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Виконавець ___________________________       Замовник___________________________ 

 

 
ДОГОВІР 

НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ 
№ ___/2020 

м. Чернівці                                          «___» _______  2020 р. 
 
Фізична особа-підприємець Колядинський Артем Валентинович (далі – Виконавець), з однієї сторони, та  
_________________________________________ (далі – Замовник), з іншої сторони, кожен окремо іменується – 

Сторона, а разом – Сторони, уклали цей Договір (далі – Договір) про наступне: 
 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 
1.1. Дизайн-проект – сукупність графічних і текстових матеріалів, які містять проектні рішення і дають 

повне уявлення про об’єкт, концепцію, задум щодо створення індивідуального стилю простору або виробу з 
урахуванням особливостей та функціонального призначення та який враховує технічні, стилістичні та інші 
індивідуальні побажання Замовника.  Дизайн-проект складається з: 

- 1 альбом з зображеннями  
o 3D візуалізаціями:  
o 3D схеми дизайну (за необхідності):  

- 1 альбом з кресленнями та текстовою частиною. 
- Доступ до онлайн ресурсу зі зберіганням усіх графічних та текстових матеріалів, що відображені у альбомі з 

візуалізаціями  та альбомі з кресленнями. Візуалізації записані у форматі JPG, креслення у форматі PDF. 
- Також передбачено _____ безкоштовних виїздів на об’єкт в процесі ведення будівельно-ремонтних робіт. 
- Проектом не передбачено розробку конструктивних рішень добудов та погодження в державних інстанціях. 
1.2. Ескізний проект - сукупність графічних матеріалів, що дають загальне уявлення про дизайн Об’єкту 
1.3. Технічне завдання – додаток до договору, в якому фіксуються побажання та вимоги Замовника, що 

необхідно врахувати при розробці ескізного проекту.  
1.4. Завдання на проектування - додаток до договору, в якому фіксуються побажання та вимоги 

Замовника, що необхідно врахувати при розробці дизайн-проекту. 
1.5.  Базова комплектація – підбір Виконавцем елементів (меблів, обладнання, матеріалів опорядження 

тощо) інтер'єру за допомогою інтернет ресурсів та електронних каталогів,  та зазначення інформації про них 
(виробник, серія, назва, артикул) у дизайн-проекті. Роботи щодо підбору базової комплектації не включають 
розкладку та детальний дизайн елементів даного переліку. 

1.6.  Розширена комплектація – підбір елементів (меблів, обладнання, матеріалів опорядження тощо) 
інтер'єру за допомогою інтернет ресурсів, електронних каталогів, підбір шляхом виїздів у салони та магазини та 
зазначення інформації про них (виробник, серія, назва, артикул) у проекті. Роботи щодо розширеної комплектації 
узгоджуються Сторонами окремо шляхом підписання відповідного Додатку до Договору. 

1.7. Авторський нагляд - дії Виконавця спрямовані на контроль (нагляд, перевірку) виконання робіт у 
відповідності до виконаного дизайн-проекту. Здійснення авторського нагляду узгоджуються Сторонами окремо 
шляхом підписання відповідного Додатку до Договору. 

1.8. Декорування -  дії Виконавця спрямовані на пошук, підбір та розташування в інтер’єрі Об’єкта. 
Роботи щодо декорування Об’єкта узгоджуються Сторонами окремо шляхом підписання відповідного Додатку до 
Договору. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. У відповідності до умов цього Договору Виконавець за завданням Замовника зобов’язується 
виконати проектно-дизайнерські роботи щодо розробки дизайн-проекту робіт (далі по тексту Договору - роботи) в 
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приміщенні Замовника, характеристики якого визначені в п.1.2. цього Договору (далі по тексту Договору – Об’єкт), а 
Замовник зобов’язується прийняті та оплатити виконану Виконавцем роботу. 

2.2. Характеристики Об’єкта:  
2.2.1. Адреса: ___________________________________ 
2.2.2. До розробки береться ___________________________________________________________________ 
2.3. Головним результатом цього договору є дизайн-проект, який є технічним документом у вигляді 

тексту, креслень, зображень тощо, що містить в собі детальний опис рекомендацій щодо облаштування інтер’єру 
Об’єкта та який враховує технічні, стилістичні та інші індивідуальні побажання Замовника. Дизайн-проект 
розробляється на підставі Технічного завдання (Додаток 3 до цього Договору) та Завдання на проектування (Додаток 
4 до цього Договору), які є невід’ємною частиною цього Договору. 

2.4. Додатковими результатами цього Договору, тобто такими результатами робіт, які Замовник може 
використовувати окремо, незалежно від досягнення головного результату, є: 

- Технічне завдання 
- Завдання на проектування 
- Ескізний проект 
За погодженням сторін, шляхом підписання Сторонами Додатків до цього Договору або Додаткових угод до 

цього Договору, Сторони можуть визначити інші додаткові результати цього Договору.  
2.5. Виконання робіт, які не передбачені цим Договором, здійснюються за умови підписання Сторонами 

цього Договору відповідних додатків до Договору або додаткових угод, які визначають вартість таких робіт, їх склад, 
строки виконання тощо. 
 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ 
3.1. Ціна цього Договору визначається як сукупна вартість робіт, виконаних на умовах цього Договору. 

Ціна договору визначається в євро, при цьому розрахунки по Договору здійснюються в гривнях по курсу продажу 
євро, встановленому ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на день здійснення платежу. 

3.2. Ціна Договору зазначається в Калькуляції (Додаток 2 до цього Договору) та складає ________ євро. 
Ціна Договору може бути змінена у випадку внесення змін до обсягів та змісту виконуваних робіт, понесення 
Виконавцем додаткових, попередньо узгоджених із Замовником, витрат, підписання Сторонами додатків та/або 
додаткових угод до цього Договору, якими буде визначено додаткові роботи, а також в інших випадках, 
встановлених цим Договором. 

3.3. Оплата робіт здійснюється Замовником у строки, визначені Додатком 1 до цього Договору. 
3.4. В день підписання Договору Замовник має сплатити Виконавцю завдаток у розмірі, встановленому 

Додатком 1 до цього Договору. 
 

4. ПОРЯДОК І СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ 
4.1. Роботи, визначені цим Договором, виконуються поетапно. Порядок і строки виконання робіт 

визначено у Додатку 1, який є невід’ємною частиною цього Договору. 
4.2. Технічне завдання (Додаток 3 до цього Договору) та Завдання на проектування (Додаток 4 до цього 

Договору) в сукупності є завданням Замовника на виконання робіт, розробляються Виконавцем з урахуванням 
побажань Замовника та затверджуються Замовником. Інформація, викладена у Технічному завданні та Завданні на 
проектування після їх підписання Сторонами є остаточною, а Виконавець сприймає її таку, що безпосередньо 
відображає дійсні бажання та прагнення Замовника. В усіх нюансах, не передбачених Технічним завданням та 
Завданням на проектування Виконавець користується власними знаннями, досвідом та естетичним смаком для 
створення дизайн-проекту. 

4.3. Виконавець зобов’язаний: 
4.3.1. Виконувати роботи в суворій відповідності з Технічним завданням, Завданням на проектування та із 

дотриманням вимог щодо якості для даного виду робіт; 
4.3.2. Негайно повідомляти Замовника: 1) про недоброякісність або непридатність інформації та 

матеріалів, отриманих від Замовника; 2) про те, що дотримання вказівок Замовника загрожує якості або придатності 
результату роботи; 3) про наявність інших обставин, що не залежать від Виконавця, які загрожують якості або 
придатності результату робіт; 

4.3.3. Своєчасно усувати виявлені недоліки в результатах робіт. 
4.4. Замовник зобов'язаний: 
4.4.1. Своєчасно і в повному обсязі надавати Виконавцю інформацію про предмет договору, матеріали і 

документи, обумовлені даним Договором і необхідні для виконання Виконавцем своїх зобов'язань. Виконавець має 
право не приступати до роботи, а розпочату роботу зупинити, якщо Замовник не надав матеріали, інформацію, 
документи і цим створив неможливість виконання договору Виконавцем. 

4.4.2. Надавати Виконавцю безперешкодний доступ до Об’єкту для проведення вимірів та досліджень, 
необхідних для створення дизайн-проекту та виконання робіт на умовах даного Договору 
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4.4.3. Сприяти Виконавцю у виконанні робіт. Своєчасно приймати проміжні етапи виконаних робіт, 
головний та додаткові результати виконаних робіт. 

4.4.4. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати оплату в порядку і на умовах, визначених цим Договором. 
4.5. Виконавець має право залучати третіх осіб для виконання цього Договору без попереднього 

узгодження з Замовником. Замовник має право в будь-який час перевірити хід і якість роботи, що не втручаючись в 
діяльність Виконавця 

4.6. Замовник має право в будь-який час перевірити хід робіт не втручаючись в діяльність Виконавця. 
4.7. Замовник має право призначити свого уповноваженого представника, при цьому повноваження 

представника мають підтверджуватися відповідною довіреністю, засвідченою у встановленому законодавством 
України порядку.  

 
5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ РОБІТ 

5.1. Приймання-передача робіт та їх результатів здійснюється поетапно у відповідності до порядку і 
строків виконання робіт, визначених Додатком 1 до цього Договору. 

5.2. Приймання-передача робіт здійснюється Сторонами у спільно визначеному місці. Замовник 
зобов’язаний у строк, визначений Додатком 1 до цього Договору (або будь-якими іншими додатками до цього 
Договору, які визначають порядок здійснення додаткових робіт) як останній день строку виконання  відповідного 
етапу (стадії) робіт з’явитися в офісі Виконавця для приймання робіт. Сторони можуть окремо узгодити дату, місце та 
час приймання-передачі робіт. 

5.3. Факт виконання робіт підтверджується Замовником шляхом проставляння Замовником або 
уповноваженою ним особою підпису у відповідній графі Додатку 1. У випадку, якщо протягом двох робочих днів з 
моменту, встановленого Додатком 1 до цього Договору, як останній день строку виконання  відповідного етапу 
робіт, Замовник не проставляє підпис у відповідній графі Додатку 1 та письмово не повідомляє Виконавця про 
порушення останнім строків виконання робіт, відповідний етап виконання робіт вважається виконаним, а його 
результат вважається переданим Замовнику і прийнятим останнім без зауважень. 

5.4. Приймання-передача головного результату робіт здійснюється шляхом підписання Сторонами акту 
приймання-передачі. У випадку, якщо протягом десяти робочих днів з моменту, встановленого Додатком 1 до цього 
Договору, як останній день строку завершення робіт по створенню дизайн-проекту, Замовник не повертає 
Виконавцю підписаний з боку Замовника акт приймання-передачі та письмово не повідомляє Виконавця про 
порушення останнім строків виконання робіт та/або письмово не повідомляє Виконавця про факт неотримання акту 
приймання-передачі, роботи по створенню дизайн-проекту вважаються виконаними, а дизайн-проект вважається 
переданим Замовнику і прийнятим останнім без зауважень. 

5.5. Вмотивовані зауваження щодо недоліків виконаних робіт Замовник має право заявити протягом 
строку, встановленого Додатком 1 до цього Договору для приймання відповідного етапу робіт Замовником. Якщо 
протягом зазначеного строку приймання відповідного етапу робіт Замовник не заявляє вмотивованих зауважень 
щодо недоліків виконаних робіт, виконані роботи вважаються прийнятим Замовником без зауважень та виконаними 
у відповідністю із побажаннями Замовника. 

 
6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. АВТОРСЬКЕ ПРАВО. 

6.1. Усі майнові права на дизайн-проект та будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності, створені 
Виконавцем в результаті виконання цього Договору, належать виключно Виконавцю. 

6.2. Використання дизайн-проекту, дизайну чи його елементів Замовником або будь-якими третіми 
особами в рекламних оголошеннях, публікаціях та виданнях, журналах та книгах, засобах масової інформації, 
соціальних та інформаційних мережах Інтернет можливе за умови обов’язкового зазначення авторства Виконавця. 

6.3. Виконавець зберігає за собою право в подальшому використовувати створений та розроблений 
дизайн-проект та його результати в професійних цілях без будь-яких перешкод з боку Замовника. 

6.4. Виконавець має право рекламувати та іншим чином розповсюджувати створений та розроблений 
ним дизайн-проект та його результати  у рекламних оголошеннях, публікаціях та виданнях, журналах та книгах, 
засобах масової інформації, соціальних та інформаційних мережах Інтернет. 

6.5. Замовнику надається право використовувати дизайн-проект виключно в особистих та побутових 
цілях. Виконавець забороняє Замовнику використання дизайн-проекту та його окремних елементів, які є 
інтелектуальною власністю Виконавця, в комерційних цілях. 
 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
7.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, 

встановлену чинним законодавством України. 
7.2. За порушення строків оплати Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі 0,01% від суми 

заборгованості  за кожен день прострочення відповідного платежу. За порушення строків оплати Замовник сплачує 
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Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення 
платежу.  

7.3. За порушення строків оплати відповідного платежу більш ніж на десять робочих днів, Замовник 
сплачує Виконавцю штраф у розмірі 10% від загальної вартості робіт, встановленою в Додатку 2 до цього Договору. 

7.4. За порушення строків виконання робіт Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,01% від 
вартості несвоєчасно виконаних робіт  за кожен день прострочення. Виконавець звільняється від відповідальності за 
порушення строків виконання робіт, якщо таке порушення виникло внаслідок невиконання або неналежного 
виконання обов’язків Замовником. 

7.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-яке майно  Замовника чи третіх осіб, що знаходяться в 
приміщеннях Об’єкту, за виключенням випадків, коли Виконавець взяв на себе таку відповідальність відповідно до 
додаткових угод до даного Договору,  із укладенням Акту прийому-передачі матеріальних цінностей (із зазначенням 
стану речей, оцінки їх вартості за взаємною згодою Сторін). 

 
8. ЧИННІСТЬ ДОГОВОРУ УЧАСТІ. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту повного 
виконання зобов’язань кожною зі Сторін за даним Договором. 

8.2. Договір може бути припинений достроково у випадках, встановлених чинним законодавством 
України. 

8.3. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від Договору у випадках 
порушення Замовником умов цього Договору, в тому числі, але не виключно, термінів і порядку оплати послуг, при 
цьому Замовник зобов’язаний оплатити вартість вже виконаних робіт та відшкодувати збитки, завдані Виконавцю 
неналежним виконанням Замовником обов’язків. 

8.4. У випадку, якщо у встановлені Договором строки Виконавець не приступає до виконання робіт 
внаслідок порушення Замовником термінів оплати, ненадання Замовником доступу к Об’єкту або внаслідок інших 
порушень з боку Замовника, Виконавець має право відмовитися від Договору, при цьому оплата, внесена як 
завдаток, поверненню не підлягає. 

8.5. Замовник має право в будь-який момент до закінчення робіт відмовитися від цього Договору. При 
цьому Замовник зобов’язаний виплатити Виконавцю плату за виконану частину роботи та відшкодувати останньому 
збитки, завдані розірванням договору.  

8.6. У випадках, встановлених чинним законодавством України, у разі невиконання або неналежного 
виконання умов Договору Виконавцем, Замовник має право відмовитися від цього Договору без відшкодування 
збитків Виконавцю. При цьому, витрати Замовника, понесені на оплату вартості будь-якого з додаткових та/або 
головного результату, якщо такі результати були передані Замовнику, не є збитками Замовника та відшкодуванню не 
підлягають. 

 
9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань 
за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору і 
виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія,  епізоотія, війна тощо). 

9.2.  Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим Договором в разі виникнення обставин 
непереборної сили, повинна протягом семи робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону в  
письмовій формі.  

9.3.  Доказом наявності обставин непереборної сили та строку їх дії є документи, видані 
уповноваженими на те органами. 

9.4.  У разі, якщо термін дії обставин непереборної сили триває більше 60 (шістдесяти) днів, кожна із 
Сторін в установленому порядку має право розірвати даний Договір. 

 
10. ІНШІ УМОВИ 

10.1. Даний Договір являє собою повну угоду між Сторонами щодо предмету Договору. Він замінює всі 
попередні угоди і домовленості між Сторонами, і кожна Сторона визнає, що укладаючи цей Договір, вона не робить 
цього на підставі або в залежності від будь-яких уявлень, обіцянок, зобов'язань, гарантій або інших заяв (будь-то 
письмових або усних) будь-якого характеру, за винятком випадків, прямо передбачених цим Договір. Таким чином, 
Договір, включаючи додатки до нього, є єдиною угодою між Виконавцем і Замовником щодо предмету даного 
Договору. 

10.2. Недійсність окремої частини даного Договору не тягне недійсності інших його частин і Договору в 
цілому, якщо можна припустити, що Договір був би здійснений і без включення в нього недійсної частини. 

10.3. Зміни і доповнення до цього Договору є дійсними в разі, якщо вони викладені в письмовій формі та 
підписані Сторонами даного Договору. 
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Виконавець ___________________________       Замовник___________________________ 

10.4. Сторони зобов'язуються дотримуватися вимог чинного законодавства в питаннях отримання, 
використання, поширення персональних даних, отриманих Сторонами при укладанні або виконанні даного 
Договору. У будь-якому випадку, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством, Сторони зобов'язуються 
не допускати використання персональних даних в цілях, не пов'язаних з виконанням даного Договору. 

10.5. Кожна із Сторін зобов'язана повідомити іншу Сторону про всіх істотних змінах, в тому числі, але не 
обмежуючись відомостями про місцезнаходження Сторони, банківських реквізитів, контактних осіб, уповноважених 
представниках сторін та інших відомостей, які можуть вплинути на виконання даного Договору. Повідомлення про 
істотні зміни має бути направлено не пізніше 5 робочих днів з моменту настання таких змін.  

 
 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
Замовник Виконавець 

 
____________________________ (П.І.Б.) 

ФОП Колядинський Артем Валентинович 
ідентифікаційний код 3145710812 
р/р UA663510050000026008878904072 у ПАТ 
«УкрСиббанк» 
МФО 351005 
юридична адреса:  м. Чернівці, вул. О. Кошового, 63 
тел.  099 2 555 111 

 



 

 
 

Додаток 1 до Договору 
на виконання проектних робіт 

№ ___/2020 від «____» ___________ 2020р. 
 

ПОРЯДОК І СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ 
 

м. Чернівці                                                                                                                         «____» _______________ 2020 р. 
 
 
Фізична особа-підприємець Колядинський Артем Валентинович (далі – Виконавець), з однієї сторони, та  
_______________________________________(далі – Замовник), з іншої сторони, кожен окремо іменується – 

Сторона, а разом – Сторони, уклали цей Додаток 1 до Договору на виконання проектних робіт № __/2020 від 
«___» ___________ 2020р. (далі – Додаток) про наступне: 
 
• Сторони домовилися про наступний порядок виконання Договору: 

п.№ Стадія Короткий зміст стадії 
Строк/термін 
виконання 

Відповідальна 
сторона 

ЕТАП 1: ПОЧАТКОВИЙ 
1.1. Завдаток (перша 

частина оплати) 
Сума до сплати: ______ євро (40%) 
 
Оплату отримав ___.___ .2020  
у сумі _________ Євро  
(за курсом Приватбанку) 
_________ Виконавець 
(заповнюється на вимогу Замовника) 

В день підписання 
Договору 

Замовник 

ЕТАП 2: ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ 
Всі проектні роботи, виконуються на основі складеного та погодженого Технічного завдання. 
Проектні роботи (ескізні) включають в себе роботи по створенню архітектурно-дизайнерської концепції, що 
відображають загальну ідею і являються ескізом реалізованого об’єкту у майбутньому. Результат робіт по 
створенню архітектурно-дизайнерської концепції відображається в графічних (демонстраційних) матеріалах. 
2.1. Обміри,  

фотофіксація, 
отримання 
технічних умов 
та обмежень 

Проведення детальних обмірів Об’єкту та 
усіх його деталей. Проведення 
фотофіксації об’єкту. Пошук та отримання 
технічних умов та обмежень по даному 
об’єкту. 
Замовник зобов’язаний надати доступ та 
можливість провести обміри, 
фотофіксацію об’єкту. 

 

В узгоджений 
Сторонами день, 
але не пізніше  
___.___.2020 

Виконавець 

2.2 Анкетування та 
складання 
технічного 
завдання 

Технічне завдання - додаток до договору, 
в якому фіксуються побажання та вимоги 
Замовника, які необхідно врахувати на 
Етапі 2 цього Додатку при розробці 
ескізного проекту. Технічне завдання 
складається на підставі попереднього 
обговорення, анкети, детального 
опитування Замовника, всі данні такого 
опитування вносяться в опитувальний 
лист. 

 

Не пізніше 3 
робочих днів з 
моменту 
виконання п.2.1. 
цього Додатку 

Виконавець 



Відмітка про виконання етапу (заповнюється після фактичного виконання) 
Технічне завдання складене Виконавцем своєчасно та у відповідності до побажань Замовника. Технічне 
завдання затверджене Замовником без зауважень:  
Замовник _____________________________________________________ (Підпис, П.І.Б., ) ___________(дата) 

2.3 Розробка 
планування 
приміщень з 
розкладкою 
основного 
меблювання та 
обладнання 
(базової 
комплектації) 

• Розробка 2D схеми розкладки 
основних меблів та обладнання 

• Розробка ескізів дизайну фасадів 

____ робочих днів 
від затвердження 
замовником 
Технічного 
завдання 

Виконавець 

2.4 Узгодження з 
Замовником  

Обговорення з Замовником розроблених 
схем меблювання та обладнання, ескізів 
фасадів, таблиці комплектації 

2 робочих днів з 
моменту 
виконання п.2.3. 
цього Додатку 

 

Замовник 

2.5 Розробка 
креслень з 
урахуванням 
вибраної схеми 
планування 

• Уточнення розробленої 2D схеми 
розкладки основних меблів та 
обладнання та декоративних 
елементів 

• Розробка ескізу розкладки 
інженерних комунікацій та 
залучення до розробки майстрів. 

____ робочих днів 
з моменту 
виконання п.2.4. 
цього Додатку 

Виконавець 

2.6 Узгодження з 
Замовником 

Обговорення з Замовником розроблених 
схем меблювання та обладнання, ескізів 
фасадів, таблиці комплектації та 
розкладки інженерних мереж 

2 робочих днів з 
моменту 
виконання п.2.5. 
цього Додатку 

 

Замовник 

2.7 Розробка 3D 
візуалізацій та 
складання 
ескізного 
проекту 

• Розробка  3D візуалізацій частини  
приміщень інтер’єру: 

• Внесення необхідних змін до 
комплекту креслень 

• Скдладання ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ 

 
 

15 робочих днів з 
моменту 
виконання п.2.6. 
цього Додатку 

Виконавець  

2.8 Узгодження 
Замовником 
Ескізного 
проекту, 
надання 
Замовником 
пропозицій 
щодо змін до 
Ескізного 
проекту 

Після завершення робіт щодо розробки 
ескізного проекту Виконавець надає його 
Замовнику для ознайомлення, виявлення 
недоліків та надання пропозицій щодо 
змін. 

3 робочих днів з 
моменту 
виконання п.2.7. 
цього Додатку 

Замовник 

 

2.9 Внесення 
узгоджених із 
Замовником 
змін до 
Ескізного 
проекту 

Порядок внесення змін до Ескізного 
проекту і їх вартість узгоджується 
сторонами в окремому додатку до 
Договору. Внесення незначних змін 
включено у ціну Договору. Незначними є 
зміни, які потребують затрат часу 
Виконавця менше ніж 5 робочих годин. 
Виправлення недоліків здійснюється за 
рахунок Виконавця. 

Строк внесення 
змін до ескізного 
проекту 
визначається 
окремим 
додатком до 
цього Договору 

Виконавець  

2.10 Затвердження 
Замовником 

Затвердження ескізного проекту 
здійснюється Замовником після внесення 

2 робочих днів з 
моменту 

Замовник  



Ескізного 
проекту 

змін, якщо такі пропонувалися. виконання п.2.9. 
цього Додатку 

Відмітка про виконання етапу (заповнюється після фактичного виконання) 
Ескізний проект складений Виконавцем своєчасно та у відповідності до побажань Замовника. Ескізний 
проект затверджений Замовником без зауважень:  
Замовник _____________________________________________________ (Підпис, П.І.Б., ) ___________(дата) 

2.11 Розробка 
Завдання на 
проектування 

Складання відповідного додатку з 
урахуванням існуючих матеріалів, 
побажань та вимог Замовника 

2 робочих днів 
після 
затвердження 
Замовником  
Ескізного проекту 

Виконавець  

Відмітка про виконання етапу (заповнюється після фактичного виконання) 
Завдання на проектування складене Виконавцем своєчасно та у відповідності до побажань Замовника. 
Завдання на проектування затверджене Замовником без зауважень:  
Замовник _____________________________________________________ (Підпис, П.І.Б., ) ___________(дата) 

ЕТАП 3: РОЗРОБКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ 
Підставою для розробки дизайн-проекту є погоджений комплект Завдання на проектування. 
Всі проектні роботи, виконуються за основі складеного та погодженого Завдання на проектування. 
 
Розробка дизайн-проекту включає в себе роботи по створенню архітектурно-дизайнерських рішень та 
відображається в графічних (демонстраційних) матеріалах. 
Види графічних матеріалів (демонстраційні): креслення, схеми, ескізи “від руки”, ескізні 3d візуалізації, 
детальні 3d візуалізації, колажі; включають в себе експлікації, специфікації та текстову частину. Графічні 
матеріали виконуються згідно внутрішніх стандартів Виконавця. Всі необхідні умовні позначення надаються з 
комплектом креслень. Перелік графічних матеріалів визначається виконавцем 
3.1 Друга частина 

оплати  
Сума до сплати: _______ євро (40%) 
 
Оплату отримав  ___.___ .2020  
у сумі _________ Євро  
(за курсом Приватбанку) 
_________ Виконавець 
(заповнюється на вимогу Замовника) 

2 робочих днів з 
моменту 
виконання п.2.11. 
цього Додатку 

Замовник  

3.2 Розробка 
дизайн-проекту 

 

Дизайн-проект – сукупність графічних і 
текстових матеріалів, який містить 
проектні рішення і дає повне уявлення 
про Об’єкт, концепцію, задум щодо 
створення індивідуального стилю 
простору або виробу з урахуванням 
особливостей та функціонального 
призначення.  
Склад Дизайн-проекту: 
• 1 альбом з зображеннями (3d 
візуалізаціями)  
• 1 альбом з кресленнями та 
текстовою частиною. 
• 1 електронний носій з усіма 
графічними та текстовими матеріалами, 
що відображені у альбомі з візуалізаціями  
та альбомі з кресленнями. Візуалізації 
записані у форматі JPG, креслення у 
форматі PDF.   
 
Примітка: 
Креслення не являються повними для 
ведення будівельних робіт і потребують 
розробку конструктивних рішень, до 
розробки яких залучаються додаткові 
спеціалісти. 
При виконання будівельних робіт може 

_____ робочих 
днів з моменту 
отримання оплати 
згідно п.3.1. цього 
Додатку 

Виконавець 



виникнути потреба у погодженні в 
органах місцевого самоврядування для 
отримання дозволу на проведення робіт. 

3.3. Повідомлення 
Замовника про 
готовність 
дизайн-проекту 

У випадку неотримання повідомлення про 
готовність дизайн-проекту протягом 
більше ніж двох робочих днів з моменту 
спливу строку, встановленого п. 3.2. цього 
Додатку, Замовник зобов’язаний 
самостійно звернутися до Виконавця для 
з’ясування причин неотримання 
повідомлення. 

Не пізніше 
наступного 
робочого дня 
після виконання 
п.3.2. цього 
Додатку 

Виконавець 

3.4. Третя частина 
оплати  

Сума до сплати: ______ євро (20%) 
 
Оплату отримав ___.___ .2020  
у сумі _________ Євро  
(за курсом Приватбанку) 
_________ Виконавець 
(заповнюється на вимогу Замовника) 

Не пізніше 
наступного 
робочого дня 
після отримання 
повідомлення  
про виконання 
п.3.3. цього 
Додатку 

Замовник 

3.5. Передача 
дизайн-проекту 
Замовнику 

Передача дизайн-проекту в повному 
обсязі в одному друкованому варіанті та 
одному електронному варіанті (Flash-
носії). Підписання акту приймання-
передачі виконаних робіт. 

 

  

Дизайн-проект складений Виконавцем своєчасно та у відповідності до побажань Замовника. Дизайн-проект 
затверджений Замовником без зауважень. Дизайн-проект на електронному носії та друкований варіант 
отримав.  
Замовник _____________________________________________________ (Підпис, П.І.Б., ) ___________(дата) 

 
• Відвідування Об’єкту Виконавцем здійснюються виключно на розсуд Виконавця і тільки з метою 
належного виконання робіт. Виконавець за жодних обставин не зобов’язаний відвідувати об’єкт, крім 
обов’язку Виконавця щодо проведення обмірів Об’єкту та його фотофіксації. При необхідності усі зустрічі для 
обговорення процесу та результатів робіт плануються заздалегідь (не менше 3 робочих днів) та  проводяться в 
офісі Виконавця за адресою м.Чернівці, вул.. Небесної Сотні, 14А офіс 7. Зустріч може проводитись на Об’єкті 
за спільною згодою Виконавця і Замовника у випадках, коли це не призведе до затримки виготовлення 
проектно-дизайнерської документації. У цьому випадку виїзд оплачується додатково. Оплата здійснюється 
безпосередньо після зустрічі. Вартість визначається з розрахунку 320 грн./30хв. 
• Порядок і строки виконання робіт, не визначених цим додатком узгоджуються Сторонами окремо 
шляхом підписання відповідного додатку та/або додаткової угоди до Договору. 
• Після завершення всіх робіт, визначених цим Додатком, Виконавець може виконати роботи щодо 
розширеної комплектації та декорування об’єкту, а також здійснити авторський нагляд. Порядок, строки, 
вартість та інші умови виконання робіт Сторони узгоджують шляхом підписання відповідних додатків до цього 
Договору. 
 
 

Замовник Виконавець 
 
____________________  ___________________(П.І.Б.) 

 
________________ ФОП Колядинський А.В. 

 
 
 
 
  
 

Додаток 1а до Договору 
на виконання проектних робіт 

№ ___/2020 від «__» _____ 2020 
 



 
ПРОПОЗИЦІЇ ЗАМОВНИКА ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ 

(складається на вимогу Замовника) 
м. Чернівці                                                                                              «_____» ________________ 2020 р. 

 
 
Фізична особа-підприємець Колядинський Артем Валентинович (далі – Виконавець), з однієї сторони, та  
__________________________________________________________________________________ (далі – 
Замовник), з іншої сторони, кожен окремо іменується – Сторона, а разом – Сторони, уклали цей Додаток 1а до 

Договору на виконання проектних робіт №____ від «__» _____ 2020 (далі – Додаток) про наступне: 
 
• Сторони узгодили внести такі зміни до Ескізного проекту: 

№ Зміст запропонованої зміни Строк виконання 
З моменту підписання 
цього додатку 

Вартість робіт 

1. … ___ робочий день  
2.    
3.    

Всього ___ робочих дні  
• Замовник зобов’язаний оплатити вартість робіт щодо внесення змін до Ескізного проекту в день 
підписання цього Додатку. 
 

Замовник Виконавець 
 
___________________ 
___________________(П.І.Б.) 

 
________________ ФОП Колядинський А.В. 
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Виконавець ___________________________       Замовник___________________________ 

 
Додаток 2 до Договору 

на виконання проектних робіт 

№___/2020 від «___» _______ 2020р. 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

м. Чернівці                                                                                                                   «___» _________ 2020 р. 
 

Фізична особа-підприємець Колядинський Артем Валентинович (далі – Виконавець, з однієї сторони, та  

______________________________________________________ (далі – Замовник), з іншої сторони, кожен 
окремо іменується – Сторона, а разом – Сторони, уклали цей Додаток 2 до Договору на виконання проектних 
робіт №___/2020 від «___» __________ 2020р. (далі – Додаток) про наступне: 

 

1. Вартість проектних робіт складає: 

 Найменування робіт Вартість, євро  

ЕТАП 2 

Ескізний 
проект 

Обміри Об’єкта, його фотофіксація, отримання технічних умов 
та обмежень 

____ ЄВРО (5%) 70% 

Складання Технічного завдання ____ ЄВРО (5%) 

Розробка концепції меблювання, опорядження та розкладки 
інженерних комунікацій 

___ЄВРО (30%) 

Розробка демонстраційних матеріалів ___ ЄВРО  (5%) 

Розробка часткової візуалізації  ___ ЄВРО (20%) 

Розробка завдання на проектування ____ ЄВРО (5%) 

ЕТАП 3 

Дизайн -
проет 

Розробка готового проекту ___ ЄВРО (30%) 30% 

 ВСЬОГО ________ ЄВРО 100% 

2. Зазначена в п. 1 цього Додатка вартість робіт не включає виконання додаткових робіт щодо підбору 
елементів розширеної комплектації Об’єкта, робіт щодо декорування Об’єкта та проведення авторського 
нагляду Виконавцем. Вартість таких робіт визначається у відповідних додатках та/або додаткових угодах 
до Договору на виконання проектних робіт №___/2020 від «___» ___________ 2020р. 

3. Зазначена в п. 1 цього Додатка вартість робіт не включає виконання робіт, необхідність у яких виникла у 
зв’язку із вимогами Замовника щодо внесення змін до ескізного проекту та/або дизайн-проекту. Вартість 
таких робіт визначається у відповідних додатках та/або додаткових угодах до Договору на виконання 
проектних робіт №___/2020 від «___» ____________ 2020р. 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Замовник Виконавець 

 
___________________ ____________________ (П.І,Б.) 

 
________________ ФОП Колядинський А.В. 

 


