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                                     ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 26/0122 
 

                      м. Київ                                                                                                   «26» сiчня 2022 р. 
 
ФОП ТИТАРЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕГОВИЧ, ідентифікаційний номер 3033106917, (ТМ «Добра Шафа» (свідоцтво 

на знак для товарів і послуг №265642), надалі «Виконавець», з одного боку, та ___________________________, надалі 
«Замовник», з другого боку, уклали цей Договір про наступне: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання розробити проект та виготовити: Меблі 

в кухню, стелаж, меблі в передпокій, шафа в спальню, меблі в кабінет, меблі до санвузлів у відповідності з 
умовами даного Договору за адресою: ____________________________________ 

1.2.  Виріб виготовляється Виконавцем згідно із затвердженим Замовником макетом та з матеріалів, 
погоджених Замовником у Додатку №1, що є невід’ємною частиною даного Договору, та за кошти Замовника. 
 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 
2.1. Виріб, що встановлюється за цим Договором, повинно бути виготовлено у відповідності із 

погодженими Сторонами кресленнями (ескізами), які є невід’ємною частиною даного Договору. Виконавець повинен 
дотримуватись термінів виготовлення Виробу, встановлених цим Договором. 

2.2. Меблі виготовляються згідно з технічними умовами ДСТУ 4414: 2005 (Меблі за індивідуальним 
замовленням). 

2.3. Виріб вважається переданим у власність Замовнику після підписання Сторонами Акту виконаних 
робіт та остаточного розрахунку між Сторонами, що є фактом прийому-передачі меблі. 

2.4. В обов’язки Виконавця не входять сантехнічні та електромонтажні роботи (окрім підключення 
світлодіодної підсвітки напругою 12 Вольт, у разі, якщо її монтаж передбачений за Договором). Нерівність 
стін, підлоги та стелі не компенсується геометричними формами Виробу. Монтаж виробу виконується 
виключно за будівельними рівнями. 

2.5. Претензії щодо поставки (невідповідності фактичної кількості та кількості, вказаній в Додатку-
специфікації до даного Договору та/або неналежна якість Виробу та/або видимі дефекти) виявляються під час 
прийому-передачі Виробу та оформлюється окремим Актом розбіжностей, який підписується Виконавцем та 
Замовником. Виконавець зобов’язується протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати підписання Акту 
розбіжностей доповнити нестачу товару і/або замінити неякісний і/або пошкоджений Виріб, або скоригувати Додаток-
специфікацію. 
 

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 
3.1. Замовник зобов'язаний прийняти виріб в призначений Виконавцем і заздалегідь погоджений із 

Замовником день. 
3.2. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи Виконавцем відмовитись від виконання 

умов Договору, відшкодувавши Виконавцю витрати на виготовлення Виробу, а також збитки, заподіяні розірванням 
Договору. Сума заподіяних збитків сплачується Виконавцеві за вирахуванням внесеної Замовником передплати. У 
випадку, якщо сума заподіяних збитків менша передплати, внесеної Замовником, різниця повертається Замовникові. 

3.3. Замовник має право вимагати усунення прихованих недоліків за рахунок коштів Виконавця у випадку, 
якщо такі недоліки виникли з вини Виконавця і були виявленні Замовником впродовж гарантійного терміну, 
встановленого в п. 6.5. 
 

4. СУМА ДОГОВОРУ І УМОВИ ОПЛАТИ 
4.1. Сума Договору включає відшкодування витрат Виконавця на матеріали і оплату за виконану ним 

роботу по виготовленню, транспортування /заносу у квартиру та монтажу Виробу. 
4.2. Загальна сума цього Договору складає _______________________ 
4.3. Замовник зобов’язується зробити передплату у розмірі ___________________ у момент підписання 

обома Сторонами Договору для закупівлі Виконавцем матеріалів. 
4.4. Замовник зобов’язується сплатити залишок суми в розмірі __________________ по факту закінчення 

установки Виробу протягом двох банківських днів, після підписання Акту прийому-передачі Виробу. 
 
 

5. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ 
5.1. Термін виготовлення Виробу складає до 40 робочих днів з моменту внесення передплати згідно 

п.4.3. цього Договору або від дати проведення повторного заміру у зв’язку з частковою та/або не повною готовністю 
об’єкту. 

5.2. У випадку несвоєчасної поставки матеріалів або несвоєчасного виконання послуг контрагентами 
та/або постачальниками Виконавця, Виконавець може звернутись до інших постачальників/контрагентів та 
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продовжити термін виконання робіт від вказаної дати готовності, повідомивши Замовника про зміни передбачуваного 
терміну виготовлення Виробу, але на термін не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів. 
 

6. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ТА ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН 
6.1. Виріб, виготовлений Виконавцем, повинен відповідати вимогам до його якості у момент передачі 

Виробу Замовнику. При виявленні явних недоліків Замовник зобов'язаний заявити про них Виконавцю, про що 
робиться відмітка в Акті виконаних робіт. 

6.2. Якщо після прийому Виробу Замовник виявив відхилення від умов Договору або інші недоліки, які не 
могли бути встановленні при звичайному способі прийому (приховані недоліки), Замовник зобов’язаний негайно 
повідомити про це Виконавця в претензійному порядку. Браковані частини Виробу/деталі підлягають заміні шляхом 
складання Виконавцем рекламації до виробників/контрагентів.  

6.3. Підписуючи цей договір, Замовник підтверджує, що був поінформований про необхідність 
забезпечити належну циркуляцію повітря навколо побутової техніки згідно із інструкціями до неї. Виконавець не несе 
відповідальності за вихід з ладу техніки по причині недостатнього відводу тепла , у разі якщо Замовник не виконав 
рекомендацій Виконавця, що до забезпечення необходної циркуляції повітря.  

6.4. При виникненні між Сторонами суперечки з приводу недоліків Виробу, на вимогу будь-якої із Сторін 
може бути призначена експертиза якості Виробу. 

6.5. Гарантійний термін якості виконаних робіт по виготовленню Виробу складає 18 місяців, починаючи з 
моменту підписання Акту виконаних робіт, за умови правильної і акуратної експлуатації Виробу Замовником. 

6.6. Якщо протягом 14 днів з моменту виконання робіт та оплати залишку суми за Договором від 
Замовника не надійшло жодних зауважень щодо якості Виробу, роботи за Договором вважаються виконаними, навіть 
якщо Акт виконаних робіт не був підписаний. Гарантії якості лишаються у будь-якому разі.  
 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даною угодою Виконавець і Замовник 

несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України і умов цього Договору. 
7.2. Виконавець звільняється від виконання гарантійних зобов’язань перед Замовником впродовж 

гарантійного терміну у разі неакуратної експлуатації Виробу Замовником, а також у разі механічних, хімічних або іншого 
роду ушкоджень, що виникли з вини Замовника або третіх осіб, або обставин непереборної сили. 

7.3. У разі несвоєчасного внесення Замовником оплати за готовий виріб, або у разі ухилення від 
підписання Акту виконаних робіт без належної на то причини,  нараховується пеня у розмірі 0,05% заборгованої суми 
за кожен день прострочення платежу. 

7.4. У разі відмови прийняття Виробу у встановлений термін згідно п.5.1 цього Договору, Замовник 
зобов’язаний сплатити послуги зберігання Виробу на складі Виконавця у розмірі 0,05% вартості виробу за кожен день 
зберігання. 

7.5. Якщо Замовник впродовж 10 (десяти) календарних днів ухиляється від прийняття Виробу, 
Виконавець має право після двократного інформування Замовника, утилізувати Виріб. 

7.6. Виконавець не несе відповідальності за якість установки Виробу при наявності нерівності стін, кутів, 
підлоги, стелі в місці установки Виробу, якщо їх величина настільки значна, що не може бути компенсована 
регулювальними гвинтами механізмів і комплектуючих. 

7.7. У випадку, якщо Замовник не надав схеми розводки електрики і комунікацій, Виконавець не 
несе відповідальності за ушкодження електропроводки і/або інших комунікацій в процесі монтажу Виробу, у 
разі якщо Виконавцем були вжиті всі необхідні заходи (наприклад використання детектору), щоб уникнути 
таких ушкоджень.  

7.8. В разі порушення термінів постачання виробу згідно пп. 5.1, 5.2 цього Договору Виконавець 
зобов’язується сплатити Замовнику 0,05% вартості Виробу за кожен робочий день прострочки. 
 

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК 
8.1. Усі розбіжності, що виникають внаслідок або у зв’язку з цим Договором, повинні вирішуватись шляхом 

переговорів між Сторонами. 
8.2. У разі, якщо спори та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають 

розгляду в суді, згідно чинного законодавства України. Претензії щодо кількості та якості поставленого товару 
передаються до суду з обов’язковим дотриманням досудового порядку врегулювання суперечки. 
 

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даною 

угодою, якщо настали обставини непереборної сили (пожежа, повінь, стихійне лихо, війна, військові дії усіх видів, 
істотна зміна законодавства, істотна зміна курсу валют, яка в свою чергу призвела до некерованої інфляції, інші 
можливі обставини невизначної сили, незалежні від волі Сторін) і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на 
виконання цього Договору. 

9.2. Терміни виконання зобов’язань за даною угодою при цьому відкладаються на час дії форс-мажорних 
обставин. 
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10. ОСОБЛИВІ УМОВИ 
10.1. Сума Договору згідно п.п.4.2-4.4 може бути переглянута при взаємному погодженні Сторін, у 

випадку значної зміни курсової різниці пари UAH/USD протягом 10 (десяти) робочих днів від дати підписання Договору. 
Але сума договору не підлягає перерахунку  після отримання Виконавцем передплати згідно п.4.3 

10.2. Вартість підйому складає 1400 грн 00 копійок та включена у вартість договору. 
10.3. Згідно правил протипожежної безпеки, Замовник у будь-якому разі не має права залишати Виконавця 

або представників Виконавця замкнутими в приміщенні, де проводитиметься монтаж Виробу без можливості вільного 
виходу з цього приміщення.  
 

11. ЗМІНИ УМОВ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 
11.1. Усі зміни, пов’язані із внесенням правок в специфікацію/макет Замовником після підписання цього 

Договору, оформлюються додатково шляхом складання Додаткової угоди до цього Договору, підписаної обома 
сторонами. У випадку внесення правок Замовником після підписання цього Договору, Виконавець не гарантує 
виготовлення Виробу в термін встановлений п 5.1. 

11.2. У випадку розірвання Договору Сторони підписують Угоду розірвання. 
 

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
12.1. Даний Договір складений у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному 

примірнику для кожної зі Сторін. 
12.2. Сторони зобов’язані повідомити одна одну про зміни свого місцезнаходження та реквізитів в 3-денний 

термін з моменту настання таких змін. 
 

13. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 

                         Виконавець 
 

ФОП Титаренко Олексій Олегович 
ІНН 3033106917 
 

 
«___»______________2022р./  __________________ 
 

Замовник 
 

 
  
 
 

«___»______________2022р.______________ 

 
 Передплату в розмірі (готівковий платіж) ______________________________________________________    грн. 

ОТРИМАВ. 
ФОП Титаренко Олексій Олегович 
ІНН 3033106917 

 «___» ______________ 2022 р./   __________________   
  
  
Доплату в розмірі (готівковий платіж)  ________________________________________________________    грн. 

ОТРИМАВ.  
ФОП Титаренко Олексій Олегович 
ІНН 3033106917 

 
«___» ______________ 2022 р./   __________________   
 


