
ДОГОВІР № ------ 
(ГЕНЕРАЛЬНОГО) ПІДРЯДУ НА БУДІВНИЦТВІ

м. ----------------                        ---------------- 20--- р.

---------------------------------------------------,  в  особі  ---------------------------------------,  який  діє  на  
підставі -------------------------, що надалі іменується “Замовник”, з однієї сторони та

---------------------------------------------------,  в  особі  ---------------------------------------,  який  діє  на  
підставі -------------------------, що надалі іменується “Підрядник”, з іншої сторони, 

разом іменовані “Сторони”, а кожне окремо — “Сторона”, уклали цей Договір генерального підряду 
(надалі - “Договір”) про наступне:

1. Предмет Договору.
1.1. За цим Договором Підрядник зобов’язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати 
йому  в  установлений  строк  роботи  (об'єкт  будівництва),  вказані  в  п.  1.2.  Договору,  а  Замовник 
зобов'язується  надати  Підряднику  будівельний  майданчик  (фронт  робіт),  затверджену  проектну 
документацію, а також прийняти виконані роботи (об'єкт будівництва) та оплатити їх.
1.2. Роботи, що виконуються в межах цього Договору (далі за текстом — “Роботи”):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
за адресою: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Замовник є орендарем земельної ділянки, на якій здійснюється виконання Робіт (будівництво об’єкта), на 
підставі  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Договір  оренди землі  від  -------------,  зареєстрований  в  -------------------------------------------------------  ,  
реєстраційний номер ----------------------------------.
1.3. Сторони цим домовились, що виконання Робіт відбуватиметься Підрядником поетапно, в залежності від 
готовності проектної документації. План-графік видачі проектної документації є Додатком 1 до Договору.
Підрядник,  після  отримання  проектної  документації  (її  частини),  готує  та  передає  Замовнику  пакет 
документації стосовно виконання етапу робіт (надалі за текстом – “Договірний пакет”), на підставі якого 
визначаються  необхідні  істотні  умови  Договору  та  який,  після  отримання  згоди  від  Замовника  або 
погодження Підрядника зі змінами, запропонованими Замовником, стає невід’ємною частиною Договору, 
До складу Договірного пакету повинні входити наступні обов’язкові документи: 

1.3.1. Календарний графік виконання Робіт, за формою наведеною у Додатку 2 до Договору;
1.3.2. Кошторисна документація стосовно етапу (обсягу) Робіт, складена за формою та у відповідності 

до чинних в України державних будівельних норм;
1.3.3. Графік постачання матеріальних ресурсів,  в  разі  якщо обсяг Робіт  виконується  з  матеріалів 

Замовника (форма графіку вказана у Додатку 3 до Договору).
За необхідності, до складу Договірного пакету Підрядник може долучити письмовий запит необхідної 

інформації,  якщо  вона  потрібна  для  виконання  Робіт,  або  запит  про  створення  додаткових  умов,  які  
обгрунтовано потрібні для виконання Робіт, із пропозицією щодо розподілу витрат на їх створення.
1.4.  Цим Сторони підтверджують, що на дату укладення Договору ними узгоджено Договірний пакет № 1 
в складі відповідних документів, які є Додатками 4.1 – 4.3. до Договору.
1.5.  Із  метою планування  перебігу  будівництва,  а  також здійснення контролю,  Підрядник  щомісяця,  не 
пізніше 25 числа,  зобов’язаний надавати Замовнику Зведений календарний графік  проведення Робіт  на 
наступний  місяць,  складений  на  підставі  затверджених  Договірних  пакетів  (за  формою,  наведеною  у 
Додатку 5 до Договору).

2. Строки початку і завершення виконання Робіт (будівництва).
2.1. Підрядник починає виконання Робіт з дати укладання цього Договору. 
2.2. Плановий строк повного завершення Робіт – не пізніше -------------------------- року (надалі за текстом - 
“Загальний строк”). 

від Замовника:                                         від Підрядника:

-----------------------------------------------                               ---------------------------------------------------

сторінка 1 з 8 (вісім)
ДОГОВОРУ № ----- (ГЕНЕРАЛЬНОГО) ПІДРЯДУ НА БУДІВНИЦТВІ від ---------


