обставини, що 

загрожують якості чи придатності її результату; 
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3) прийняти роботу, виконану підрядником відповідно договору підряду, оглянути її та в разі 

виявлення допущених відступів від договору чи інших недоліків негайно заявити про них підряднику 

(ч. 1 ст. 853 ЦК України); 

4) прийняти й оплатити виконану підрядником роботу (ч. 1 ст. 864 України). 

Замовник має право: 

1) у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у д. яльність підрядника (ч. 1 

ст. 849 ЦК України); 

2) відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник 

своєчасно не розпочав роботу чи виконує її таї повільно, що закінчення її в строк стає явно 

неможливим (ч. 2 ст. 849 ЦК України); 

3) призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі в», виконання цієї вимоги - 

відмовитися від договору підряду та в* магати відшкодування збитків або доручити виправлення 

роботи ін. шій особі за кошт підрядника, якщо під час здійснення роботи став; очевидним, що вона не 

буде виконана належним чином (ч. З ст. 84 ЦК України); 

4) у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору ї ряду, виплативши 

підрядникові плату за виконану її частину та від. шкодувавши йому збитки, завдані розірванням 

договору (ч. 4 ст. 84 ЦК України); 

5) на власний вибір вимагати безоплатного виправлення цих нєдолші у розумний строк або 

виправити їх за свій рахунок із правом на ви шкодування зазначених витрат чи відповідного 

зменшення плати а роботу, якщо інше не встановлено договором, коли підрядник ви ступив від умов 

договору підряду, що погіршило роботу, або припустився інших недоліків у роботі (ч. 1 ст. 852 ЦК 

України); 

6) вимагати розірвання договору та відшкодування збитків - за на» ності в роботі істотних 

відступів від умов договору підряду ЧИ : ших істотних недоліків (ч. 2 ст. 852 ЦК України); 

7) якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору підряду, які погіршили 

роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до договору 

або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право, якщо інше не 

встановлено договором або законом, за своїм вибором вимагати від підрядника: 

 безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк; 

 пропорційного зменшення ціни роботи;  

 відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх 

встановлено договором (ч. 1 ст. 858 ЦК України). 

 

3.Відповідальність сторін за договором підряду. 

За порушення умов договору підряду сторони несуть одна перед одною матеріальну 

відповідальність. Так, підрядник відповідає насамперед за неналежну якість роботи. Якщо підрядник 

допустив відступи від умов договору, які погіршили роботу, або допустив інші недоліки в роботі, 

замовник має право на вибір зажадати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або 

відшкодування понесених ним необхідних витрат з виправленням своїми засобами недоліків роботи, 

якщо договором передбачено таке право замовника, або відповідного зменшення винагороди за 

роботу. За наявності в роботі істотних відступів від договору або інших істотних недоліків замовник 

має право вимагати розірвання договору з відшкодуванням збитків. 

Згідно із ст. 858 ЦК України підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за які він 

несе відповідальність, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, 

завданих прогаянням строку виконання роботи. У цьому разі, на думку В. В. Луця, замовник повинен 

повернути підрядникові раніше передану йому роботу, якщо за характером роботи таке повернення 

можливе. Якщо відступи у роботі від умов договору або інші недоліки в роботі є істотними й такими, 

що не усуваються, або ж у встановлений замовником розумний строк виявлені недоліки не було 

усунуто, замовник має право відмовитися від договору та зажадати відшкодування завданих збитків. 

Умова договору підряду про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки в роботі не 

звільняє його від відповідальності, якщо доведено, що такі недоліки виникли внаслідок його умисних 

дій або бездіяльності. Крім того, варто врахувати, що підрядник, який надав матеріал для виконання 

роботи, відповідає за його якість відповідно до положень про відповідальність продавця за товари 

неналежної якості. 



Наслідки порушення підрядником договірних обов’язків врегульовано статтями 852, 858 ЦК 

України. Так, за ст. 852 ЦК України, якщо підрядник відступив від умов договору підряду, що 

погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право за своїм вибором 

вимагати: 

- безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк; 

- 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; 

- розірвання договору та відшкодування збитків (за наявності у роботі істотних відступів від умов 

договору підряду або інших істотних недоліків). 

У разі встановлення правила щодо безоплатного виправлення недоліків законодавець зазначає, 

що ці недоліки повинні бути усунуті у «розумний строк». Зазвичай такий строк буде визначатися в 

кожному конкретному випадку сторонами, а у випадку виникнення спору між ними - судом. Проте у 

кожному випадку, визначаючи тривалість строку, слід брати до уваги те, що замовник не повинен 

втратити інтерес до результату роботи. 

Як зазначалося, ст. 858 ЦК України також регулює питання відповідальності підрядника за 

неналежну якість роботи та наділяє замовника правом альтернативних вимог до підрядника, 

застосування яких залежить від вибору замовника. Положення вказаної статті певною мірою 

дублюють вимоги ст. 852 ЦК України. Зокрема, передбачено права замовника щодо безоплатного 

усунення недоліків у роботі в розумний строк, пропорційного зменшення ціни роботи. Стаття 858 ЦК 

України так само, як і ст. 852 ЦК України, передбачає право замовника на відшкодування своїх витрат 

на усунення недоліків. Проте на відміну від ст. 852 ЦК України, ст. 858 ЦК України дозволяє 

реалізувати замовникові це право лише в тому випадку, якщо право замовника на усунення недоліків 

установлено договором. 

Підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно 

виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, заподіяних простроченням виконання. 

У цьому разі замовник зобов’язаний повернути раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за 

характером роботи таке повернення можливе. 

Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки в роботі є істотними та 

такими, що не можуть бути усунені або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, 

замовник згідно із ч. 3 ст. 858 ЦК України має право відмовитися від договору та вимагати 

відшкодування збитків. 

Умова договору підряду про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки роботи 

не звільняє його від відповідальності за недоліки, які виникли внаслідок умисних дій або бездіяльності 

підрядника. 

Підрядник, який надав матеріал для виконання роботи, відповідає за його якість відповідно до 

положень про відповідальність продавця за товари неналежної якості. 

ЦК України закріплює у ст. 883 правило про відповідальність підрядника за будь-яке винне 

порушення договору будівельного підряду, якщо він не доведе, що ці порушення сталися не з його 

вини. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором підряду на капітальне 

будівництво винна сторона згідно із ст. 322 ГК України сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує 

другій стороні збитки (зроблені другою стороною витрати, втрату або пошкодження її майна, 

неодержані доходи) в сумі, не покритій штрафними санкціями, якщо інший порядок не встановлено 

законом. 

Недоліки, виявлені під час прийняття робіт (об’єкта), підрядник зобов’язаний усунути за свій 

рахунок у строки, погоджені з замовником. У разі порушення строків усунення недоліків підрядник 

несе відповідальність, передбачену договором. 

Згідно із ст. 322 ГК України позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості 

робіт за договором підряду на капітальне будівництво, визначається з дня прийняття роботи 

замовником і становить: 

1) один рік - щодо недоліків некапітальних конструкцій, а в разі, якщо недоліки не могли бути 

виявлені за звичайного способу прийняття роботи, - два роки; 

2) три роки - щодо недоліків капітальних конструкцій, а в разі, якщо недоліки не могли бути 

виявлені за звичайного способу прийняття роботи, - десять років; 

3) тридцять років - щодо відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями 

підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій. 



У разі, якщо договором підряду або законодавством передбачено надання гарантії якості роботи 

і недоліки виявлено в межах гарантійного строку, за ч. 4 ст. 322 ГК України перебіг строку позовної 

давності починається з дня виявлення недоліків. Дещо інший перебіг строку позовної давності 

передбачено в ЦК України. Зокрема, за ч. 1 ст. 864 ЦК України, якщо договором підряду або законом 

установлено гарантійний строк і заява з приводу недоліків роботи зроблена у межах гарантійного 

строку, перебіг позовної давності починається від дня заявлення про недоліки. Якщо відповідно до 

договору підряду роботу було прийнято замовником частинами, перебіг позовної давності 

починається від дня прийняття роботи в цілому. 

Стосовно відповідальності замовника за договором побутового підряду згідно із ст. 867 ЦК 

України можна зазначити таке: якщо замовник відмовився від договору побутового підряду до здачі 

йому роботи, то він зобов’язаний сплатити підрядникові понесені ним збитки. Їх розмір обмежений, 

оскільки відшкодовується тільки частина встановленої договірної ціни, пропорційно тій частині 

роботи, яка була фактично виконана підрядником до повідомлення про відмову від виконання 

договору, і витрати, понесені підрядником до цього моменту виконання договору, якщо вони не 

входять в ціну вказаної частини роботи, яка підлягає сплаті. 

Згідно із ст. 872 ЦК України, якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов 

договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, він 

має право вимагати за своїм вибором: 

а) виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості; 

б) розірвання договору та відшкодування збитків. 

У разі виявлення інших відступів від умов договору або інших недоліків у роботі замовник має 

право за своїм вибором вимагати: 

а) безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк; 

б) відшкодування його витрат на усунення недоліків; 

в) відповідного зменшення плати. 

Вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором побутового підряду, 

які можуть становити небезпеку для життя або здоров’я замовника та інших осіб, може бути 

пред’явлена замовником або його правонаступником протягом десяти років з моменту прийняття 

роботи, якщо у встановленому законом порядку не передбачені більш тривалі строки (строки служби). 

Така вимога може бути пред’явлена незалежно від того, коли виявлено ці недоліки, у тому числі й при 

виявленні їх після закінчення гарантійного строку. У разі невиконання підрядником цієї вимоги 

замовник має право протягом цього ж строку вимагати повернення частини ціни, сплаченої за роботу, 

або відшкодування його витрат на усунення недоліків. 

Замовник має право вимагати розірвання договору побутового підряду та відшкодування збитків, 

якщо внаслідок неповноти або недостовірності інформації, отриманої від підрядника, укладено 

договір на виконання робіт, що не мають тих властивостей, які мав на увазі замовник. 

Крім відповідальності, передбаченої нормами ЦК України щодо договору побутового підряду, 

підрядник буде нести відповідальність, передбачену Законом України «Про захист прав споживачів». 

Так, згідно із ч. 5 ст. 10 вказаного Закону у разі, якщо виконавець не може виконати (прострочує 

виконання) роботу (надання послуги) відповідно до договору, за кожний день (кожну годину, якщо 

тривалість виконання визначено у годинах) прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі 

трьох відсотків вартості роботи (послуги), якщо інше не передбачено законодавством. У разі, коли 

вартість роботи (послуги) не визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі трьох 

відсотків загальної вартості замовлення. Сплата виконавцем неустойки (пені), встановленої в разі 

невиконання, прострочення виконання або іншого неналежного виконання зобов’язання, не звільняє 

його від виконання зобов’язання в натурі. 

До того ж на підрядника можуть накладатися штрафи в розмірах, передбачених ст. 23 Закону 

України «Про захист прав споживачів». Наприклад, якщо підрядник відмовив споживачу в реалізації 

його прав, установлених ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 9 і ч. 3 ст. 10 вказаного Закону, він несе відповідальність у 

десятикратному розмірі вартості продукції, виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, 

але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

У ст. 891 ЦК України встановлюються підстави притягнення до відповідальності підрядника за 

недоліки документації та робіт за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт. 

Зокрема, підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, 

включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об’єкта, 



створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт. 

Крім того, у разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах 

підрядник на вимогу замовника зобов’язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну 

документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані 

збитки, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Згідно із ч. 5 ст. 324 ГК України позов про відшкодування замовнику збитків, спричинених 

недоліками проекту за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт, може бути 

заявлено протягом десяти років, а якщо збитки замовнику завдано протиправними діями підрядника, 

які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, - протягом тридцяти років з дня прийняття побудованого 

об’єкта. 

У договорі підряду можуть передбачатися санкції (неустойка, штраф, пеня) за порушення й 

інших умов договору, зокрема за прострочення підрядником виконання і здачі роботи замовникові, за 

прогаяння строку приймання її замовником, за несвоєчасну оплату виконаної роботи тощо. 

 Отже, ЦК України встановлюється відповідальність сторін договору в разі невиконання 

або неналежного виконання умов договору підряду  

Порушення умов договору Відповідальність 

- виконання роботи підрядником 

підрядником з відступами від умов 

договору, які погіршили роботу, або з 

іншими недоліками, які роблять її 

непридатною для використання 

Замовник має право вимагати від підрядника: 

безоплатного усунення недоліків в роботі у розумний 

строк; 

пропорційного зменшення ціни роботи; 

відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, 

якщо право замовника усувати їх встановлено 

договором. 

- істотні відступи і недоліки у 

роботі від умов договору 

Замовник має право відмовитися від договору та 

вимагати відшкодування збитків або відмовитися від 

договору 

- невиконання замовником свого 

обов’язку щодо сприяння 

підрядникові у виконанні роботи 

Підрядник має право вимагати відшкодування 

завданих збитків, включаючи додаткові витрати 

викликані простоєм, перенесенням строків виконання 

роботи або підвищення ціни роботи. 

- неможливе виконання роботи 

внаслідок дій або недогляду замовника 

Підрядник має право на сплату йому встановленої 

ціни з урахуванням плати за виконану частину роботи, 

за вирахуванням сум, які підрядник одержав або міг 

одержати у зв’язку з невиконанням замовником 

договору. 

- ненадання матеріалів, 

устаткування замовником 

Підрядник має право не розпочинати роботу, а 

розпочату роботу зупинити 

 


