
Інструкційно – методична карта № 10 

(навчальна практика із набуття первинних професійних умінь і навичок з дисципліни 

«Цивільне та сімейне право») 

 

Практичне заняття № 13 (2 години) 

Самостійна робота  - 2  години.   

Тема заняття:  Юридична характеристика та основні положення деяких договорів.  

Тема практичного заняття: Договір побутового підряду, будівельного підряду, підряду на 

проведення проектних та пошукових робіт 

Зміст заняття: Вирішення ситуацій з побутового підряду, будівельного підряду, підряду на 

проведення проектних та пошукових робіт та укладання договору щодо цього з умовою 

відповідальності за його порушення. 

 

Мета заняття.  

навчальна – формування у студентів професійного  уміння щодо дій у правовідносинах 

побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проведення проектних та пошукових робіт, 

зорієнтувати студентів у правових наслідках порушення істотних умов договорів побутового підряду, 

будівельного підряду, підряду на проведення проектних та пошукових робіт, навчити їх 

використовувати набуті теоретичні знання при складанні письмової форми договорів побутового 

підряду, будівельного підряду, підряду на проведення проектних та пошукових робіт  

 

виховна – привити студентам поняття особистої відповідальності за роботу, що вони  

виконують, та безумовного дотримання і виконання діючого законодавства в діяльності юриста. 

 

Методичне забезпечення 

1. Цивільний кодекс України . 

2. Зразки договорів підряду  

Актуалізація опорних знань 
1. Поняття «перевезення». Договір перевезення вантажу. Договір перевезення пасажира та 

багажу.  

2. Строк доставки вантажу, пасажира, багажу, пошти.  

3. Відповідальність за зобов’язаннями, що випливають із договору перевезення.  

4. Договір транспортного експедирування.  

 

Завдання 1. Заповніть схеми. 
Схема 1. 

 



Схема 2.  
 

Схема 3.  

 



 
Ситуація 1 

Фірма "Кристал" уклала  із  проектною організацією  договір  на розробку проектної 

документації з реконструкції будівлі, яку  фірма  придбала  для розміщення офісів. У  строк,  

зазначений у  договорі,  проектувальники  виконали  ескіз,  макет  і  генеральний план реконструкції. 

Коли  фірма  намагалася  отримати  дозвільну  документацію,  з’ясувалося,  що  проект  поданий  не  в  

повному  обсязі. Проектна  організація  зауважила,  що  виконала  умови  договору повністю, оскільки 

перелік матеріалів, що надаються, договором не передбачений. Однак вона готова виконати необхідну 

частину роботи за  умови  додаткової оплати.  Фірма "Кристал" звернулася за консультацією до 

юриста. 

Яку відповідь слід дати? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____ 

Ситуація 2 

За договором, укладеним між Ященком і будівельною організацією "Квадрат", на земельній 

ділянці Ященка було  зведено будинок, який Ященко прийняв  у день закінчення будівництва – 14 

липня 2014 р.  Побачивши, що деякі роботи, передбачені  проектом, не виконані, Ященко 3 березня 

2015 р.  звернувся до будівельної організації з вимогою  усунути  недоліки.  У цьому йому відмовили  

на  підставі  того,  що  Ященко  пропустив  строк  для пред’явлення  такої  вимоги.  Тоді  замовник  

звернувся  до  суду. Суд  відмовив  Ященку  у  задоволенні  його  вимог,  тому  що  він пропустив строк 

для їх пред’явлення. 

Чи правильне рішення суду? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____ 



 

Ситуація 3. 

АТ «Промінь» уклало договір підряду з ТзОВ «Бескид» під забезпечення порукою ТзОВ 

«Місяць». Оскільки протягом встановленого в договорі строку не було виконано навіть половини 

обумовлених робіт, АТ «Промінь» направив ТзОВ «Бескид» повідомлення про відмову від договору в 

односторонньому порядку з моменту отримання повідомлення. ТзОВ «Бескид» погодився. Через  

місяць АТ «Промінь» звернулося з позовом до ТзОВ «Бескид» та ТзОВ «Місяць» про відшкодування 

збитків, завданих прострочкою виконання зобов’язань за договором підряду. 

Вирішіть спір.  

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____ 

 

Ситуація 4. 
Публічне акціонерне товариство "Бердичівська фабрика м'яких іграшок"  в особі генерального директора Гетьмана Богдана 

Михайловича уклало договір з Петренко Семен Івановичем на виконання ремонтних робіт цеху № 2 ПАТ "Бердичівська фабрика м'яких 

іграшок" розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 133 (літера "В"). 

Істотні умови: 

Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати за дорученням ПАТ "Бердичівська фабрика м'яких іграшок" та у відповідності 

з умовами Договору роботи, а Замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх. 

Характер робіт: ремонт цеху № 2 підприємства ПАТ "Бердичівська фабрика м'яких іграшок", розташованого за адресою: м. 

Бердичів, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 133 (літера "В"). 

Підрядник зобов'язаний: своїми силами й засобами виконати роботи в обсягах і в строки, передбачені Договором, і здати 

предмет підряду Замовнику в стані, що відповідає вимогам Замовника; здійснити приймання від Замовника, розвантаження, складування 

і зберігання необхідних для виконання робіт за Договором матеріалів, конструкцій, устаткування, інструментів, комплектуючих виробів; 

інформувати Замовника про укладення договорів субпідряду з особами, що залучаються для виконання робіт за цим Договором, і 

забезпечувати контроль за ходом робіт, що виконуються ними; забезпечувати на місці виконання робіт вжиття необхідних заходів з 

техніки безпеки, пожежної безпеки й охорони такого місця; у разі виконання робіт на території Замовника протягом п'яти робочих днів 

з моменту підписання акта здавання-приймання предмета підряду вивезти з місця виконання робіт майно, що йому належить, за власний 

рахунок. 

Замовник зобов'язаний: оплатити виконані Підрядником роботи в розмірах і в строки, установлені Договором; прийняти 

виконані Підрядником роботи та підписати акт здавання-приймання виконаних робіт за умови належного виконання таких робіт 

Підрядником. 

Роботи виконуються із матеріалів Підрядника, за винятком тих матеріалів, які за умовами Договору надав Замовник. 

Якість матеріалів Підрядника повинна відповідати проектній документації, наданій Замовником, та загальноприйнятим 

вимогам, що зазвичай ставляться до матеріалів, які використовуються для робіт такого роду. 

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) матеріалу до настання строку здавання Підрядником 

визначених Договором робіт несе Сторона, яка надала матеріал, а після настання цього Строку — Сторона, яка пропустила строк. 

За дострокове виконання робіт більше ніж на 30 (тридцять) робочих днів Замовник здійснює Підряднику доплату в розмірі 10% 

(десяти відсотків) від вартості робіт. 

Складіть договір підряду (необхідні дані визначте самостійно) 

 
 Договір підряду 

м._______________________________________                                                                _________________ 20___ р. 

______________________________________________________________________________________________________ (далі 

— Замовник) в особі ________________________________________________________________________________, що діє на підставі 

___________________________, з однієї сторони, і _______________________________________________ (далі — Підрядник), з другої 

сторони (які далі за текстом разом іменуються Сторони, а окремо — Сторона), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного 

законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі й ясній пам'яті, діючи добровільно, свідомо та 

розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, бажаючи реального настання правових 

наслідків, обумовлених нижче, розуміючи значення своїх дій та їх правові й фактичні наслідки, уклали цей Договір підряду (далі — 

Договір) про таке: 

1. Предмет Договору 

1.1. ___________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________1.2. 

___________________________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________________ 

2. Вимоги Замовника 

2.1. Вимоги до робіт, що мають бути виконані Підрядником, встановлюються в проектній документації, забезпечення якою 

покладається на Замовника. Підрядник зобов'язується перевірити комплектність проектної документації та відповідність її установленим 

чинним законодавством України вимогам протягом 7 (семи) календарних днів з моменту її отримання. У разі виявлення невідповідності 

проектної документації установленим вимогам Підрядник повідомляє про це Замовника. У разі порушення встановленого цим пунктом 

строку на повідомлення про невідповідність проектної документації Підрядник позбавляється можливості в подальшому посилатись на 

невідповідність проектної документації як на причину порушення строків виконання робіт. У разі втрати або пошкодження переданої 

Підряднику проектної документації на виконання робіт Підрядник зобов'язаний відновити її за свій рахунок; при цьому строки 

виконання робіт не переглядаються. 

2.2. У разі відсутності проектно-кошторисної документації на момент початку робіт Сторони складають дефектний акт, який 

підписується Сторонами й визначає вимоги до робіт, що мають бути виконані Підрядником. 

2.3. Предметом підряду (результатом виконаних за Договором робіт) є ремонт приміщення цеху № 2 підприємства Замовника 

до стану, за якого указане приміщення може бути використано в нормальній господарській діяльності Замовника. 

2.4. Підрядник зобов'язаний суворо виконувати всі вказівки Замовника щодо виконання робіт. 

2.5. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотримання ним вказівок Замовника 

загрожує придатності або міцності робіт, що виконуються. 

3. Обов'язки Сторін 

3.1. Підрядник зобов'язаний: 

3.1.1. __________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________; 

3.1.2.____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________; 

3.1.3. __________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________; 

3.1.4. __________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________; 

3.1.5. __________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________. 

3.2. Замовник зобов'язаний: 

3.2.1. __________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________; 

3.2.2. __________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________. 

4. Інструмент, матеріали та умови виконання робіт 

4.1. _________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________. 

4.2. _________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________. 

4.3. _________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________. 

4.4. Для виконання роботи згідно з умовами Договору Замовник надає матеріали, перелічені в Додатку 1 до Договору, який є 

невід'ємною частиною Договору. 

4.5. Замовник на строк дії Договору надає Підряднику інструмент та обладнання для виконання робіт, перелічені в Додатку 2 

до Договору, який є невід'ємною частиною Договору. 

4.6. Замовник протягом двох робочих днів з дня підписання Договору надає Підряднику необхідну проектну документацію: 

креслення, зразки, а також інші необхідні документи для виконання робіт. 

4.7. Матеріал, інструмент та обладнання згідно з п.п. 4.4—4.5 Договору повинні бути надані Замовником Підряднику для 

виконання робіт за актом (актами) протягом двох робочих днів з дня підписання Договору. 

4.9. У випадку недоброякісності наданого матеріалу та/або інструментів (обладнання) Замовник зобов'язаний зробити заміну 

матеріалу протягом двох робочих днів з дня повідомлення його про це Підрядником. 

5. Винагорода Підрядника 

5.1. Вартість та витрати по виконанню робіт визначаються згідно з приблизним кошторисом, викладеним у Додатку № 3 до 

Договору, який є невід'ємною частиною Договору. 

5.2. У випадку необхідності перевищити приблизний кошторис Підрядник зобов'язаний письмово повідомити про це Замовника 

протягом трьох робочих днів. До повідомлення повинні бути додані документи, що обґрунтовують підвищення кошторису.  

5.3. Замовник зобов'язаний протягом трьох робочих днів після одержання вказаного у п. 5.2 Договору повідомлення надати 

Підряднику відповідь про підтвердження замовлення або про відмову від Договору. 

5.4. Значним вважається перевищення приблизного кошторису більше ніж на 20% (двадцять відсотків) від його загальної суми. 

5.5. Витрати Підрядника відшкодовуються ним із винагороди, що виплачується Замовником. 

5.6. Вартість робіт за даним Договором указано без урахування ПДВ. 

6. Доплати 

6.1. _________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________. 



 

7. Порядок розрахунків 

7.1. Замовник здійснює оплату в такому порядкові: 

7.1.1. протягом двох робочих днів із дня підписання Договору сплачує Підрядникові аванс у розмірі 10000 (десять тисяч) грн 

шляхом безготівкового перерахунку коштів на поточний рахунок Підрядника; 

7.1.2. протягом п'яти робочих днів із дня підписання акта здавання-приймання робіт проводить із Підрядником остаточний 

розрахунок шляхом безготівкового перерахунку коштів на поточний рахунок Підрядника. 

7.2. Доплата за п. 6.1 Договору виплачується в тому самому порядку, що й основна сума платежу. 

7.3. Підрядник має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах. 

8. Термін виконання робіт 

8.1. Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт протягом двох робочих днів із дня надання матеріалів, інструменту 

та необхідної документації Замовником. 

8.2. Підрядник зобов'язується виконати роботу до 30 листопада 2014 р. з правом дострокового виконання. 

8.3. Проміжні терміни виконання робіт визначаються проектною документацією, наданою Замовником. 

8.4. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про готовність предмета до 

здавання протягом двох робочих днів. 

9. Контроль Замовника за перебігом виконання робіт 

9.1. Підрядник зобов'язується не рідше, ніж один раз на місяць, інформувати Замовника про перебіг виконання робіт. 

9.2. Замовник має право безперешкодного доступу (у робочий час, без перешкоджання виконанню Підрядником робіт за 

Договором чи інших робіт) до робіт Підрядника для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються на виконання Договору.  

9.3. Підрядник зобов'язується забезпечити Замовнику необхідні умови для ознайомлення з ходом виконання робіт. 
 10. Порядок здавання-приймання предмета підряду 

10.1. Здавання-приймання виконаних робіт за Договором (предмета підряду) здійснюється Сторонами за актом протягом трьох 

робочих днів із дня повідомлення Підрядником Замовника про готовність предмета підряду до приймання. 

10.2. Місце (пункт) здавання-приймання: м. Бердичів, вул. Михайла Омелянович-Павленка, 133. 

10.3. Протягом трьох робочих днів з дня підписання передбаченого п. 10.1 Договору акта здавання-приймання Підрядник 

зобов'язаний надати Замовнику залишки матеріалів, звіт про використання матеріалу, а також передати всю проектну документацію та 

креслення, надані за п. 4.6 Договору. 

11. Гарантійні терміни 

11.1. Гарантійний термін за Договором становить один рік з дня здавання-приймання предмета підряду. 

12. Відповідальність Сторін та вирішення спорів 

12.1. Підрядник за Договором несе таку відповідальність: 

12.1.1. за затримку з передачею предмета підряду, передбачену п. 10.1 Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у 

розмірі 2000 (дві тисячі) грн за кожен робочий день прострочення; 

12.1.2. за затримку з передачею звіту та/або залишків матеріалів та/або документації, передбачену п. 10.3 Договору, Підрядник 

сплачує Замовникові штраф у розмірі 500 (п'ятсот) грн за кожен робочий день прострочення. 

12.2. Замовник за прострочення оплати, передбаченої п. 7.1 Договору, сплачує Підряднику пеню в розмірі 5% (п'ять відсотків) 

від суми заборгованості за кожен календарний день прострочення. 

12.3. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов'язків протягом строку Договору винна Сторона 

сплачує іншій Стороні неустойку в розмірі 20000 (двадцять тисяч) грн. 

12.4. При порушенні своїх зобов'язань за Договором Сторона несе відповідальність, визначену Договором та/або чинним 

законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, 

визначених Договором. 

12.5. Сторона, яка своїми діями завдала збитків іншій Стороні, повинна їх відшкодувати в повному обсязі. Відшкодування 

завданих збитків не звільняє Сторону від виконання інших обов'язків за Договором. 

12.6. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). 

Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї 

заходів щодо належного виконання Договору. 

12.7. До форс-мажорних обставин належать обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, такі як війна, 

пожежа, повінь, землетрус, ураган, буря, просідання і зсув ґрунту; заборонні заходи законодавчих та/або виконавчих органів державної 

влади чи місцевого самоврядування, що виникли після укладання Договору, та які Сторони не могли передбачити або запобігти їм 

прийнятними заходами, якщо ці обставини вплинули на виконання зобов'язань за Договором. У цьому випадку термін виконання 

зобов'язань за Договором змінюється за взаємною згодою, про що Сторони Договору укладають додаткову угоду. 

12.8. У разі виникнення зазначених вище форс-мажорних обставин Сторони протягом трьох календарних днів письмово 

сповіщають одна одну про наявність таких обставин, підтверджуючи це відповідними офіційними документами. Якщо Сторони без 

поважних причин не сповістили в зазначений строк про виникнення форс-мажорних обставин, то вони в подальшому не мають права 

вимагати зміни строків виконання умов Договору. 

12.9. Якщо форс-мажорні обставини тривають понад 30 (тридцять) календарних днів, то Сторони можуть прийняти рішення 

про зміну строків виконання умов Договору або про його припинення, про що укладають додаткову угоду.  

12.10. Усі спори, пов'язані з виконанням Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір неможливо 

вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно із чинним законодавством України. 

13. Прикінцеві положення 

13.1. Договір підписується уповноваженими представниками Сторін та скріплюється печатками Сторін. 

13.2. Договір не підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації. 



13.3. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань 

за ним, але не довше ніж до 31 грудня 2014 р. 

13.4. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке відбулося під час дії 

Договору. 

13.5. Усі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному 

окремому випадку зроблені в тій самій формі, що й Договір. 

13.6. Після підписання Договору всі попередні переговори щодо його укладення, листування, попередні угоди та протоколи 

про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні 

його умов. 

13.7. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством України, зміни до Договору можуть бути внесені 

тільки за взаємною домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору. 

13.8. Додаткова угода до Договору оформлюється за тими самими правилами, що й сам Договір. 

13.9. Зміни до Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до 

Договору, якщо інше не встановлено в додатковій угоді, Договорі або в чинному законодавстві України. 

13.10. Зміна умов або припинення дії одного чи кількох пунктів Договору не припиняє дії Договору в цілому.  

13.11. Якщо інше прямо не встановлено Договором або чинним законодавством України, Договір може бути розірваний тільки 

за взаємною домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору.  

13.12. Договір уважається розірваним із моменту підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до нього, якщо інше не 

встановлено в додатковій угоді, Договорі або в чинному законодавстві України. 

13.13. При невиконанні або порушенні однією зі Сторін умов Договору та з інших підстав, передбачених чинним 

законодавством України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї зі Сторін за рішенням суду. 

13.14. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов'язані з ним, у тому числі з його дійсністю, укладенням, 

виконанням, зміною та припиненням, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, 

регламентуються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовуваними до таких 

правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

13.15. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов'язується повідомляти 

в письмовій формі іншу Сторону про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів у 10-денний строк, а в разі 

неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків. 

13.16. Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою на семи сторінках у 

двох автентичних примірниках, кожен із яких має однакову юридичну силу.  

Місцезнаходження й реквізити Сторін 

Замовник: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підрядник: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота 

Товариство з додатковою відповідальністю “ЛЛЛ” та ПАТ “ДДД” уклали договір будівельного підряду 
із зведення гаражних боксів на відведеній Замовнику земельній ділянці у м. Дніпропетровську по вул. 

Чайковського, 1, відповідно до проектно-кошторисної документації. 

Істотні умови: 
Замовник доручає, а Підрядник бере на себе виконання будівельних робіт із зведення гаражних боксів 

на відведеній Замовнику земельній ділянці у м. Дніпропетровську по вул. Чайковського, 1, відповідно до 

проектно-кошторисної документації 



Виготовлення (замовлення) та узгодження проектно-кошторисної документації, а також одержання 
дозволів на будівельні роботи здійснює Замовник. 

Роботи виконуються з матеріалів Підрядника. За умови окремих додаткових угод частина робіт може 

використовуватися з матеріалів, переданих Підряднику Замовником. 

Замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконані роботи згідно з актами здавання-приймання 
виконаних робіт. 

Здавання- приймання виконаних робіт та їх оплата здійснюється згідно з календарним планом 

виконання робіт. 
Вартість робіт відповідно до кошторису становить 10 000 грн. Підрядник має право збільшувати вартість 

робіт за кожним з етапів у таких випадках: 

- у разі збільшення Замовником обсягу робіт; 
- у разі зміни вартості будматеріалів, конструкцій, устаткування та інших витрат Підрядника. 

Угодою сторін допускається зміна вартості робіт на інших підставах. 

Термін виконання робіт установлюється з 1 травня по 1 вересня 2016 р. за умови надання Підряднику 

будівельного майданчика під об’єкт підрядних робіт. 
При виконанні робіт Підрядник несе відповідальність за доброякісність своїх матеріалів. 

У разі виконання робіт з матеріалів Змовника Підрядник несе відповідальність за будь-які опущеня, що 

спричинили втрату (пошкодження) цих матеріалів. Він відповідає за додержання норм видатку матеріалів та 
звітує перед Замовником про їх використання. 

Якість виконаних робіт повинна відповідати проектно- кошторисній документації. 

Замовник зобов’язаний прийняти роботи виконані Підрядником, протягом трьох діб з дня подання їх до 
прийняття. Термін подання до прийняття виконаних робіт – день передачі Замовнику акта про виконання робіт. 

Замовник у зазначений термін зобов’язаний підписати акт приймання або у разі виявлення недоліків у 

виконаній роботі скласти за участі Підрядника акт про їх наявність. 

При цьому виконані роботи підлягають оплаті Замовником, а недоліки усуваються за рахунок 
Підрядника 

Якщо по суті акта про недоліки (порушення умов якості чи обсягів) виникає спір, для участі у прийманні 

залучається незалежна експертна організація. 
За відсутності спору за цим актом Підрядник зобов’язаний протягом семи діб безплатно усунути 

недоліки. 

Замовник має право через своїх інспекторів перевіряти терміни виконання робіт та додержання 

Підрядником вимог проектно-кошторисної документації. 

 

ДОГОВІР БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ № _ 
М. ______________________                                                                         ____________________ 20___р. 
________________________________________________________________________________________

__, надалі – “Підрядник”, в особі 

____________________________________________________________________, що діє на підставі 
______________________________________________________________________________, 

Та____________________________________________________________, надалі – “Замовник”, в особі 

______________________________________________________________________________________, що діє на 

підставі _____________________________________________________________, керуючись положеннями ст. 
875-886 Цивільного Кодексу України, уклали договір про нижченазване: 

1. Предмет договору 
1.1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

1.2._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______1.3._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______2. Порядок виконання та прийняття робіт 

2.1.___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

2.2.____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2.3._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

2.4._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

3.Вартість робіт т порядок розрахунків 
3.1. Вартість робіт Замовник проттягом двох банківських днів від дня пред’явлення чергового етапу 

виконаних робіт до приймання. Несвоєчасність приймання з боку Замовника не може бути підставою затримки 

оплати пред’явлених до приймання робіт. 
Згілно з угодою сторін може бути встановлене авансування робіт на 50 % їх вартості.  

3.2.Розрахунки за договором встановлюються платіжними дорученнями Замовника. 

3.3. Якщо після укладення договору виникла необхідність змінити кошторисну вартість робіт, 

Підрядник зобов’язаний повідомити Замовника про це до настання терміну чергового етапу приймання робіт.  
Якщо Підрядник не попередив Замовника про перевищення кошторису, він зобов’язаний виконати 

роботи, не вимагаючи відшкодування витрат понад кошторис. 

3.4. Розрахунки за надані Замовником Підряднику матеріали та послуги можуть здійснюватися як на 
підставі рахунків Замовника, так і шляхом заліку їх вартості у вартість робіт. 

4. Особливі умови 
4.1. Підрядник самостійно забезпечує перевезення робітників на об’єкт підряду та їх побутове 

обслуговування. 

Він же забеспечує збереження на об’єкті інструментів та матеріалів як власних, так і одержаних від 

Замовника. 

4.2. Забезпечення робіт електроенергією та водопостачанням покладається на Замовника. 

5. Відповідальність сторін 
5.1. Відповідальність сторін настає у разі невиконання чи належного виконання зобов’язань, що є 

підставою для стягнення з винної сторони пені та відшкодування завданих збитків. 
5.2. За порушення термінів здавання-приймання робіт винно сторона сплачує пеню у розмірі 0,5 % 

вартості робіт за кожний день прострочення. 

5.3. У разі прострочення оплати виконаних робіт Замовник сплачує Підрядникові пеню у розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. 

6. Дія договору 



6.1. Договір укладений на 4 місяці. Він набирає чинності з дня його підписання. 
6.2. Зміна умов договору може мати місце згідно з письмовою угодою сторін. 

6.3. Дострокове припинення договору може мати місце як за угодою сторін, так і в судовому порядку за 

заявою будь-якої сторони про порушення умов договору. 

7.Юридичні адреси та інші реквізити сторін: 

Замовник: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підрядник: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації 

Предметом договору підряду є робота, яку виконує підрядник, точніше – її результат. До робіт 

належить проектування, будівництво нових, технічне переоснащення діючих підприємств, розширення, 

реконструкція, капітальний ремонт і реставрація об’єктів і споруд виробничого і невиробничого 

призначення, а також супутні послуги, в т. ч. геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- та 

супутникова фото-зйомки та інші послуги, що їх включають до кошторисної вартості робіт, якщо вартість 

виконання цих послуг не перевищує вартості власне робіт.  

За договором підряду можуть виконувати широкий обсяг робіт.  

Істотними умовами договору є також ціна, строки.  

У разі одержання неякісного або непридатного матеріалу підрядник зобов’язаний своєчасно 

попередити про це замовника (ст. 847 ЦК). Якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку 

підрядника, у відповідний строк не замінить неякісний або непридатний матеріал, підрядник має право від-

мовитися від договору підряду, Він також має право на від-шкодування збитків. Підрядник зобов’язаний 

відмовитися від договору, зберігаючи право на відшкодування збитків, у разі якщо використання таких 

матеріалів загрожує життю і здоров’ю людей чи зумовлює порушення екологічних, санітарних правил, 

правил безпеки людей та інших вимог.  

Підрядник виконує роботу на власний ризик. Це означає, що він відповідає за якість виконаних 

робіт. Якщо підрядник виконав роботу, відступивши від умов договору підряду, що погіршило роботу, або 

з іншими недоліками, замовник має право, якщо інше не встановлено договором або законом, на свій вибір 

вимагати від підрядника: 1) безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк;  

2) пропорційного зменшення ціни роботи;  

3) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника їх усунути встановлене 

у договорі.  

Згідно зі статтею 875 ЦК за договором будівельного під-ряду 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 завершені будівельні роботи й оплатити їх.  

Договір будівельного підряду укладають на нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію 

підприємств, будівель, споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно 

пов’язаних із місцезнаходженням об’єкта.  

Згідно зі статтею 887 ЦК за договором підряду на проведення проектних і пошукових робіт 

підрядник зобов’язується розробити за завданням замовника проект або іншу технічну документацію та 

(або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов’язується прийняти й оплатити їх. 
 

 


