ДОГОВІР № ___ СУБПІДРЯДУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
ТИМЧАСОВОЮ БУДІВЕЛЬНОЮ БРИГАДОЮ
м. ____________ ___________ 20__ р.
__________________________, іменоване далі «Підрядник», з одного боку, і тимчасова

IL
AW
U
.U
A

будівельна бригада,
1.____П.І.Б., паспорт, РНОКПП________;
2.____П.І.Б., паспорт, РНОКПП________;
3.____П.І.Б., паспорт, РНОКПП________;
4.____П.І.Б., паспорт, РНОКПП________;
5.____П.І.Б., паспорт, РНОКПП________,

іменовані далі разом «Субпідрядник», з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

A

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

.U

1.1. За цим Договором Субпідрядник зобов’язується в термін з «__» ______
20 ___ року по «__» _____20 ___ року провести будівельні роботи, а саме:

U

Найменування робіт_____________________.

AW

Одиниця виміру___________________________.
Вартість робіт __________________________грн за кошторисом витрат, пов’язаних з
проведенням робіт.

IL

Найменування робіт, матеріалів_______________.
Одиниця виміру

______________.

A

Обсяг______________.

.U

Вартість робіт (ресурсів) _________________________ гривень,

U

а Підрядник зобов’язується прийняти за Актом виконані роботи і сплатити обумовлену
Договором ціну.

IL

AW

1.2. Роботи, зазначені в п. 1.1. цього Договору, виконуються будівельною бригадою
у складі 5 чоловік, яку очолює Бригадир_ ___________П.І.Б.__________.
1.3. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що Бригадир володіє
організаторськими здібностями і користується авторитетом у членів бригади, не
звільнений від виконання робіт в якості робочого, разом із знаннями, передбаченими його
професією, і розрядом додатково знає та виконує, контролює виконання членами бригади:
технологію та організацію виробництва і праці, будівельні норми і правила виконання
робіт, норми витрат матеріалів, порядок оплати праці, облік робочого часу, вимоги, що
пред’являються до якості продукції, а також до використовуваних сировини і матеріалів,
правила експлуатації закріпленого за бригадою інструменту та обладнання, інструкції з
охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії та протипожежної безпеки при
виконанні робіт, що доручаються бригаді, інші питання, пов’язані з діяльністю бригади.

1.4. Взаємовідносини по розподілу між членами бригади сум оплати робіт, що
підлягають виконанню за цим Договором, вирішуються бригадою самостійно на
внутрішній нараді без залучення Підрядника і такі домовленості та розподіл оплати між
членами бригади ніяким чином не впливають на ціну цього Договору.

IL
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1.5. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують необхідність виконання
робіт саме таким складом бригади. При відмові будь-якого з членів бригади від виконання
роботи цей Договір підлягає розірванню в односторонньому порядку Підрядником.
1.6. Всі рішення з питань, що виникають під час виконання цього Договору, в тому
числі технологічних особливостей виконання робіт бригадою, приймаються більшістю
голосів.
1.7. Бригадир як керівник бригади зобов’язаний:

‒ забезпечувати виконання робіт за цим Договором, злагоджену і ритмічну роботу
бригади на основі рівномірного завантаження всіх її працівників, взаємодопомоги та
взаємозамінності, дотримання протягом виконання робіт режиму праці та відпочинку;

A

‒ своєчасно доводити виробничі завдання до працівників бригади, проводити їх
розстановку відповідно до технологічного (виробничого) процесу, кваліфікації,
контролювати виконання доручених робіт, проводити їх приймання;

.U

‒ забезпечувати дотримання бригадою технологічного процесу, вимог, передбачених
в інструкціях з експлуатації устаткування, правил з охорони праці та техніки безпеки;

AW

U

‒ перевіряти забезпечення робочих місць сировиною, матеріалами, інструментом,
пристосуваннями, технічною документацією, вживати необхідних заходів щодо
попередження та ліквідації простоїв, аварій, поломок устаткування, виправлення
виявлених дефектів і недоліків у роботі;
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IL

‒ представляти інтереси бригади перед Підрядником, що не обмежує в таких діях
кожного з членів бригади.

