
ДОГОВIР ПЦРЯДУ Nn &
на проведення проектних робiт

"Ц, 2019 року
м. Житомир

управлiння капiтального бупiвничтва житомирськоi Micbkoi радиl що дlс на

пiдставi Попо",.rr"", в особi начаJIьника управлiння Глазунова В'ячеслава

Володимировича, *" iЪ на пiдставi Положення, нада,пi <<Замовник>>, з однiеТ сторони, та

Товарист"о- r'об*еrrеною вiдповИальнiстю_ <Торгiвельно-виробнича компанiя

(доБроБуд>, 
" 

*"oi"^"p.n opu #;;;"-Сr""i.лава ЗакiрОВИЧа, ЯКИЙ Дiе На ПiДСТаВi

Статуту, надалi <Пiдрядник>>, з iншоI сторони, надалi разом iMeHoBaHi кСторони>, а кожна

окремо <Сторона>, керуючись чинним законодавством Украiни, уклали цей Договiр про

Таке: 
1. зАгАльнI положЕння

1.1. в порядку та на умовах, визначених цим ,щоговором, пiдрядник зобов,язу::::,

за завданням Замовника провести проектнi_ р9q9ч, а саме позцло!lення проектно1

документацii, проведення .п..r.рr"й цк 021:2015 код 71з20000-7-послуги з

iнженерного ,rро.Йfru"""1 по оЪ'.оrу, 
'<<Реконструкuiя територii благоустрою з

влашryванням спортивного майданчика на розi вулиць Троянiвська та

Радивiлiвська В м. Житомир>> - 
'iHadai 

Проекmна dоtЕменmацiа, а Замовник

зобов'язуеться прийняти та оплатити виконанi Пiдрядником роботи,

1.2. замовник зобов,язуеться надати пiдряднику завдання на проекту-** i 11:i.
iншi вихiднi дu"i, необхйнi для складанrr" Пiдрядником проектно-кошторисноl

документацii.
1.3. строк розробки проектноi документаuii пiдрядником становить

один мiсяць з моменту отримаЕня вiд Замовника письмово погоджеЕого завдання Еа

проектування. ___: __.^лл:.

Строки виконання робiт можуть бути збiльшенi у разi,

;,,чf 
:Н',;;:Н"ъх*fi H-"'.;;;^T"fiЁi;JJfi i##J:tr;т:"::Wягом5

робочих днiв пiсля проведення експертизи, 
, Т-Тi-пспчrлr.rrпл ня 

,/

1.5.ЗавданнянапроекТУВаннярозроблястьсяПiдрядникоМнапiдставiвихiДних
даних зurо""r*u npor".o" 5 (п'яти) робо,,"* днiв з моменту укладання договорУ,

письмовО погоджу€Ться ЗамовНикоМ та пiслЯ цьогО стае невiД'емЕою частиною,Щоговору,

в разi наявнот irЬuiдr,оuiд"о"ri вимоги 
"""1_о::__:аконоДаВСТВа, 

n'11:a:::,,Tl:""o'

необхiДнепогоДженняЗаВДаннянапроектУВаннязiншимиорганамиТаорганlзацl]}1-'":.
1.6.Пiдрядникзобов,язанийВиконаТипогоДженняпроектноТДокУМенТац1l1З

Замовником та зацiкавленими органiзацiями, а в р*1, ::::хiдНОСТi 
ТаКОЖ З

уповноваженими органами державноi влади та органами мiсцевого самоврядування та

сплатити BapTicTb експертизи проекту, 
,- ^^_^F-.-_ пhлёr

|.7.Завершення.ВиконанняробiтЩоДорозробкипроектноiДокУМентац11
оформляетЬсяшляхомпiДписанняактУприйомУ-передачiВиконанихробiт.

1.8. пiдрядник бере на себе зобЪв'язання за свiй рu"У:::лI:"У"У'" :_:l:Y,j:i
будугь u""un.rri Ь*"п.рrurи (спецiалiстами) в проектнiй документацii при умов1, що так1

недолiки виникли . u"rr, Пiдрядника та бере наъебе зобов'язання захистити виправлення

ПеРеД'Ь:ЪliТ: 
усунення недолiкiв не повинеi",р:"i_lу1тi1: p:,::,""1i*:i:#iTr

отримання зауважень вiд експерr"оi у.ru"ови, Такiй "й* може Ъути збiльшено у разi

затримки передачi Замовником Пiдряднику додаткових документiв, що вимагають

експерти (спеuiалiсти),

/t
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t.10. Пiдрядник повинен вносити за свiй рахунок. "illл__, 
оо проектно1

документацiт u rr"Jод^"р"".й"" булi".п"rr"х робiт на ОЪ'СКТi, ЯКЩО TaKi ЗМiНИ НеОбХiДНО

внести через недолiки в проект1,

1.11.ПроектУВаЛЬник'Уразlпотреби,беренасебезобов'яЗаннЯпозамоВленнюта
оплатi проведення iHcTpyMeH.г-urro.o обстоження, iнженерно-вишукувальних робiт,

технiчнихJчоо"оник 
пiдтверджуе, що BiH мае yci ".обlia:l.i::::* 

(лiuензф, якi

вимагаються чинним законодавством Украiни для виконання ним cBoix обов'язкiв за цим

Щоговором. _. лi__л_iпаа оектно_кошториснот документацii,
i.rз" Пiдрядник вiдповiдае за Еедолlки "р.:::,:";;н;;

включаючи недолiки, виявленl ..ооо, , *одi Оудlurйuu, а також у проuесi екс''луатац1l

об'екта, створеного на ocнoBi виконаноi проектно-кошторисноi докрлентачii

1.14. У разi виявлення недолiкiв у проектно-*о-.гор"""iй документацii пiдрядник

на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну

документацiю, а також вiдшкодувати завданi збитки, якщо iнше не встановлено договором

або законом.

2. ЦIНА РОБIТ I ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ

2.|. BapTicTb проведення ;;.;;; робiт за ,Щоговором _вкJIючас 
в себе

вiдшкодування витрат Пiдрядника та плату за виконанi ним роботи i становить:

33252,63грн(тридцятьтритисячiдвiстiп,ятдесятдвiгривнiб3копiйки),безП,ЩВ'(в
т. ч. BapTicTb проведеЕня .*.rr"рr"rи), Що пiдтверджусться кошторисом (додаток ],lb з),

2.2, Р озрахунки за .Щоговором проводяться наступним чином :

2.2.1. пi"п" пiдписанн" дurrоrЬ щоговору та отримання вiд пiдрядника рахунку

на оплату, та за наявностi uiдrrоuiдrrо.о фru*r.уuurrl{", Замовник може надавати

пiдряднику аванс на виконанrr"'^рооil- вiдпйiдно"до IIостанови кабiнету MiHicTpiB

украfни Ns117 uiоzз.оц.z014. розйiр авансу не може перевищувати з0 о/о BapTocTt вtд

рiчного обсягу робiт. Попередня orrnbru (авансування) здiйснюсться Замовником шляхом

спрямування бюджетних коштiв на небюджетний р*у"о* Пiдрядника, вiдкритий на його

iм'я в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, 3 подальшим

використанняМ зазначенИх коштiВ ПiдрядниКом викJIЮчно з таких paxyHKiB на цiлi,

визначенi ,щоговором. Прозвiтуватися за отрима_ний аванс Пiдрядник зобов'язаний

протягом одного мiсяця з дня отримання коштiв, по закiнченню вказаного термlну

невикористан1 суми авансу повертаються Замовнику,

2.2.2.оплата може здiйснюватися поетапно згiдно aKTiB виконаIIих робiт, Кiнцевий

розрахунок .u u"*orruri роботи uйойuu,о," пiсля пiдписання сторонами дктiв

приймання - передачi виконаних робiт та надходження коштiв на реестрацiйний рахунок

ЗаМОВНИКа 
,Li"^"пl;оqчтJQ о бюджету,

2.3. ,Щжерело фiнансування - кошти мlсцевог

2.4. Бюджетнi зобов'язання за договором виникають лише у разi Еаявностl

бюджетних призначень на 
"iдrrо"й"";Ъ;о]-*йй_рiк, 

а бюджетнi фiнансовi зобов,язання

-ВМежахфактичнихнаДхоДженькоштiвнареестрацiйнийрахУнокЗамовникапо
спецiально"у d;;; (ст,2З,48 Бюджетного Кодексу..Украiни), 

__ _:__

2"5.ВартiстьрозробкипроектноТдокУментацiТможебУтизмiненаЗарезУльтатаМи
перевiроК oO""riu-ru uapTocTi u"*orru,,"* робi' держ.вними контролюючими органами та

експертизи проекту. При uьому, в разi """"n"","_:1""*"" 
обсягiв та BapTocTi виконаних

робiТ ПiдрядниК поверта€ суму завИщення до мiського бюджету, ,Щана змiна BapTocTi

робiт та строки повернення суми завищень оформлюеться Сторонами додатковою угодою

до даного,Щоговору' 
з. прАвА тА оБов,язки cToPIH

3.1. Замовник мае право:

-змiнюватитермiниВиконанняробiтзапоГоДЖенняМзПiлрядником;
- отримувати вiд Пiдр"оr"*u i"формаuiю про хiд виконання робiт;



з

-зДiйснюВаТиконТролЬЗахоДоМ,а"*i.'юВиконаняя.i.Т:::""*робiт,До
початку виконання проектних робiт вносити змiни щодо вимог i характеристик об'екта,

визначеного у п. 1.1 цього,Щоговору;
- вiдмовитись вiд прийняття та оплати робiт у випадку якщо Пiдрядник виконав

TaKi робот,,'.r-Й;;j;Ь таlабо iз порушенням умов цього Щоговору,
ооТи HgнaJl('2lttlлIvr :

: ? J#x1,ffix'""##ff;"r" договору надати пiдряднику необхiднi вихiднi данi

3.3. Пiдрядник мае право:

-отриМаТиоПлаТУЗаВиконанiпроектнiроботиВпоряДкУтанаУмоВах'Визначених
ur" Д",Т;|Ёи 

до виконання частини проектЕих робiт TpeTix осiб (квалiфiкованих

спецiалiстiв чи спецiалiзо*urri .rpo.o*i органiзачii) на умовах субпiдряду, викJIючно за

письмовоi згоди Замовника,
3.4. Пiдрядник зобов'язаний:
.розробиТипроекТнУДокУМентацiюВпоряДкУТанаУМоВах'Визначених.циМ

.Щоговором,ДоДержУючисЬВимог'ЩомiстятЬсяУзавДаннiЗамовникатаiншихВихlДних
даних, наданих Замовником, а також спецiальних вказiвок останнього та вимог, що

звичайностаВляТЬсядоподiбноiДокчментацii;
- iнформувати Замовника.про хiд виконання робiт на його запити;

- передати Замовниковi проектну документацiю в порядку та на умовах,

визначених цим .ЩоговороМ;
_ не перед";;;;ъъ;;.оди заrовника докр{ентацiю iншим особам;

_ гарантуtsати замовнико"i ;i;;й;;; I ,rrr"их осiб права i::.:T::ii:, 
або

обмежити виконання робiт на ocgoBi пй1о.1оuп"ноТ за_цим,Щоговором документац1l;

- uiдrrо"iдu*'.J- ".oon1" 
допущеннi . у проектнiй докулчлентацii, включаючи

недолiки, виявленi згодоМ у ходi ""й"u"," 
булiвельнИ" робil_'-:,aно цiсi ДОКУлчЛеНтацiТ, та

наВиМогУЗамовникабезоплатноскориГУВатипроектнУДокУМентацrю.

yl!{oBax,

наJIежно

4. порядок здАчI_приЙмАння роБIт

4.1. За п'ять календарних днiв'до закiнчення строку прийому - пер_елачi виконаних

робiТ ПiдрядниК"*--З;;;""*У, Пiдfялник п:да€ Замовнику Дкт приймання-передач1

виконаних робiт та проекту до*уrarrтацiю у 3-х примiрниках.на паперових носiях та в

одному примiрнику в електронлому виглядi. мова документацii за договором: проектна,

iнша буль_"пu оопу*ентацiя Ъа Щоговором виконуеться украiнсьКОЮ М_:В_::,

4.2. Замовник зобов'язаний ,;;;;; пЬдаяi Пiдрядником вiдповiдно до п, 4,1

цього .Щоговору ,,роектну oony,"",Ыi;"; {i],,' -}|-"Ъом 
трьох робочих днiв з дня

отриманнЯ Дкта приЙманЕя-пеРедачi документацii пiдписати його та в триденний строк

повернути Пiдрялнику один приМlРНИК " не вiдповiдають^----Г 
+.з. В разi якщо виконанi роботи щодо розробки документац11

умовам цього ,Д,оговору, Замовник мае право протягом трьох робочих днiв подати

мотивовану вlдмову вiд приймання_документацii разом з проектом двостороннього акта з

перелiком оооrrрй"ur", "ni 
потрiбно виконати, та cTpoKiB ix виконання,

4.4. якщо;;;;";""енi пп. цirа4.3 цього,щоговору строки пiдрядник не отримус

пiдписаний замоЪником дкт приймання_передачi документацii або його мотивовану

вiдмову, ,rpo"nr"u оокументацi"Ъ"u*uaruся такою, що прийнята з додержанням усlх умов

Щоговору.
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5.ВIДПоВЦАЛънIсТъсТоРIнЗАПоРУшЕнняДогоВоРУ
5.1. У випй;рушення Щоговору Сторона несе вiдповiдальнiсть, визначену цим

Договором та (або) чинним законодавством Украiни, 
]r.лr. лтпIJtrянпго

5.z. У разi несвоечасного повернення Пiдряднико" o:p_lY11":,,**CY, останнш

с,,лачуе Замовнику пеню у розмiрi o,i й"iд суми заборгованостi по авансу, але не бiльше

облiковоi ставки нБу, за кожний день затримки,

5.з. CToporru 
"Ь 

несе вiдповiдальноътi за порушення ,щоговору, якщо воно стаJIося

не з ii вини (умислу чи необережностi),

5.4. Сторона вважаеться невинуватою i не несе вiдповiда_ltьностi за порушенЕя

!,оговорУ, якщо вона доведе, що u*"nu Bcix залежних вiд неТ заходiв щодо наJIежного

виконання 
"?il#ffiTpJ... 

"iоr,овiдальнiсть 
за якiсть 

""no_1T::, _|:чir, 
передбачених

даним Договором та зобов'язаний безкоштовно усунути недолiки та компенсувати

а;;"r;*у ycl зОитки, завданi неякiсним викоЕанням робiт,

5.6. Замовник мае беззаперечне право утримання при злiйсненнi розрахункlв вlд

сплати на користь Пiдрядника до 
-|5 й uфоЪп u"*о*,й"* робiт, в разi _,:":::-:::

виконання робiт, передбачених даним ,щоговьром, або порушення Пiдрялникам термlну

u"*o"TH 
Y'];""оку прострочення замовником TepMiHi" |_":|,тункiв, 

передбачених.

дiйсним договороМо Замовник сплачуе Пiдряднику II9ню, в розмiрi подвiйноi облiковоi

ставкИ НацiоналЬьй;;' Ч*п9"ъ 'rойпu 
u пЁрiод, за який стяryсться пеня, вiд суtлtи

простроченого платежу за кожний прострочений ДеlЬ,

5.8. За перевИщеннЯ ,r.р.оЪu,r.rr"* цим ,Щоговором cTpoKiB закiнчення робiт,

пiдрядник сплачуе замовнику..r."о u розмiрi подвiйноi облiковоi ставки нБу, що дiе пiд

час простроче"rr" "io Щоговiрноj цiни, Що вказана у п, Z,|, Щоговору за кожний

КаЛеНДаРНИЙ 
*ХХйЧНlilХХХ;"" пiдрядником.зобов,язань, викладених у пунюах 1,1 У

TepMiH визначений у роздiлi t дu"о.о frrо"оруа_rльш нiж на 15 днiв, KpiM пенi Пiдрядник

сплачуС на користЬ Замовникаu,rрuф 7po.ripi20 % ЩоговiрноТ цiни, вказаноi у п,2,1,

6. вирIшЕння спорIв
6.1. yci спори, що виникають з цього щоговору або пов,язанi iз ним, вирiшуються

шJU{хом переговорiв мiж Сторонами _-_:-,-----_ тrrf,счлl;
6.2'ЯкЩовiдповiДнийспiрнеМожJIиВовирiшитишляхомперегоВорlВ'Вlн

вирiшуеться в судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого

."ьруъiо"овiдно до чинного законодавства Украiни,

7. д|ядоговору
7.1. Цей ,Щоговiр вважаетьсr 

-fr*]," 
i набирас чинностi_з цати його пiдписання

Сторонами та його скрiпленн"л";;;-;;; CTopiH i дiе до з|,|2,2019о Шо у буль-якому

випаДкУоо,,оuпо.оu"*о,,*няСтороналлисво.rхзобов'язань.
7.2. Закiнчення строКу цuо.о Щоговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiдальностi за

його поруШення, яке мЕUIо мiсце пiд час дii цього Договору,

7.3. Якщо iнше прямо rr" rrф.обачено цим,Щоговором або чинним законодавством

УкраiЪи,змiниУцейЩоговiр*о*УruбУтивнесенiтiлькиЗаДомоВленiстюСторiн,яка
оформлюеться додаТковою угоцою до цього,Щоговору,

7.4. Змiни У цей Щоговiр набирають """,ойi 
з моменту_лнаJI€жного оформлення

сторонами вiдповiдноi додатковоiуrоо" до цього ,щоговору, якщо iнше не встановлено у

самiйДоДатковiйУгодi,цЬомУЩоговорiабоУчинномУзаконоДаВствiУкраiни.
7.5.Якщоiншепрямо,,.,,"р"обаченоцим,ЩоговоромабоЧиннимзаконоДаВстВоМ

украiни, цей Щоговiр може a* розiрваний тiльки за домовленiстю cTopiH, яка

оформлюсться додатковою угодою до цього,Щоговору,
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8. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Yci правовiдносини, що виникають з цього .Щоговору або пов'язанi iз ним, у

тому числi пов'язанi iз дiйснiстю, укJIаденЕям, виконанням, змiною та припиненням цього

.ЩоговорУ, тлумаченням його умов, визначенням наслiдкiв недiйсностi або порушення

.щоговору, регулюються цим Щоговором та вiдповiдними нормами чинного законодавства

Украiни, а також звичаями дiлового обороту, якi застосовуються до таких правовiдносин

на пiдстаВi принuиПiв добросОвiсностi, розумностi та справедливостi,

8.2.НаМоМенТУклаДенняцЬого,ЩоговорУПiдрядниксплаТникомеДиногоВнескУ.
8.3. Пiсля набрання чинностi цим .Щоговором Bci попереднi переговори за ним,

листуванЕя, попереднi договор", ,rporo*on" ,,ро намiри та будь-якi iншi ycHi або письмовi

домовпеностi CTopiH з питань, що так чи iнакше стосуються цього ,Щоговору, втрачають

юридичнУ силУ, але можуТь враховуватися при тлумаченнi умов цього Щоговору,

8.4. Сторони несуть повну вlдповiдшIьнiсть за правильнiсть вказаних ними у цьоМУ

,Щоговорiв реквiзитiв та зобов'язуються свосчасно у письмовiй формi повiдомляти iншу

сторону про ix змiну, а у разi неповiдомлення несуть ризик настання пов'язаних iз ним

несприятливих наслiдкiв.
8.5. ,Щодатковi угоди та додатки до цього .ЩоговорУ

маютЬ юридичнУ силУ У раз1, якщО вони викладенi

Управлiння капiтального
будiвничтва
ЖитомIлрськоi MicbKoi ради

10014 , м. Житомир
майдан iM. С.П.Корольова,4/2,
код СДРПОУ З6072499

е його невiд'емними частинами l

у письмовiй формi, пiдписанi

сторонами та скрiпленi Тх печаткаN,Iи' 
rвiдно до вимог

8.6.СторониДаюТЬзгоДУнаобробкУперсональнихДаних'ВlДП(
Закону Украiни <Про захист персональ""* д*"*> вiд 01,06,2010 року Nч 229,|-у|,

8.7. Цей ,ЩЬговiр складений при повному розумiннi СторонаJ.чtи його умов та

термiнологii украiнською мовою У двох автентичних примiрник€lх, якi мають однакову

юридиtшу силу, - по одномУ для кожноТ iз CTopiH,

9. додАтки до договору
9. 1, Невiд'смною частиною .Щоговору с:

1. Протокол погодження договiрноi чiни (додаток 1);

2. КЬендарний графiк виконання робiт (лолаток 2);

3, Кошторис (лолаток 3). : _______ *л_

,Щодатки 
^до 

До.о"ору набувають чинностi у якостi договiрних документlв разом з

Договором тiльки ru yrbu" спiльного узгодження i пiдписання ix Сторонами,

10. МIСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ I РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Д.р*uru казначейська служба Украfни,

ТОВ <Торгiвельно-виробнича
компанiя <ДОБРОБУД>

1000З, м. Житомир,
вул. Перемоги,33
код еДРПОУ 4080281 1

r1,1р26ООЗ2544З в ПАТ (ПУМБ)
мФо 334851
Тел. 0412- 55-21-26

м. Киiв
мФо 820|,72

р/р

Глазу С.З. Балакiшiсв

46-,7 4-20, 44-5,| -|6
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Додаток Jф 1

до договору Np У2 вiд об о3 2019 р

протокол
погодження договiрнот цiни

на проведення проектних робiт по об'скry:

<<реконструкцiя територii;благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика на

розi вуличь Троянiвська та Радивiлiвська в м, Житомир>>

Ми, щО нижче пiдписалися, вiД iMeHi <<Замовника>> начальник Управлiння

капiтального булiвничтва Житомирськоi MicbkoТ ради, Глазунов В'ячеслав

Володимирович, що дiе на пiдставi Положення, i вiд iMeHi кПiдрядникa) Товариство з

обмеженою "iдrrо"iд-ьнiстю 
<Торгiвельно-виробнича компанiя кЩОБРОБУД), в особi

директора Балакiшiева Станiслава Закiро"""ь, який дiс на пiдставi Статуту надалi

засвiдчусмо, що сторонами досягнуто згоди про величину договiрнот цiни на проведення

.rpo.n n"* робiт, u Ъu*. розроблення проектноi документацii, проведення експертизи в

cyMi: 33252,63 грн (тридцять ,р" ,".rЪi двiстi п'ятдесят двi гривнi б3 копiйки), без

ПДВ, (в т. ч. BapTicTb проведення експертизи). оплата проводиться за фактично

виконанУ роботУ на проведення проектних робiт згiдно акту виконаних.робiт,

протокол . ,riд.rаuою для проведення взаемних розрахункiв i платежiв мiж

<Пiдрядником> i кЗамовником>.

Замовник
Управлiння капiтального будiвництва
Житомирськоi MicbKoT рали

Начальник упра

-:р В.В. Глазунов

Пiлрядник
ТОВ кТоргiвельно-виробнича компанiя

кЩОБРОБУЩ>

С.З. Балакiшiев

*'а]. Цсн,,,li]:-ъ Д' ,i

."с\ý чоа;*:п:уд Ы-\ /,\сOвtiiБ?iWý

W
ж

lifrlljrз,( i l

.Ъ,lr+а9



Щодаток }

до договору Nэ zЕвtд о-!Г о3 201

Календарний план

на проведення проектних робiт по об'скry:

<<реконструкuiя територii благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика на

pori фr"чь Троянiвська та Радивiлiвська в м, Житомир>>

Найменування робiт
щодо договору

BapTicTb

робiт,
тис. грн.

TepMiH виконання
(мiсяuь, piK)

початок - закiнчення
Jф
п/п

J 4
1 2

зз,2526з Березень 2019 р.
1

ГофОпеrrня проектно-кошторисноi
док)/ментацii, в т.ч. проведення

Замовник
Управлiння капiта;lьного будiвництва
Житомирськоi мiськоi ради

ПИрядник
ТОВ кТоргiвельно-виробнича компанiя
(ДОБРОБУД)

2

р

I



lo?a /?"о Е АГ:J
Zo &tpno/y :t/э/ё

2,s ?6/а Jо/9р
' Форма No 2-П

кошторис
на проектнi роботи

Реконструкцiя тегиторii благоустрою з влаштуванням спортивного майпанчика на розi вулиць

Троянiвська та Радивiлiвська в м, Житомир

[ найменування о6"екта будiвництва, стадii проектування, виду проектних робiт)

Найменування проектноi органiзацiТ

Назва документа
обгрунтування та Ns

Ns частин, глав,

таблиць, пунктiв

Характеристика об"скта

будiвництва або виду робiт

5400
1в900
4050

зz40

4хlЗ50
14х1350
ЗхlЗ50

ДСТУ Б.Щ.1.1-7:201З
(зi змiною No 3)

К - 1350 грн табл. Ж,З

- гIп
- iнженер-проектувальник
- iнженер-кошторисник
- проведення експертизи

проектноТ даýjщентацц

Реконструкцiя територii

благоустрою з влаштуванням

спортивного майданчика на розi

вулиць Троянiвська та

Радивiлiвська в м. Житомир

1662,6з
ниЙ податок 5Ио ЗЗZ52,{,3

Разом за кошторис!м

Всього за кошторисом
Тридцять три тисячi двiстi п'ятдесят двi грН 63 коП

(сума прописом)

Головний apxiTeKTo
(Головний iнженер йФifI*i;iiý

/..-.. llг\iЕктув/цьник iъ
_"j:;,,lT +lii'i
,-{iЁLr"*,ui;:ъё

?'"лЧ,;I'#t#

(пiдпис)

,
€----

/ (пiдпис)

Р.0. Нарбут
(пIБ)

Винник о. S,

[пIБ)

ffi,щ
20tя plK


