
 

ДОГОВІР НА  РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ   №____ /______  

 

 

м. Київ                                                                                             "__" ____________ 2020 року  

 

 

 

ПП Фідкевич Вікторія Вікторівна,  надалі - "Виконавець",  що діє на підставі свідоцтва про 

державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, з одного боку, і 

______________________________________________________________________________, 

надалі -  "Замовник", з іншого боку; іменовані - "Сторони", уклали цей Договір на 

наступних умовах:  

 

1. Предмет Договору  

1.1. Замовник доручає и і зобов'язується прийняти та оплатити результат виконаних робіт, а 

Виконавець приймає на себе зобов'язання розробити дизайн-проект інтер'єру приміщення, 

загальною площею                             що знаходиться за адресою:                                                                              

______________________________________________________________________________   

1.2. Види робіт, обсяг та склад  проектної документації, що є предметом цього Договору, 

визначені в: Завдання на проектування (Додаток № 1) до цього Договору і Технічне 

завдання  (Додаток № 2) до цього Договору.  

1.3. Роботи, не враховані в Додатках №1 та №2, (Наприклад, розробка авторських меблів 

підвищеної складності: різьблені, гнуті, барочні, перфоровані вироби) при виникненні 

необхідності, виконуються на підставі додаткових угод.  

2. Терміни виконання робіт 

2.1. Виконавець приступає до виконання робіт з                                                                ,           

і з моменту надання Виконавцю вихідних даних, передбачених п.4.7.1 та п.4.7.2. цього 

Договору.  

2.2. Термін виконання дизайн - проекту: ___________  

2.3. Проведення зустрічей Виконавця з Замовником з метою обговорення ходу виконання 

(корегування) виконуваного в рамках цього Договору дизайн-проекту, проводиться за 

узгодженням обох Сторін.  

2.4. Робочі дні, протягом яких проектна документація знаходиться на розгляді у Замовника, 

не входять до терміну виконання робіт, визначений п.2.2.  

2.5. За згодою Сторін Договір може бути продовжений на новий термін. 

 



3. Вартість робіт і порядок розрахунків 

3.1. Загальна вартість робіт, передбачених цим Договором, становить суму, еквівалентну 

_______    (                                                                          ) доларів США в гривнях за середнім 

курсом КБУ (комерційних банків України) на день розрахунків.  

3.2. Оплата за Договором здійснюється в гривнях, за середнім курсом КБУ на день 

здійснення платежу в наступному порядку: 

3.2.1. У день підписання цього Договору Замовник виплачує Виконавцю Аванс в розмірі 

50% від суми договору, еквівалентній                   (                                                                   ) 

доларів США в гривнях за середнім курсом КБУ на день розрахунків. 

3.2.2. Після виконання Виконавцем робіт, зазначених в  п.п.1.1. і 1.2.  (Додатку №1 і №2) 

цього Договору,  в день підписання Сторонами Акту здачі-приймання  робіт,           

Замовник виплачує Виконавцю 50%  від  суми  Договору, еквівалентній                                    

.                 (                                                           ) доларів США в гривнях за середнім курсом 

КБУ на день розрахунків.  

3.2.3. Роботи, не враховані в Додатках №1 та №2, (Наприклад, розробка авторських меблів 

підвищеної складності: різьблені, гнуті, барочні, перфоровані вироби) оплачуються окремо, 

за узгодженням сторін, за розробку конкретного виробу.  

 

4. Обов'язки сторін 

4.1. Виконавець зобов'язується: 

4.1.1. У встановлений Договором термін п.2.2. виконати і передати Замовнику дизайн-

проект приміщення, розроблений на основі Додатків №1 та №2. 

 4.1.2. Інформувати Замовника за його конкретним запитом про стан справ по виконанню 

цього договору. 

4.1.3. Усувати недоробки і доповнювати проектну документацію після отримання від 

Замовника мотивованої письмової претензії щодо якості, повноти документації, яка 

розробляється Виконавцем, або невідповідності її умовам цього Договору.  

4.2. Виконавець має право: 

4.2.2   Залучити третіх осіб до робіт по виконанню своїх зобов'язань за цим Договором. 

4.2.3.  Достроково завершити роботу за згодою Замовника, за умови виконання її якісно і в 

повному обсязі.  

4.2.4.  На фото- і відео- зйомку реалізованого інтер'єру без вказівки вихідних даних 

Замовника. 

4.2.5.  На розміщення фотографій реалізованого інтер'єру на своєму сайті і на публікацію в 

спеціалізованих друкованих виданнях   з попереднього дозволу Замовника.  

 



4.3.     Виконавець не несе відповідальності за матеріальні цінності Замовника або третіх 

осіб, що знаходяться в приміщенні, за винятком випадків, коли виконавець прийняв на себе 

таку відповідальність, і Сторони склали Акт прийому-передачі матеріальних цінностей 

з зазначенням їх стану і оцінки, яку Сторони встановлюють за взаємною згодою.  

4.4. Виконавець зобов'язаний попередити Замовника як мінімум за 3 дні (з дублюванням по 

E-male чи Viber) про свою можливу (передбачувану) довготривалу (понад 15 днів) 

відсутність.  

4.5. Замовник зобов'язується: 

4.5.1.  Передати Виконавцю до початку робіт необхідну технічну документацію 

4.5.2.  Забезпечити, в узгоджений Сторонами час, доступ Виконавцю в приміщення для 

здійснення робіт, передбачених цим Договором, а також для попередньої фото  і 

відеозйомки. 

4.5.3.  Сприяти Виконавцю у виконанні робіт в обсязі та на умовах, передбачених цим 

договором.  

4.5.4.  Своєчасно приймати і оплачувати роботи, що виконуються Виконавцем відповідно 

до цього Договору. 

4.5.5. Забезпечити прийняття рішень в ході  виконання (корегування) дизайн-проекту 

протягом 3 (трьох) днів після отримання від Виконавця пропозицій для розгляду. У разі, 

якщо Замовник не приймає рішень у встановлений термін, то термін виконання робіт за 

цим Договором автоматично продовжується на термін затримки прийняття рішення 

Замовником.  

4.5.6.  Попередити як мінімум за 3 дні (з дублюванням по E-male чи Viber) Виконавця про 

свою можливу(передбачувану) довготривалу (понад 15 днів) відсутність.  

5. Відповідальність сторін 

5.1. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про обставини, які можуть призвести 

до нанесення шкоди будь-якій із Сторін, негайно, по виявленню таких обставин.  

6. Загальні умови  

6.1. Всі зміни і доповнення до цього Договору здійснюються в письмовій формі за 

взаємною згодою Сторін.  

6.2. Розбіжності за Договором вирішуються шляхом переговорів безпосередньо між 

Сторонами.  

6.3. Цей Договір заміняє будь-які інші попередні усні та письмові зобов'язання між 

Сторонами по предмету(темі) цього Договору.  

6.4. Цей договір складений і підписаний у двох примірниках рівної юридичної сили - по 

одному для кожної Сторони.  

6.5. До цього Договору додаються і є його невід'ємною частиною: 

Додаток № 1 - Завдання на проектування  

Додаток № 2 - Технічне завдання  

 

 



 

7. Адреса і реквізити Сторін  

 

 

                          "Виконавець"  

 

ПП Фідкевич Вікторія Вікторівна                          

Р/р 26004060404861 «Приватбанк»                

МФО 320649 КОД ЗКПО 2724010001               

04111, м.Київ, вул. Салютна, 4-А, оф.3           

Тел. +380 067 500 38 52 

 

 

                          "Замовник"  

 

П.І.Б.______________________________________  

___________________________________________  

Місце 

проживання:___________________________  

___________________________________________  

Паспорт 

№__________________________________  

Серія______________________________________  

Ким 

виданий:_________________________________  

___________________________________________  

Дата видачі:________________________________  

 

 

 

 

Підписи Сторін  

 

 

 

_____________________ "Виконавець"                        ____________________ "Замовник"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1  

до Договору №______/___  

від "___" ___________ 2020року  

 

 

Завдання на проектування  

Зміст робіт, що виконуються при розробці дизайн проекту інтер'єру приміщення  

 

□ Обмірний план з детальними розмірами і площею кожного приміщення 

□ 2 (3) варіанти планування з розташуванням меблів  

□ План демонтажу перегородок з розмірами і площами 

□ План монтажу перегородок  з розмірами і площами 

□ План обраного планування з детальними розмірами і площею кожного приміщення 

□ 3D презентація з типовими матеріалами в програмі ArchiCAD. 

□ План стель, ГК коробів, ділянок з натяжними стелями, конструкцій для штор 

□ План напольних покриттів 

□ План розміщення електроприладів з розмірами (кондиціонери, 

   освітлення, датчики тепл. підлога, техніка) 

□ План розміщення електроприладів з прив'язкою до обраного 

   планування  

□ План розеток і вимикачів з прив'язкою до освітлювальних приладів 

□ План теплих підлог (з меблями і без) 

□ План сантехприборів 

□ Розкладки плитки 

□ 3D презентація з ОБРАНИМИ (реальними) матеріалали в програмі ArchiCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписи Сторін  

 

 

_____________________ "Виконавець"                        ____________________ "Замовник"  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2        

до Договору №_______/____  

від "____" ________2020 року  

 

Технічне завдання 

на розробку дизайн-проекту інтер'єру 

Адреса: _____________________________________________  

 

Призначення приміщення:   житлове для сім'ї/ офісне/під зйом 

 

1. Запланована кількість людей, які будуть перебувати в приміщенні постійно або 

тимчасово (стать, вік, якщо необхідно):    

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Кількість приміщень і їх зональність:  

 

Парадна (вхідна) зона___________________________________________________________ 

 

Дитячі кімнати_________________________________________________________________ 

Спальня_______________________________________________________________________ 

Передпокій/коридор_____________________________________________________________ 

Шафи –купе і комори____________________________________________________________                                                 

Прально- сушильно- прасувальний відсік  __________________________________________ 

 

3. Стиль художнього оформлення інтер'єру:  

Загальний напрямок     ______________________________________________________   

 

В оформленні інтер'єру використовувати переважно:                                                                     

__________________________________________________________________________  

 

Можливі експерименти:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.Меблі: частково готові, частково авторські  

______________________________________________________________________________ 

 

5.Теле-відео установки  

Домашній  кінотеатр____________________________________________________________ 

Телевідеоапаратура в приміщеннях _______________________________________________ 

Інше обладнання _______________________________________________________________ 

 

6. Освітлення:  

Люстри ______________________________________________________________________ 

Закарнізне підсвітлення_________________________________________________________ 

Точкове ______________________________________________________________________ 



Розсіяне ______________________________________________________________________  

Регульоване ___________________________________________________________________  

Прохідні вимикачі.______________________________________________________________ 

Інше __________________________________________________________________________ 

 

7. Кухонна зона: 

Плита_________________________________________________________________________ 

Духовка на рівні очей / під варочною_______________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Посудомийна машина___________________________________________________________ 

Мікрохвильова піч ______________________________________________________________  

Мийка: одинарна _________, полуторна  _________, подвійна 

_____________________________   

Холодильник (вбудований/окремий) 

______________________________________________________________________________ 

Інше__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Функціональність с/вузлів:   

1й санвузол: 

Душова кабіна/піддон із плитки__________________________________________________ 

Унітаз 

(консольний/компакт)___________________________________________________________ 

Гігієничний душ _______________________________________________________________ 

Умивальник____________________________________________________________________ 

Інше__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2й санвузол: 

Ванна велика___________________________________________________________________ 

Унітаз_________________________________________________________________________ 

Гігієничний душ ________________________________________________________________ 

Умивальник____________________________________________________________________ 

Інше__________________________________________________________________________ 

 

9. Зона підігріву плитки:  

Санвузли______________________________________________________________________ 

Коридор _______________________________________________________________________   

Хол __________________________________________________________________________  

Кухня_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10. Наявність живих рослин: 

______________________________________________________________________________ 

 

11. Наявність тварин: 

______________________________________________________________________________ 



 

12.Кондиціонери/вентиляція:  

Вентканали 

_________________________________________________________________________  

Кондиціонери 

_______________________________________________________________________ 

Спліт-система 

______________________________________________________________________ 

 

13. Сейфи: 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Підписи Сторін  

 

 

_____________________ "Виконавець"                        ____________________ "Замовник"  

 

 


