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комунАльнЕ пцпри€мство виконАвчого оргАну киiвськоi мIськоi
рАди (киiвськоi MIcbKoi двржАвноi АдмIнIстрАцII) по oxoPoHI, утримАнню
тА ЕксплуАтАцIi звмЕль водного Фонду м. киевА (dIлвсо) (кп (плвсо>), в

особi в.о. генерального директора Юсипенка Олега Михайловича, що дiс на пiдставi Стаryry
(далi - Замовник), з однiеТ сторони, та ТОВ (ФIАЛЬТО>>, в особi директора Ярового Миколи
Мпколайовича, що дiе на пiдставi Стаryry, (далi - Виконавець), надалi разом - Сторони, а кожна
окремо кСторона>, укJI;rли даний .Щоговiр про нижченаведене:

1. Прелмет Щоговору
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим !,оговором, вiдповiдно до рiшення КиТвськоТ

MicbKoi ради вiд 2|,12.20117 JtФ l04214049 кПро Програму економiчного iсоцiального розвитку
м. Кисва на 20l8-2020 роки) та розпорядження виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT рали (КиТвськоТ
MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ) вiл 05.01.20l8 Jф 8 <Про Програму економiчного iсоцiального
розвитку м, Кисва на 20l8-2020 роки) зi змiнами та доповненнями, Замовник доручас, а Виконавець
приймас на себе зобов'язання виконати проектно-вишукувальнi роботи по об'скry <Феконструкчiя
гiдротехнiчних споруд з вiдновленням екологiчного та санiтарно-гiгiснiчного стану р. Либiль в
м. Кисвi>> 2-а черга довжиною 8б4 м.

ffBi сталiТ проекryвання: СтадiТ <Проект> та <Робоча документацiя>.
Коди предмеry закупiвлi - ДСТУ Б.Щ.1.1-1:2013 - Проектнi роботи, ДК 021:2015 -

71320000-7 - Послуги з iнженерного проектування.
1.2, Роботи виконуються в порядку та на умовах, визначених Законом УкраТни кПро

apxiTeKTypHy лiяльнiсть>, .Щержавними будiвельними нормами, правилами та розцiнками на проектно-
вишукувальнi роботи, вихiдними даними, наданими Замовником,

1.3. .Щоговором перелбачено виконання проектних робiт згiдно з Завданням на проектування
(,Щолаток 2).

1.4. Перелiк проектних робiт, строки виконання основних етапiв робiт по flоговору
визначаються Календарним планом виконання робiт (.Щолатком 3), який е його невiд'€мною
частиною,

1.5. Мiоце виконання робiт: м. КиТв, Шевченкiвський р-н, на дiлянцiдовжиною 864 м.

2. Строки виконання робiт
2.1. TepMiH виконання Робiт становить 90 кirлендарних днiв з дати пiдписання uього.Щоговору

у вiдповiдностi до Календарного плану виконання робiт (.Щолаток 3) (без врахування строку
проведення експертизи).

2.2. [атою початку робiт вважасться день пiдписання !оговору.
2.З. Щатою завершення виконання Робi1 або Тх окремого етапу, вв€ш(асться дата пiдписання

Сторонам и Акry здач i-при й ман ня ви конаних роб iT.

2,4. У випадку затримки надання Замовником вихiдних даних, необхiдних для виконання
Робi1 отримання позитивного звiту ЩП кУкрлержбудекспертиза> або iншоТ експертноТ органiзацiТ, що
вiдповiдас критерiям, визначеним Мiнрегiоном, дата початку та закiнчення робiт автоматично
переноситься на строк вiдповiдноТ затримки,

2.5. Строки виконання робiт можуть бути змiненi (з оформленням додатковоТугоди) у разi:
- внесення змiн у завдання на проекryвання;
- потребИ У додаткоВих обсягах робiт, якi не були BpaxoBaHi проектною документацiею;
- необхiдностi усунення недолiкiв робiт, що виникJlи в наслiдок невiдповiдностi встановленим

вимогам проектноТ локументацiТ;
- в з€lле)кностi вiд обсягiв реilльного фiнансування
- виникнення iнших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робiт.

2.6. У випадку затриNlки фiнансування, строки виконання робiт MolKyTb змiнюватись, за
погодженням cTopiH.

3. BapTicTb робiт та порядок розрахунку
3.1. L|iHa !оговорУ ствердоЮ та визначаеться згiднО зl Зuеде""* кошторисом на проектно-

вишукувалЬнi роботи, що е додаТком до цього,Щоговору (в подальшому - к!олаток 4>), i становитьl 915 90б,43 грн. (один мiльйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч дев'ятсот шiсть гривень
43 копiйки), в тому чшслi пдв 20% _ 3l9 3l7,74 грн. (триста дев'ятнаДцять тисяч триста
сiмнадцять гривень 74 копiйки).



3,2. Сторони домовилися, що цiна договору може бути змiнена за взаемною згодою CTopiH
виru]ючно у випадках, передбачених Постановою Кабiнеry MiHicTpiB вiл 01 серпня 2005 р. J\Ъ 668
кПро затвердження Зага-гlьних умов укJIадання та виконання договорiв пiлрялу в капiтальному
булiвничтвi> (iз змiнами та доповненнями), а саме:

. виникнення обставин непереборнот сили;

. внесення змiн до проектнотдокументачiт;
о потреби в ycyHeHHi недолiкiв робiт, що виникли внаслiдок невiдповiдностi

встановленим вимогам проектноТ документацiТ, забезпечення якою покладено на
замовника;

о уповiльнення темпiв або зупинення виконання робiт за рiшенням замовника або з його
вини, якщо це викJIик€lло додатковi витрати пiдрядника;

о змiни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливае на BapTicTb робiт;о iстотного зростання (у розмiрi l0% та бiльше) пiсля укладення договору пiлрялу цiн на

ресурси, якi забезпечус пiдрядник, а такоllt послуц що надаються йому третiми особами;
r в iнших випадках, передбачених I_{ивiльним i Господарським Кодексами УкраТни.
З.3. Розрахунки за фактично виконанi Виконавцем проектно-вишукувальнi роботи

здiйснюються шляхом ix оплати Замовником на пiдставi пiдписаних aKTiB здачi-приймання проекгних

робiт по Mipi готовностi окремих етапiв (розлiлiв) робiт у безготiвковому порядку на розрахунковий
рахунок Виконавця на умовах вiдстрочки платежу на TepMiH до 10 (лесяти) банкiвських днiв з

моменту отримання коштiв на розрахунковий рахунок вiд головного розпорядника бюджетних коштiв.
3.4. Розрахунок здiйснюсться в безготiвковiй формi в нацiональнiй грошовiй одиницi УкраТни.
3.5. ,Щнем здiйснення платежу вважаеться день, в який сума, що пiдлягае сплатi, посryпас на

розрахункови й рахунок Виконавця.
З.6. Розмiри BapTocTi виконання окремих етапiв (розлiлiв) робiт зазначаються в Календарному

планi виконання робiт (Щолаток З).
З.'7. Розрахунки та платежi за виконанi проектнi роботи здiйснюеться Замовником за

результатами виконання окремих етапiв у вiдповiдностi з каJIендарним графiком та пiдписаного
сторонами Акry виконаних робiт:

- за результатами виконання вишукувань: iнженерно-геологiчних вишукувань, гiдрографiчних

робiт, з фактичним виносом двох реперних точок в Harypi, видачi замовнику 2-х примiрникiв
документацiТ та копiТ на електронному HociT та пiдписання сторонами Акту виконаних робiт - у
розмiрi 100% BapTocTi робiт етапу,

- за результатами виконання проектно-кошторисноТдокументацiТ стадiТ Проект (П) та передачi
його до експертизи - у розмiрi 750lо BapTocTi робiт по стадiТ.

- пiсля отримання позитивного експертного звiry та видачi замовнику 4-х примiрникiв
скоригованоТ ПК! стадiI Проект кП>, копiТ ПКff на електронному Hocii та пiдписання сторонами AKD,
виконаних робiт - остаточний розрахунок за виконанi проектно-вишукув[uIьнi роботи стадiТ Проект,
погодженi експертизою, з уточненням суми шляхом укJIадання додатковоТ угоди до договору.

- пiсля видачi замовнику 4-х примiрникiв стадiТ кРобоча документацiя>, копiТ ПКЩ на
електронному HociT та пiдписання сторонами Акry виконаних робiт - розрахунок за виконанi
проектно-вишукувал ьн i роботи стадiТ кРобоча документацiя>.

3.8. Розрахунки за виконанi роботи булуть здiйснюватися на пiдставi cTaTTi 49 Бюджетного
кодексу УкраIни. У разi затримки бюджетного фiнансування розрахунок за виконанi роботи
ЗдiЙснюсться протягом l0 банкiвських днiв з дати отримання Замовником коштiв на свiй
ресстрачi йний рахунок.

3.9. ЗОбОв'язання за.Щоговором виникають у Замовника у разi наявностi та в межах
вiдповiдних бюджетних асигнувань.

3.10. Коригування договiрноТ uiни оформлюсться шляхом пiдписання додаткових угод до
цього !оговору.

4. Порядок передачi i приймання проектних робiт
4.1. Перелача Замовнику виконаних та нuulежним чином оформлених результатiв проектних

робiт абО окремиХ ix частин, розлiлiВ та етапiВ здiйснюстЬся згiдно з накJIадними та дкгами здачi-
приймання проектних робiт.

4.2. Приймання i оцiнка проектнот документацiт здiйснюсться згiдно з вимогами
затвердженого Завдання на проектування, а також дiючих норм, правил, чинного законодавства
УкраIни та цього Щоговору.

4.З. ЗамоВник, прИ наявностi фiнансування, протягом l0 (десяти) робочих днiв вiд дня

2



одержання виконаних та нaцежним чином оформлених результатiв проектних робiт, або окремих Тх

частин, роздiлiв та етапiв, зобов'язаний передати Виконавцю пiдписаний Замовником Акт здачi-
приймання проектних робiт або мотивовану вiдмову вiд приймання вищезазначених проектних робiт.

4.4. У випадку мотивованоТ вiдмови Замовника в прийманнi проектних робiт Сторонами
скJIадасться та пiдписуеться двостороннiй Акт з перелiком необхiдних доробок.

Виконавець усувае заув€Dкення Замовника та повторно надае на узгодження Замовнику
розроблену ПКЩ, про що складаеться вiдповiдний акт.

4.5. Вiдмова вiд прийняття робiт е мотивованою, якщо вона стосуеться якостi, кiлькостi або
змiсту переданоТ Замовнику проектно-кошторисноТ документацiТ, що не вiдповiдас дiючим на
територiТ УкраТни державним будiвельним нормам.

4.6. Пiсля узгодження Сторонами розробленоТ ПКД Виконавець, при необхiдностi,
супроводжуе до державноi експертизи розроблену ПКД дп, отримання позитивного звiry. Оплаry
обов'язкового платежу BapTocTi проведення експертизи та отримання позитивного звiry здiйснюс
Замовник окремо. Зняття зауважень експертноТ органiзацiТ здiйснюсться Виконавцем разом iз
Замовником. Пiсля отримання Замовником Позитивного звiry Виконавець надас Замовнику

розроблену ПКЩ в чотирьох екземплярах на паперових носiях та в електронному виглядi.
4.'7. У випадку дострокового виконання проектних робiт Замовник мае право достроково

прийняти та оплатити виконанi роботи.
4.8. Якщо в процесi виконання проектних робiт з'ясовусться неминучiсть отримання

негативного результаry або недоцiльнiсть подrLльшого виконання обумовлених цим ,Щоговором
проектних робiт, Виконавець зобов'язаний негайно зупинити tx виконання та письмово повiдомити
про це Замовника у l0-ти денний TepMiH пiсля припинення виконання вищезгаданих проектних робiт.
У цьому випадку Сторони зобов'язанi у 5-ти денний TepMiH з дати надходження письмового
повiдомлення Виконавця розглянути питання про доцiльнiсть i напрями подuLпьшого продовження
виконання проектних робiт. У разi прийняття письмового двостороннього рiшення про припинення
подальшого виконання проектних робiт складаеться вiдповiдний двостороннiй Акт з визначенням

фактично понесених витрат Виконавця, якi пiдлягають компенсацiТ.
4.9. При виконаннi ycix проектних робiт за цим ,Щоговором, або iх окремого етапу, Виконавець

зобов'язаний лотримуватись вимоц що мiстяться в Завданнi на проекryвання та iнших вихiдних
даних для проектування, а також ycix iнших нормативних документiв та цього .Щоговору i мае право
вiдсryпити вiд них тiльки за письмовою згодою Замовника.

4.10. Виконавець при розробцi проектно-кошторисноiдокументацiТзабезпечус:
. вiдповiднiсть дiючим нормативним актам Укратни;
о вiдповiднiсть проектних рiшень вихiдним даним та дозвiльним документам;
о експлуатацiйну надiйнiсть та безпечнiсть об'екry проекryвання;
. вiдповiднiсть обсягу та якостi робiт ланому !оговору
r гарaнryе якiсть закiнчених робiт.

5. Права та обов'язки CTopiH
5. l .Замовник мас право:
5.1.1, !остроково розiрвати цей !оговiр за домовленiстю CTopiH, яка оформлюеться

пiдписанням Сторонами додатковоТ угоди до даного !оговору.
5.|.2. Повернути вiдповiднi документи, зазначенi у цьому !оговорi, Виконавцю без

здiйснення оплати в разi неналежноi якостi, кiлькостi або змiсry переданоТ Замовнику проектно-
кошторисноТ документацiТ.

5.1.3. ВiДмОвитися в односторонньому порядку, шляхом направлення повiдомлення про
вiдмову вiд договору та вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо Виконавець свосчасно не розпочав
роботи, або виконуе ix настiльки повiльно, що закiнчення Тх у строк, визначений .Щоговором, стас
немо)ltливим.

5.1.4. Вiдмовитися вiд Щоговору в буль-який час до закiнчення виконання робiт, оплативши
проектнiй органiзацiТ виконану частину робiт.

5.1.5. Iнiцiювати внесення змiн у.Щоговiр, вимагати розiрвання !оговору та вiдшкодування
збиткiв за наявностi порушень Виконавцем умов Щоговору.

5.1.6. Вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виниruIи внаслiдок допущених
Виконавцем порушень або виправити Тх своТми силами. У такому разi, збитки, завданi Замовнику,
вiдшкодовуються за рахунок вiдповiдного зниження договiрноТ цiни.

5.2. Виконавець мас право:
5.2.1. Своечасно та в повному обсязi отримувати плату за виконанi роботи;
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5.2.2. Вимагати перерахування коштiв за виконанi роботи пiсля прийнятгя необхiдноТ
документацiТ та пiдписання AKTiB здачi-приймання виконаних робiт Замовником, отримання
Замовником бюджетного призначення на фiнансування проектних робiт на свiй розрахунковий
рахунок;

5.2.3, Вимагати пiдписання AKTiB здачi-приймання виконаних робiт Замовником, у порядку
визначеному пунктом 4.2. даного Щоговору;

5.2.4.На дострокове виконання робi1 передбаченю( даним Щоговором.
5.3. Замовник зобов'язуеться:
5.3. 1. Надати повний комплект вихiдних даних для проекryвання.
5.3.2. Прийняти результати виконаних проектних робiт шляхом пiдписання накладних та

AKTiB здачi-приймання виконаних робiт у урахуванням п,4.З,,4,4.
5.З.3 Здiйснити оплату виконаних проектних робiт вiлповiдно до умов договору .

5.4. Виконавець зобов' язаний:
5.4.1. Забезпечити виконання робiт у визначеному обсязi та у строки, встановленi цим

!оговором;
5.4.2. Щотримуватись вимоц що мiстяться у завданнi на проекryвання та iнших вихiдних

даних, наданих для проектування, i мас право вiдсryпати вiд них лише за наявною письмовою
згодою з боку Замовника.

5.4,3, Погоджувати готову проектно-кошторисну документацiю iз Замовником.
5.4.4. По закiнченню окремих етапiв (розлiлiв) виконання робiт надавати акти приймання-

передачi виконаних робiт Замовнику.
5.4.5. Виконати проектнi роботи по об'екry згiдно будiвельних норм i стандартiв в TepMiH,

який встановлюються .Щоговором, визначаеться датою Тх початку та закiнчення.
5.4.6. Не пiзнiше 15 календарних днiв з моменту виникнення податкових зобов'язань

ресструвати в сдиному peccTpi та направляти на електронний адрес Замовника Податкову накJ]адну з

податку на додану BapTicTb.
5.4.'7. У разi, якщо при перевiрчi контролюючими органами об'сму виконаних проектних

робiт буле виявлено завищення BapTocTi, протягом 3 днiв, оформити акти на зменшення BapTocTi

робiт, та повернути надмiрно сплаченi кошти на розрахунковий рахунок Замовника.
5.4.8. оформляти документи та договiрнi вiдносини вiдповiдно до вимог встановлених !КСУ.

6. Вiдповiдальнiсть CTopiH
6.1, Сторони несуть вiдповiдальнiсть за невиконання або нен€шежне виконання своТх

зобов'язань з даним Щоговором вiдповiдно до умов !оговору та чинного законодавства УкраТни.
6,2. Виконавець несе вiдповiдальнiсть за порушення cTpoKiB злачi розробленоТ проектно-

кошторисноТ документацiТ, яке стulлося з його вини, та сплачуе на користь Замовника пеню у розмiрi
облiковоТ ставки НБl яка дiяла у перiол прострочення зобов'язання, вiд BapTocTi несвосчасно
виконаного обсягу робiт за кожниЙ день прострочення, але не бiльше 20% (двадцяти вiдсоткiв)
BapTocTi несвосчасно виконаного обсягу робiт.

6.3. Виконавець не несе вiдповiдальностi за невиконання або нен€Lлежне виконання своТх
зобов'язань з даним .Щоговором, якщо воно стaulося у зв'язку з дiями або бездiяльнiстю Замовника,
наслiдком яких стzLпо невиконання Замовником cBoix власних зобов'язань за даним !оговором перед
виконавцем,

6.4. За порушення TepMiHiB peccTpauiT податкових накJIадних з ПДВ Виконавець сплачус
Замовнику штраф в розмiрi суми П!В з урахуванням iндексу iнфлячiТ.

6.5. ЗамОвник не несе вiдповiдальнiсть за порушення cTpoKiB оплати виконаних робi1 якщо
вОно ст€Lлося не з Його вини, а пов'язане iз затримкою перерахування бюджетних коштiв на
розрахунковий рахунок Замовника або вiдсутнiстю (нестачею) бюджетного фiнансування на вказанi
цiлi та не оформлення виконавчих документiв та договiрних вiдносин згiдно вимог дксу.

6.6. Сплата штрафних санкцiЙ не звiльняс Сторони вiд виконання зобов'язань за !оговором у
повному обсязi.

6.7. Виконавець зобов'язуеться рееструвати податковi накладнi в еЩРПН в поряДКУ,
передбаченому чинним законодавством. Виконавець направляе Замовнику зареестровану податкову
накладну посередництвом програми <М.Е. .Щок Електронний документообiг>, Вiлсутнiсть погодхtення
податковоi накладноТ ЗамовникоМ до моментУ ii реестрачiТ в еДРПН не е пiдставою для не реестрацii
такот податковот накладнот Виконавцем в термiни, передбаченi чинним законодавством. Номьнклатура
податковот накладноi повинна вiдповiдати HoMeHkJlarypi вiдповiдного акry виконаних робiт.

6.8. ПрО виявленi фактИ вiдсутностi реестрацiТ Виконавцем податковоТ накладноТ в СЩРПН
та/або порушення Виконавцем порядку заповнення податковот накладнот Замовник зобов'язаний
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повiдомити Виконавця для вiдповiдного реагування та коригування. ,Що усунення таких порушень
Замовник вправi призупинити здiйснення остаточних розрахункiв за вiдповiдними господарськими
операцiями.

6.9. Виконавець несе вiдповiдальнiсть та компенсуе Bci понесенi Замовником збитки/витрати в

разi i якщо контролюючими органами шляхом скJIадання акry перевiрки,податкового повiдомлення-

рiшення,внесення коригувань в особовий рахунок або в будь-який iнший спосiб та\або рiшенням
(постановою) суду:

- булуть зменшенi податковий кредит з ПДВ Замовника, витрати для цiлей податку на
прибуток,що призведе до донарахування податкових зобов'язань чи зменшення вiд'смного значення з

податку на прибlток або суми бюджетного вiдшкодування ПЩВ; та чи
- булуть HapaxoBaHi штрафнi санкцiТ за порушення податкового законодавства та\або судом

буле прийнято рiшення щодо стягнення з Замовника в дохiд держави суми за взаемовiдносинами з

Виконавцем та це буде пов'язано, зокрема, але не викJlючно, з: анулюванням (вiдмiною) лержавноТ

реестрачiТ Виконавця, внесенням запису щодо вiдсутностi Виконавця за
мiсцезнаходженням, анулюванням свiдоцтва ПДВ Виконавця за рiшенням податкових
органiв, викпючення Виконавця з ресстру платникiв ПЩВ, операцiями Виконавця або контрагентiв
Виконавця, якi пiдпадають пiд пiдприемства з ознаками фiктивностi або пiд класифiкачiю
квигодонабувач), (транзитер), (податкова яма)), тощо, що зафiксовано в актах перевiрки
контролюючих органiв або постановах (рiшеннях) сулу, встановленням судом або контролюючими
органами недiйсноотi (в тому числi нiкчемностi) господарськоТ операчiТ мiж Замовником та
Виконавцем,або мiж Виконавцем та його контрагентами, ненzLлежного ведення бухгалтерського (в

тому числi скJIадання первинноi документацii) та податкового облiку (включаючи несвосчасне,не в

повнiй Mipi та\або ненuLпежне звiryвання з податкових питань) Виконавцем.
Виконавець зобов'язусться сплатити суму з компенсацiТ збиткiв/витрат понесених Замовником

розраховану ocTaHHiM, протягом 7 робочих днiв з дня отримання вiдповiдноТ вимоги.
6. l0. У випадках, якщо акт перевiрки, податкове повiдомлення-рiшення, рiшення сулу або

iнший докуменъ який слугував основою для вiдповiдальностi Виконавця за цим договором, булуть
cKacoBaHi та\або визнанi незаконними (частково або повнiстю), Замовник зобов'язуеться повернути
Виконавцю отриманi вiд нього вiдповiднi суми по компенсацiТ збиткiв/витрат. При цьому, якщо з

Замовника фактично було стягнуто в бюджет донарахованi податки та збори або штрафнi санкцiТ,
BapTicTb господарськоТ операцiТ, стягнутоТ у лохiл держави, Замовник здiйснюе повернення
компенсацiТлише пiсля фактичного отримання зазначених сум з бюдrкеry.

7. ABTopcbKi права
7.1. Замовник набувас yci aBTopcbKi майновi права на документацiю пiсля пiдписання

Сторонами Акry здачi-приймання проектних робiт за цим .Щоговором. !о Замовника переходить
викJIючне майнове право на використання розробленоТ документацiТ. Набутгя Замовником
виru]ючних майнових авторських прав на документацiю, не потребуе оформлення додаткових
договорiв. Винагорода Виконавця за передачу виключних авторських майнових прав Замовнику на
документацiю входить до заг€ulьноТ BapTocTi робi1 зазначеноТ у цьому Щоговорi.

7.2. Згiдно з Законом УкраТни кПро aBTopcbKi права та супtiжнi права) немайновi aBTopcbKi
права на розроблену проектно-кошторисну документацiю належать Замовнику.

8. Форс-мажор
8.1.Жодна зi CTopiH даного.Щоговору не буле нести вiдповiдальнiсть за повне чи часткове

невиконання будь-якого зi своТх обов'язкiв за даним !оговором, якщо невиконання буле наслiдком
форс-мажорних обставин, що виникли пiсля укладання даного !оговору.

8.2.пiд форс-мажорними обставинами слiд вважати обставини, що знаходяться поза
контролем волi CTopiH даного договору i якi роблять виконання умов даного Щоговору немо}uIивим,
Зокрема, такими обставинами с стихiйнi лиха (бурi, uиклони, повенi, землетруси, TaKi погоднi умови,
якi роблять виконання робiт неможJIивим, i та iH.); пожежi, заборони експорту (iмпорry), вiйна,
блокада, валютнi обмеження чи iншi заходи Урядiв i урядових органiв, правовi змiни в законах,
розпорядження державно-адмiнiстративних органiв, iншi подiбнi обставини, що роблять неможJIивим
виконання даного ,Щоговору i яким Сторони не могли запобiгти розумними способом.

8.3.ЯкщО будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань у
TepMiH, встановлений у !оговорi, !одаткових угодах до нього, то цей TepMiH переноситься вiдповiдно
на час дiТ цiсТ обставини.

8.4.Сторона, для якоТ створилася немоrкливiсть виконання, зобов'язана негаЙно, однак не
пiзнiше 5 днiв з моменry, коли Тй ст€UIо чи повинно було стати вiдомо про настання чи припинення
форс-мажорних обставин, У письмовiй формi повiдомити iншу Сторону про Тх настання чи
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припинення, Факги, вик.гlаденi в повiдомленнях, повиннi бути пiлтвердженi довiдкою торговою
(торгово-промисловою) палатою чи iншими компетентними органами, органiзацiями, установами.

8.5. Неповiдомлення чи несвосчасне повiдомлення позбавляе Сторони права посилатися на
буль-яку вищевказану обставину, як на пiдставу, що звiльняе вiд вiдповiдальностi за невиконання
зобов'язання.

8.б. Якщо немоrкливiсть виконання зобов'язань по даному !оговору внаслiдок дii форс-
мажорних обставин тривас бiльше 4 (чотирьох) мiсяцiв, кожна iз CTopiH мас право вiдмовитися вiд
подrшьшого виконання зобов'язань по даному Щоговору, скласти двостороннiй акт про виконання
частини робiт i провести розрахунок вiдповiдно до роздiлу 4 даного .Щоговору.

9. Порядок вирiшення спорiв
9.1. Bci суперечки, якi можуть виникнути пiд час виконання цього,Щоговору, в першу чергу

булуть вирiшуватися шляхом переговорiв мiж Сторонами. Bci не вирiшенi шляхом переговорiв спори,

розбiжностi або вимоги, якi виникають з даного ,Щоговору або у зв'язку з ним, в тому числi TaKi, що
стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недiйсним, пiдлягають вирiшенню
в судовому порядку згiдно з законодавством УкраТни.

10. Iншi умови
10.1. I_{ей,Щоговiр складений украТнською мовою, у двох примiрниках, кожний з яких ма€

однакову юридичну силу.
l0.2. Змiни та доповнення до даного,Щоговору вносяться Сторонами шлях.ом укJIадення

.Щодаткових угод, якi разом iз !одатками до цього .Щоговору е його невiд'смною частиною i мають
юридичну силу у разi, якщо вони виruIаленi у письмовiй формi та пiдписанi уповноваженими на те
представн икам и CTopiH.

10.3. Yci положення цього .Щоговору обов'язковi для ycix правонасryпникiв CTopiH.
10.4. Yci правовiдносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього.Щоговору iHe

врегул ьован i н им, решаментуються нормами чин ного законодавства УкраТни.
10.5. Bci повiдомлення мiж Сторонами здiйснюються у письмовiй формi, направляються

адресатовi рекомендованим або цiнним листом, телеграмою, або вручаються пiд розписку.
l0.6. Виконавець мас стаryс платника податку на прибуток на загальних пiдставах.
l0,7. Замовник мае стаryс платника податку на прибуток на загrLпьних пiдставах.
l0.8. Сторони зобов'язуються, пiд час виконання цього Договору, зберiгати конфiденцiйнiсть

вiдносно даних, що надаються кожною з них iншiй CTopoHi у зв'язку з цим Договором, не вiдкривати
та не розголошувати iнформацiю, пов'язану з виконанням !оговору TpeTiM особам, за винятком
випадкiв, передбачених чинним законодавством УкраТни.

l0.9. Жодна iз CTopiH не мае права передавати своТ права та обов'язки за цим !оговором
TpeTiM особам, без письмовоТ згоди на це iншоТ Сторони.

10.10. У Bcix випадках, що не BpaxoBaHi даним !оговором, Сторони керуються чинним
законодавством УкраТни.

l0.1l. Виконавець повинен не пiзнiше дати укладення цього !оговору внести забезпечення
виконання договору у формi банкiвськоТ гарантiТ.

10,12. Розмiр забезпечення виконання договору скJIадае 5 Оh BapTocTi договору, що скJIадае:
95 795,З2 грн.

10.13. Банкiвська гарантiя за цим,Щоговором е безвiдкличною та вiдповiдае вимогам статей
560-569 I_{ивiльного кодексу УкраТни (для учасникiв-нерезидентiв - вимогам Унiфiкованих правил
МiжнародноТ торговельноТ палати для гарантiТ за першою вимогою вiд 01.01 .1992).

l0.14. Замовник не повертае забезпечення виконання договору у разi порушення Виконавцем
cTpoKiB виконання робiт за договором.

10.15. Замовник повертас забезпечення виконання договору про закупiвлю пiсля виконання
Виконавцем договору, у разi визнання судом результатiв процедури закупiвлi, або договору про
закупiвлю недiЙсним та у випадках, передбачених статтею З7 Закону УкраТни кПро публiчнi
Закупiвлi>, а також згiдно з умовами, зазначеними у цьому договорi, але не пiзнiше, нiж протягом
п'яти банкiвських днiв з дня настання зазначених обставин.

l0.16. Сторони домовилися щодо можJlивостi оприлюднення iнформацiТ, наведенiй у договорi
та документах, якi пiдтверд>l<ують його виконання (договiр, видаткова накJIадна, акт виконаних робiт,
платiжне доручення тощо) в порядку, визначеному законодавством.

l0,17. Сторонами прийнято до уваги, що розрахунки за виконаннi роботи здiйснюються у
вiдповiдностi зi статтею 49 Бюджетного кодексу Украiни.

11. Строк лii Щоговоруl1.1. СтроК дii !оговОру встановлюсться з моменry його пiдписання уповнов32кеними
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представниками CTopiH та дiс до 31.12.2019, ме у буль-якому випадку до повного виконання
Сторонами своiх зобов'язань за даним Щоговором та здiйснення розрахункiв.

l1.2. У разi змiни Сторонами TepMiHiB початку та закiнчення виконання проектних робiт за

даним [оговором вiдповiдно, у разi необхiдностi, змiнюсться строк дiТ !оговору.
12. Порядок внесення змiн до договору

12.1. Yci змiни до цього.Щоговору, KpiM змiн, зазначених в пункгi l2.2 цього.Щоговору,
вносяться у вiдповiдностi до чинного законодавства УкраТни, письмово, а саме: укJIадасться додаткова
угода, що стае невiд'смною частиною цього договору i набирае чинностi лише пiсля його пiдписання
уповноваженими особами CTopiH.

l2.2. Замовник i Виконавець зобов'язанi при змiнi банкiвських реквiзитiв, адрес та
телефонних HoMepiB негайно повiдомити про це iншу Сторону, листом пiдписаним керiвником та
завiреним печаткою. Зазначенi змiни вносяться до договору шляхом обмiну листами, пiдписаними

уповноваженими особами CTopiH та скрiпленими печаткою.
13. Щолатки ло flоговору

13.1. До цього flоговору додаються:
!одаток l - Протокол погодження договiрноТ цiни;
Додаток 2 - Завдання на проектування;

Щодаток 3 - Календарний план виконання робiт;
!одаток 4 - Зведений кошторис на проектно-вишукувальнi роботи з додатками.

14.ЮРИДИЧНI АДРЕСИ, БАНКIВСЪКI РЕКВIЗИТИ ТА ПЦПИСИ CTOPIH

зАмовник
кп <dIлЕсо>
041 l9, м. КиТв, вул. CiM'T Хохлових, бул. l 5,

корпус А, офiо 3

Фактична адреса:
02002, м. Киiв, вул. Микiльсько-Слобiдська, 7

р/р 260093094640|
в ПАТ кБАНК КРЕДИТ ДНIПРО),
кол банку 305'749
сдрпоу 23505l5l
Iпн 2з505 1526146
тел./факс (044) 54l- -l l

юсипенко о.м

ВИКОНАВЕЦЬ
ТоВ (<PIАЛЬТо)
Юридична адреса: 04l28, м. КиТв,
вул. Академiка Туполева, l7
Фактична адреса:
0З124, м. КиТв, бульвар Вацлава Гавела, l6-4
р/р 260010000243 lб у АТ кУкрексiмбанк>
мФо з22з|з
код еДРПОУ З2'7ЗЗ616
Iпн 3273з61265,79
тел, 044-594-52-65, +38067-584-30-з5
Ел, пошта: оfIlсе@гiа lto.kiev. rra

ровий М.М.
|:

7

В.о.
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}lъ 1

року

протокол погоджЕння договIрноi цIни

ло !оговору Ns /?з вiд ZZ Z zotB р.

м. КиТв

ми, комунАлънЕ пIдпри€мство виконАвчого оргАну киiвськоi
мIсъкоi рАди (киiвськоi MIcbKoi двржАвноi АдмIнIстрАцII) по
ОХОРОШ, УТРИМАННIО ТА ЕКСПЛУАТАЦIi ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ
М. КИ€ВА (ПЛЕСО), (КП (ПЛЕСО))), в особi в.о. генерального дltректора Юсипенка
Олега Мllхайловича, що дiс на пiдставi Статуту, надалi iменуеться <Замовник>, та

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кРIАЛЬТО>, надалi iменуеться
<Виконавець), в особi директора Ярового Миколи Миколайовича, який дiс на пiдставi
Статуту, з другоТ сторони, (разом iменуються кСторони>), лiйшли згоди про розмiр
логовiрноi цiни на проектно-вишукувальнi роботи по об'екту <Реконструкчiя
гiдротехlriчних споруд з вiдновленням екологiчного та санiтарно-гiгiснiчrrого стану р.
Либiдь в м. Кисвi>> 2-а черга довжиною 864 м., яка становить

1 915 906,4З грн. (олин мiльйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч дев'ятсот шiсть
гривень 43 копiйки), в тому числi ПДВ 20% - З 19 3 17 ,7 4 грн. (триста дев'ятнадцять тисяч
триста сiмнадцять гривень 74 копiйки).

зАмовник
кП (ПЛВсо>

В.о,

ВИКОНАВЕЦЬ
ТоВ (РIАЛЬТо)

Дир

юсипенко о.м м.м.
циний

Lo{ зJ
о)lca}I

,о\сэв$ril



Додаток 2 ло !о

Завдання на

вlд Z7:s 20 l 8року

тверджено:
ектора КП <Плесо>

о.М. Iосипенко
B.ti.

,l

0l8 р.

в ня
l Назва та мiсцезнаходження

об'екту
креконструкцiя гiдротехнiчних спорул з вiлновленням
екологiчного та санiтарно-гiгiенiчного стану р. Либiдь в

м. Киевi> 2-а черга довжиною 864 м.
Рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вiд 2l,l2.20l7 Ns |04214049
<Про Програму економiчного i соцiального розвитку
м. Кисва на 2018-2020 роки).
Розпорядження виконавчого органу Киiвськоi мiськоI рали
(Киiвськоi MicbKoi дерrкавноi адмiнiстраuiТ) вiл 05.0l .20l 8
Nч 8 кПро Програму економiчного i соцiального розвитку
м. Киева на2018-2020 роки)
Реконструкцiя3 Вид булiвничтва

4 ffaHi про Замовника Комунальне пiдприемство виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoT державноi алмiнiстраuii)
по oxopoHi, утриманню та експлуатачii земель водного

фонлу м. Кисва кПлесо> (КП кПлесо>)
5 !жерело фiнансування Бюдrкетнi кошти
6 laHi про генерального

проектуваJIьника
Буде визначено за результатами вiдкритих торгiв

Двi стадii проектування: Стадiя <Проект> (затверлrкувальна
частина) та Стадiя кРобоча документачiя> (розроблясться
пiсля затвердження проекту).

7 Стадiйнiстьпроектування

8 Генеральна пiдрядна
органiзацiя

Буле визначено за результатами вiдкритих торгiв

9 Призначення об'скту Об'скт непромислового призначення.
10 Iнженернi вишукування виконати гiдрографiчнi роботи, iнженерно-геологiчнi та

уточнюючi iнженерно-гiдрологiчнi вишукування в обсязi
стадiI проектування.

1l Щанi про особливi рлови
булiвниuтва

11.1. Стислi умови булiвништва.
1 1.2. Територiя реконструкцii гiдротехнiчних споруд
недоступна для булiвельноi технiки. Щiлянка розташована в
промисловоi зонi залiзницi.
1 1.3. Будiвництво перелбачасться виконувати в умовах
постiйного притоку поверхневоi та фiльтрацiйноi води.

12 OcHoBHi apxiTeKTypHo-
планувальнi вимоги i
характеристики об'екта

Проектом передбачити реконструкчiю берегоукрiплення
русла р. Либiдь. Перелбачити благоустрiй прилеглоi до русла
р. Либiдь територiт в увоязуваннi з iснуючими спорудами та
прилеглою забуловою. Встановити смуги вiдведення вздовж
русла для експлуатачii гiдротехнiчних споруд р. Либiдь.

l3 Черговiсть булiвництва,
необхiднiсть видiлення
пускових комплексiв

Не передбачасться

14 Клас наслiдкiв
(вiдповiдальностi)
та установленого строку
експлуатацii

Клас (наслiдкiв) вiдповiдальностi - СС2-2;
Строк експлуатацii - 50 poKiB

1

N9

2 Пiдставадляпроектування



15 Потужнiсть та перелiк
споруд, що проектуються у
складi комплексу

Проектом в комплексi спорул передбачити:
15. l . Берегоукрiплення русла р. Либiдь на дiлянцi дов}киною
8б4 м - з ПК94+75 до ПК103+39 (уточнюсться при
проектуваннi);
l5.2. Берегоукрiплення русла обладнати сходами та
пандусами для обслуговування русла;
1 5.3. Параметри конструкчiй берегоукрiплення визначити з

врахуванням гiдравлiчних розрахункiв;
l 5.4. Виконати впорядкування перетинiв русла iнхtенерними
мережами (iх зафiксовано бiля l l7 одиниць);
1 5.5. Виконати реконструкшiю оголовкiв дощових колекторiв
в ув'язуваннi з конструкцiею берегоукрiплення;
l5.6. Визначити експлуатаuiйну дорогу вздовж русла з

використанням iснуючих MocTiB;
15.7 Реконструкuiя перетинiв iнженерними мережами русла
р. Либiдь виконуеться окремими проектами за технiчними
умовами експлуатацiйних органiзаuiй,

1б Вимоги щодо попереднiх
погоджень проектних рiшень

На стадiТ виконання планувальних i прийнятих основних
конструктивних рiшень до оформлення проекту план
погодити з Замовником

17 Вимоги щодо розроблення
розлiлу "Оцiнка впливiв на
навколишне середовище"

Роздiл "Оцiнка впливiв на навколишнс середовище "
(ОВНС) розроблений в Технiко-економiчному обrрунтуваннi
згiдно до вимог ДБН А.2.2.-1-2003.

l8 Вимоги щодо процедури
"Оцiнки впливу на довкiлля"

Згiдно чинного законодавства

19 Особливi умови
проектування

Проектом передбачити:
19.1, Булiвництво комплексу гiлротехнiчних споруд в
стислих умовах та при високих рiвнях грунтових вод;
19.2. Запроектувати виконання булiвельних робiт окремими
дiлянками довжиною не бiльше 50м;
19.3. У зведеному кошторисному розрахунку передбачити
кошти на утримання Служби замовника та здiйснення
авторського нагляду.
1 9,4. Проектно-кошторисну документацiю видати Замовнику
в обсязi згiдно ДБН A.2.2-3-2014 на паперовому (у 4-х
примiрниках) та електронному носiях.
l9.5. Перелбачити кошти на покриття додаткових витрат,
пов'язаних з iнфляцiйними процесами та рисками, кошти на

формування страхового фонду документацiТ, додатковi
витрати при виконаннi булiвельних робiт у зимовий та лiтнiй
перiоли.
19.6. Погодження проекту виконус генеральний
проектувальник за рахунок глави l0 зведеного кошторисного
розрахунку BapTocTi булiвничтва, BapTicTb робiт за
погодженням проектних рiшень оплачуе Замовник.

20 Вихiднi данi, що надаються
Замовником до початку
проектування.

20.1. Перелiк водоскидних колекторiв на дiлянцi
проектування, що експлуатуються КП <Киiвавтодор> та ix
параметри (розмiри, витрати).
20.2. Технiчнi умови на облаштування оголовкiв колекторiв
дощових cToKiB;
20.3. Технiчнi умови на виконання берегоукрiплення в зонi
колекторiв господарсько-побутових cToKiB.
20,4. Надiлянцi проектування врегулювання питання
замовником щодо винесення незаконних булiвель та споруд
за межi прибережних захисних смуг та охоронних зон
гlдротехнlчних спорYд.

2



20.5 Матерiа_пи щодо iснуючих очисних споруд (ПК l0З+00)

Погоджено:

Щиректор ТОВ М. I\4.

Головний Головiна I. А

з
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Програмний комплекс "АС-4ПИР' версiя 10,18.3.001 Форма't-П

Додаток 4 до Договору N9 //j вlд S/. /1 2018

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на проектнi i вишукувальнi роботи

"Реконструкця *дроте;}ъжil"Jli: 
,iпъ?рт:iц- ;:#ж:r#fiнiтарно- 

гiгiенiчного

року

ёý
Перелiк

виконуваних робiт,
стадiя проектування

Найменування об'екта
будiвництва або виду

робiт

Ns Ns
коштори_

ciB

Повна BapTicTb робiт, тис,грн

вишуку-
вальних

проектних всього

1 2 3 4 5

1 Проекг lнженерно-геологiчнi
вишчкчвання

1 237,08340 237,0в340

2 "Реконструкця
гiдротехнiчних споруд
з вiдновленням
екологiчного та
caHiTapHo- гiгiенiчного
стану р. Либiдь в м.
Киевi" 2-а черга
довжиною В64 м,

2 466,вбв75 466,в6875

J Робоча
документацiя

"Реконструкця
гiдротехнiчних споруд
з вiдновленням
екологiчного та
caHiTapHo- гiгiенiчного
стану р. Либiдь в м.
Киевi" 2-а черга
довжиною 864 м.

J в92,63654 в92,63654

Разом по зведеному кошторису 237,08340 ,t 359,50529 1 596,58869

в 20 00%

1915,90643

Найменування проектноi та вишукувальноТ органiзацii: ТоВ (РlАЛЬТо

Всьо тис.

Всього за зведеним кошторисом
O)uH мiльйон п-яmсоm 0ев'яносmо шiсmь mчсяч п'яmсоm вiсiмdесяm BiciM ерн.69 коп.
плюс П!В 20,00% - Трчсmа )ев'яmнаOцяmь mчсяч mрчсmа сiмнаdцяmь ерн.74 коп.
Всього Оdчн мiльйон dев'яmсоm п'яmнаdцяmь mчсяч dев'яmсоm шiсmь ерн,43 коп,

KepiBH ик п роектноТ орган iзацiТ М.М. Яровий
(пiOпuс) (прiзвчще)

l.А. Головiна
(прiзвuще)

7о

319 31774

Гол

,(Р н4 *

Серiя АР МOМВ8{)

м 79

н

вальннr

РOс стр

енер

s 201В р.

о.А. Антонюк

(найменування об'екmа буOiвнчцmва)

м.п.



Додаток 4.1 до,Щоговору J\Ъ //J вlд sv- 2018 року

кошторис Лъ 1

<Реконструкчiя гiлротехнiч них спорул з вiдновлен ням екологiч ного та
санiтарно-гiгiенiчного стану р, Либiдь в м. Кисвi> 2 черга довжиною 864 м

КП (ПЛЕСо)

Назва об'скту i вил. проектних
або вишукувальних робiт
Замовник

Алреса земельноТ дiлянки

Назва проектноТ органiзачiТ

м. КиТв, Шевченкiвський р-н

тов "рIАльто"

Ns
п.ч

Назва та характеристика робiт Обгрунтування Розрахунок BapTocTi

1

Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства (Москва,
1 4,13.3, Ударно-канатное бурение

табл. 186 д= 12-245

ДСТУ Б |.1,1-7:2013 Таблица Ж.1, Ж.2 Ка х ('l ,5)

п. N9 10 Кав х (,l ,08)

ДСТУ Б !.'l . 1 -7:201 3 Таблица Ж.3 Ка х (31 ,05)

2 Отбор монолитов грунтов для лабораторных исследований
из буровых скважин, горных выработок и котлованов
табл.246 А=14*10

ДСТУ Б !.1.1-7:2013 Таблица Ж,1, Ж.2 Ка х (1,5)

п. N9 7 Кав х (1,08)

ДСТУ Б Д.1.1-7:201З Таблица Ж.3 Ка х (31,05)

3 Комплексные исследования и отдельные определения
глинистых грунтов
табл. 295 п.1 В = 3-50

п. N9 4 Кав х (1,08)

ДСТУ Б !.1.1-7:2013 Таблица Ж.1, Ж.2 Кав х (1 ,21)

ДСТУ Б fl.1 .1-7:201 3 Таблица Ж.3 Кв х (29,7)

4 Комплексные исследования и отдельные определения
глинистых грунтов
табл. 295 п.2 в = 4,8-50

п. Na 4 Кав х (1,08)

ДСТУ Б,Щ,1.1-7:2013 Таблица Ж,1, Ж.2 Кав х (,1 ,21)

ДСТУ Б |,1.1-7:2013 Таблица Ж,3 Кв х (29,7)

5 Комплексные исследования и отдельные определения
глинистых грунтов
табл, 295 п.7 В = 37-5

п. N9 4 Кав х (1 ,08)

ДСТУ Б ,Щ,1 .1-7:201 3 Таблица Ж.,| , Ж.2 Кав х (1 ,21 )

ДСТУ Б .Q.,1 ,,1 -7:201 3 Таблица Ж.3 Кв х (29,7)

6 Комплексные исследования и отдельные определения
глинистых грунтов
табл.295п.'13 В=29*5

п. Np 4 кав х (1,08)

ДСТУБ!.1.,1-7:2013ТаблицаЖ.l,Ж.2 Кавх(1,21)

ДСТУ Б !.1.1-7:2013 Таблица Ж.3 Кв х (29,7)

BapTicTb в
грн.

?2 4 д

1 982)
12.245.1,5.зl,о5.1,о8 147ВВ4,94

245 м

1 4,1 0,1 ,5,з,1,05,1,08

10 шт

7042,14

з,5029,7,1,08,1,21

50 tлт

5821,79

4,8,50,29,7,1 ,081 ,21

50 tлт

93,14,87

7 Комплексные исследования и отдельные испытания
песчаных грунтов
табл. 296 п.10 в = 0,9-з5
п. N9 4 Кав х (,t ,08)

ДСТУБР.1.1-7:2013ТаблицаЖ."|,Ж.2 Кавх(1,21)

37,529,7,1,08,1,21

5шт

29,5-29,7,1,08,1 21

5шт

п oi1(9o 7.1 nair ar

35 шт

71в0,21

5627,73

1222,5в



ДСТУ Б fl.1 .1-7:20,1 3 Таблица Ж.3 Кв х (29,7)

8 Комплексные исследования и отдельные испьtтания
песчаных грунтов
табл.296п.11 В=2,6'35
п. N9 4 Кав х (1,08)

ДСТУБД.1.1-7:201ЗТаблицаЖ.l,Ж,2 KaBx('1,2'l)

ДСТУ Б Р,1.1-7:201З Таблица Ж.3 Кв х (29,7)

9 Комплексные исследования и отдельные испьпания
песчаных грунтов
табл.296 п,'1 З В= 1,4*30

п. N9 4 Кав х (1,08)

ДСТУ Б ,Щ.1 .1-7:201 3 Таблица Ж.,l , Ж.2 Кав х (1 ,21 )

ДСТУ Б Д.1.1-7:20,13 Таблица Ж.3 Кв х (29,7)

10 Комплексные исследования и отдельные определения
химического состава грунтов (почв) и воды
табл, 299 п.В8 В = 14-3

п. N9 4 Кав х (1,08)

ДСТУ Б Р,1.1-7:2013 Таблица Ж.1, Ж.2 Кав х (1,21)

ДСТУ Б Д,1.,1-7:2013 Таблица Ж.3 Кв х (29,7)

11 Камеральнаяобработкаматериалов
инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий
табл,309 В=2,5-245

п, Ns б Кав х (,1 ,08)

ДСТУ Б Д,1 .1-7:2013 Таблица Ж.1, Ж.2 Кав х (1,21)

ДСТУ Б Д,1 .1 -7:201 3 Таблица Ж.3 Кв х (29,7)

12 Составление инженерно-геологического и
гидрогеологического отчетов
табл.311 Ц+(2.01118-1000-0.15)

п. N9 б Кав х (1,08)

ДСТУБД.1.1-7:2013ТаблицаЖ.l,Ж.2 Кавх(1,21)

ДСТУ Б Д.1 ,1-7:201 3 Таблица Ж.3 Кв х (29,7)

2,6,35,29,7,1,08,1,21

35 шт

1 ,4з029,7,1,08,1,21

30 шт

14,з29,71 ,08,1 ,21

3шт

2,5?4529,7,1 ,08,1 ,21

245 м

3531,в9

1 6з0,1 0

1 630,1 0

23772,33

(2,о1118,1ооо,о,15)29,7,1,о8,1,2,1 1170В,6В

Польовi
Камеральнi
Разом

1 54927,08+7 1 440,28'1 ,1 5

154927,0в
71440,2в

226367,36

23708з,40роэрахунок на ЕОМ п. N9 15

Податок на додану BapTicTb Податковий кодекс УкраТни
п,10, Пiдроздiл 2, Роздiл ХХ

2з7083,40 - 20%

237083,40 + 47416,68

)Bicmi вiсiмdесяm чоmчрч mчсячi п'яmсоm ерчвень 08 копiйок

47416,68

284500,08Всьоrо:

Всього по кошторису
(сума прописом)

Головний iнженер проекгу

Кошторис склав

Головiна l. А.

Антонюк о. А.

н4 +

нх(е н е р,

се9lя АР }ý]OlB$i,
ацiriнqil

м4279

о



Програмний комплекс "АС-4ПИР" версiя l0.18,3.00l Форма 2-П

Додаток 4.2 до.Щоговору ttn /?/ вlд :7./1 2018 року

коштоРИс Ng 2
на проектнi роботи

"Реконструкцiя гiдротехнiчних споруд з вiдновленням екологiчного та санiтарно-гiгiснiчного стану р.
Либiдь в м. Кисвi" 2-а черга довжиною 864 м.

1 532

Ффооq
о- :lФ=

Харакгеристика об'екта
будiвництва або виду робiт

Назва документу
обiрунтування та NgNs

частин, глав, таблиць, пункгiв

Розрахунок BapTocTi
(А+БХ)-К1;2-КО

BapTicTb
грн

4
1 Розчистка русла водойми

,га:до 1,0
розрахv н ков u й показн u к

0,6150(еа)

Розд. 65,табл.1 1 ,п.1
k=0.52 - стадiя
п роектування (загал ьн i

вказiвки до ЗЦПР) - "Проекг"
k=1,1 5-При проепуваннi
водойми з лiнiею регулювання
складного криволiнiйного i

ламаного обрису
застосовуеться коефiцiент
k=1.1-При наявностi в зонi
робiт розцiнюваного
трубоп роводу визначеного
дiаметра понад 5 до 10
одиниць дiючих або
проектованих пiдземних
комунiкацiй до цiн варто
застосовувати коефiцiент
k=0.78-до обсягiв робiт
k=,1 .2-Кошторисна BapTicTb
проектних робiт на
розши рення, реконструкцi ю i

технiчне переоснащення
пiдприемств,будинкiв i

споруд,визначена по даному
методi, збiльшуоться щляхом
застосування коефiцiонта, що
встановлюOться за
узгодженням iз замовником
виходячи з додаткових
трудових витрат i не повинен
перевищувати розмiру 1,2
k=1. 1 9-MicbKi iнженернi
споруди i комунiкацiТ (ДСТУ
БЩ.1.1 -7 :201 3 таблиця Ж.'1 )

k=29.7-ДСТУ БД. 1 .1 -7,,2013
таблиця Ж.3, п.1 (проекгнi
роботи)

(1141,0 + 2355,0 -

0,615) * 0,52 * 1,15 *

1,1 -0,7в*1,2*1,19
*rо,7

56з45,56

2 Берегоукрiплення русла рiки
на дiлянцi В64 м на довжину
100 м висотою до 6,0 м

розрахvн ков ч й п оказ н u к
1,(об'екm)

Розд.54,табл.8,п.1
k=0.52 - стадiя
п роектування(загал ьн i

вказiвки до 3ЦПР) - "Проект"
k=1,,15-Дiлянки cTiHoK з рiзким
криволiнiйним обрисом у
планi оцiнюються на стадiТ
проект як самостiйнi з
коефiцiентом
k=2.0-BapTicTb проектування
пасажирських набережних iз
влаштуванням еста кад i

7710,0 * 1,0 * 0,52 -

1,15 - 2,0 * 0,52" 1,2
* 1,07 * 29,7

1в2в56,49



1

комплекс "АС-4ПИР" версiя l0. l8.3.00l
2 43

Форма 2-П

5
пандусiв визначасться за
цiнами таблицi з коефiцiентом
k=0.52- до обсягiв робiт
k= 1 .2-Кошторисна BapTicTb
проектних робiт на
розши рення, реконструкцiю i

технiчне переоснащення
пiдп риемств,будинкiв i

споруд,визначена по даному
методi, збiл ьшуеться шляхом
застосування коефiцiента, що
встановлюеться за
узгодженням iз замовником
виходячи з додаткових
трудових витрат i не повинен
перевищувати розмiру 1,2
k=1.07-Рiчковий транспорт
(ДСТУ БД.1 .1 -7,.20'1 3 таблиця
ж1)
k=29.7-ДСТУ БД. 1,1 -7,.2013
таблиця Ж.3, п.'1 (проекгнi
роботи)

J Берегоукрiплення
верти кального профiлю, для
проектування кожних
наступних повних i неповних
1 00м

розрахvн ковч й показнч к
В,(об'екm)

Розд.54,табл.8,п,1
k=0.52 - стадiя
п роектуван ня(загал ьн i

вказiвки до 3ЦПР) - "Проект"
k=1 .15-Дiлянки cTiHoK з рiзким
криволiнiйним обрисом у
планi оцiнюються на стадii
проект як самостiйнi з
коефiцiентом
k=2.0-BapTicтb п роектування
пасажирських набережних iз
влаштуванням естакад i

пандусiв визначаеться за
цiнами таблицi з коефiцiентом
k=0.2-BapTicтb п роекгуван ня
кожних наступних повних i

неповних 100 м
берегоукрiплення
визначаеться додатково з
коефiцiонтом
k=0.52- до обсягiв робiт
k='1 .2-Кошторисна BapTicтb
проектних робiт на

розширення, реконструкцiю i

технiчне переоснащення
пiдприемств,будинкiв i

споруд, визначена по даному
методi, збiл ьшуеться шляхом
застосування коефiцiента, lцо
встановлюеться за
узгодженням iз замовником
виходячи з додаткових
трудових витрат i не повинен
перевищувати розмiру 1,2
k= 1 .07-Рiчковий транспорт
(ДСТУ Бff. 1. 1-7:201 3 таблиця
ж1)
k=29.7-ДСТУ БД. 1 .1 -7 :2013
таблиця Ж.3, п.1 (проекгнi
роботи)

7710,0 * в,0 * 0,52 "
1,15-2,0*0,2-0,52
* 1,2 * 1,07 - 29,7

292570,38

4 Визначення експлуатацiйноТ
дороги,км:понад 0,'1 до 1 ,0

Розрахvн KoBu й п оказн u к

Розд.65,табл.l,п.29
k=0.6 - стадiя
п роектуван ня (загальн i

(190,0 + 1090,0 -

0,864) * 0,6 * 1,25 *

,1,,l - 0,73 * 1,19 *

240в9,вв



1

ий комплекс "АС-4ПИР" версiя l0. I8.3.00l
2

Всього за кошторисом
Чоmчрчсmа шiсm)есяm шiсmь mчсяч BiciMcom шiсmdесяm BiciM ерн.75 коп.

Головний iнженер проекry l,A. Головiна
(прiзвчще)

тн ,q*

Кошторис склав х е нер о.А. Антонюк
(прiзвчще)

8r

43
Форма 2-П

5

о_:

0,8640(км) вказiвки до ЗЦПР) - "Проеп"
k='1 .25-Цiни даноi таблицi
передбачають проектування
для | категорiI складностi,!ля
lll категорii - 1,25
k=1,1-При наявностi в зонi
робiт розцiнюваного
трубопроводу визначеного
дiаметра понад 5 до 10
одиниць дiючих або
проектованих п iдземних
комунiкацiй до цiн варто
застосовувати коефi цiент
k=0.73- до обсягiв робiт
k=,1. 1 9-MicbKi iнженернi
споруди i комунiкацiТ (ДСТУ
БД.1.1 -7 :201 3 таблиця Ж.,1 )

k=29.7-ДСТУ БД. 1 .1 -7,.201З
таблиця Ж.3, п.1 (проекгнi
роботи)

29,7

Разом, грн 555862,3,|

Разом по кошторису, грн.
Коефiцiент змiни BapTocTi проекгних робiт(додаток 1) 0,8399
Всього по кошторису з коефiцiентом

555862,31

466868,75

Всього, грн 466868,75

сеФя д?



ПрограмниЁr комплекс *АС-4ПИР" версiя l0.18.3.00l Форма 2-П

Додаток 4.3 до .Щоговору J\Гч //J вiд S.7.// 20l 8 року

кошТоРИс Ng 3
на проектнi роботи

"Реконструкцiя гiдротехнiчних споруд з вiдновленням екологiчного та санiтарно-гiгiенiчного стану р.
Либiдь в м. Киевi" 2-а черга довжиною 864 м.

стадiя "Робоча документацiя"
(найменування об'екmа буdiвнuцmва, спаdii'проекmування, BuOy проекпнttх або вuшукувапьнш робim)

Най вання п ol о iза ТоВ (РlАЛЬТо)

1

q

Sт

Ф
Ф
9
о-
Фт

Харакrеристика об'екта
будiвництва або виду робiт

Назва документу
обt'рунтування та NqNs

частин, глав, таблиць, пункгiв

Розрахунок BapTocTi
(А+БХ)-К1;2-КО

BapTicTb
грн

2 3 4 5
1 Розчистка русла водойми

площею,га:до 1,0
розрахvн ков ч й п о каз н ч к

0,6150(еа)

Розд, 65,табл.1 1,п.1
k=1.0 - стадiя
п роектуван ня(загал ьн i

вказiвки до 3ЦПР) - "Робоча
документацiя"
k=1 .'1 5-При проепуваннi
водойми з лiнiею регулювання
складного криволiнiйного i

ламаного обрису
застосовуоться коефiцiонт
k=1,1-При наявностi в зонi
робiт розцiнюваного
трубопроводу визначеного
дiаметра понад 5 до ,10

одиниць дiючих або
проектованих пiдземн их
комунiкацiй до цiн варто
застосовувати коефiцiент
k=0.78-до обсягiв робiт
k= 1 .2-Кошторисна BapTicTb
проектних робiт на
розширення, реконструкцiю i

технiчне переоснащення
пiдприемств,будинкiв i

споруд,визначена по даному
методi,збiльшуеться шляхом
застосування коефiцiента, що
встановлюеться за
узгодженням iз замовником
виходячи з додаткових
трудових витрат i не повинен
перевищувати розмiру 1,2
k=1. 1 9-MicbKi iнженернi
споруди i комунiкацii (ДСТУ
БР,.1.1 -7 :201 3 таблиця Ж. 1 )

k=29.7-ДСТУ БД. 1,1 -7,.2013
таблиця Ж.3, п.1 (проекгнi
роботи)

(1141,0 + 2355,0 -

0,615) *,1,0 *,1,15 *

1,1 -0,7в*1,2*1,19
* 29,7

10в356,в4

2 Берегоукрiплення русла рiки
на дiлянцi В64 м на довжину
'100 м висотою до 6,0 м

Розрахvн KoBu й показн u к
1,(об'екm)

Розд.54,табл.8,п.1
k='1.0 - стадiя
п роектування (загал ьн i

вказiвки до 3ЦПР) - "Робоча
документацiя"
k=,1 .,l5-Дiлянки cTiHoK з рiзким
криволiнiйним обрисом у
планi оцiнюються на стадiТ
проект як самостiйнi з
коефiцiентом
k=2. 0-BapTicTb проектування

7710,0 * 1,0 * 1,0 *

1,15 - 2,0 * 0,52- 1,2
* 1,07 * 29,7

351647,09



Програмниri комплекс *АС-4ПИР" версiя l0.1.8.3.00l

21 43
Форпла 2-П

5
пасажирських набережних iз
влаштуванням естакад i

пандусiв визначаеться за
цiнами таблицi з коефiцiентом
k=0.52- до обсягiв робiт
k=1 .2-Кошторисна BapтicTb
проектних робiт на
розширення, реконструкцiю i

технiчне переоснащення
пiдп риемств,будинкiв i

споруд,визначена по даному
методi,збiльщуоться шляхом
застосування коефiцiента, що
встановлюеться за
узгодженням iз замовником
виходячи з додаткових
трудових витрат i не повинен
перевищувати розмiру 1,2
k= 1 . 07-Рiчковий транспорт
(ДСТУ Б|.1.1 -7 :201 3 таблиця
ж1)
k=29.7-ДСТУ БД. 1 .1 -7 :201З
таблиця Ж.З, п.1 (проекгнi
роботи)

Берегоукрiплення
вертикал ьного профiлю, для
проектування кожних повних i

неповних наступних 100 м
РозрахVн KoBu й показн ч к

8,(об'окm)

Розд,54,табл.В,п.1
k=1.0 - стадiя
п роекгуван ня (загальн i

вказiвки до 3ЦПР) - "Робоча
документацiя"
k=0.2-BapTicTb проектування
кожних наступних повних i

неповних 100 м
берегоукрiплення
визначаеться додатково з
коефiцiентом
k=1.'15-Дiлянки cTiHoK з рiзким
криволiнiйним обрисом у
планi оцiнюються на стадiI
проект як самостiйнi з
коефiцiонтом
k=2. 0-BapTicTb п роектування
пасажирських набережн их iз
влаштуванням естакад i

пандусiв визначаеться за
цiнами таблицi з коефiцiонтом
k=0.52- до обсягiв робiт k=1.2-
Кошторисна BapTicTb
проектних робiт на
розши рення, реконструкцiю i

технiчне переоснащення
пiдприомств,будинкiв i

споруд,визначена по даному
методi,збiльшуеться шляхом
застосування коефiцiента, що
встановлюеться за
узгодженням iз замовником
виходячи з додаткових
трудових витрат i не повинен
перевищувати розмiру 1,2
k=1 .07-Рiчковий транспорт
(ДСТУ Б!. 1. 1 -7:201 3 таблиця
ж1)
k=29.7-ДСТУ БД. 1,1 -7,,2013
таблиця Ж.3, п.1 (проекгнi
роботи)

7710,0 * 8,0 * 1,0 *

0,2* 1,15 - 2,0 - 0,52
" 1,2 * 1,07 - 29,7

562635,35



1

комплекс "АС_4ПИР" версiя l0. l8.3,00l
2 3

Разом по кошторису, грн.
Коефiцiонт змiни BapTocTi проекгних робiт(додаток 1) 0,ВЗ99
Всього по ко

Головний iнженер проекту

Кочlторис склав

4
Форпtа 2_П

5

1062789,07

892636 54з le нтом

Всього за кошторисом
BiciMcom 0ев'яносmо )Bi mчсячi шiсmсоm mрчOцяmь u,liсmь ерн.54 коп.

l.A. Головiна
(прiзвчще)

о.А. Антонюк
(прiзвчще)

4 Пiшохiднi
дороги,тротуари, велосипеднi
дорiжки,км:понад 0,,1 до 1,0

розр axv н ков ч й по казн u к
0,В640(км)

Розд. 65,табл.l,п.29
k=1.0 - стадiя
п роекгування (загальн i

вказiвки до 3ЦПР) - "Робоча
документацiя"
k=1 .25-Цiни даноi таблицi
передбачають проектуван ня
для l категорiТ складностi.!ля
lll категорii - 1,25
k='1.1-При наявностi в зонi
робiт розцiнюваного
трубоп роводу визначеного
дiаметра понад 5 до 10
одиниць дiючих або
проектованих п iдземних
комунiкацiй до цiн варто
застосовувати коефiцiент
k=0.73 - до обсягiв робiт
k= 1. 1 9-MicbKi iнженернi
споруди i комунiкацii (ДСТУ
Б|.1,1 -7 :201 З таблиця Ж. 1 )

k=29.7-ДСТУ БД. 1 .1 -7,.2013
таблиця Ж.3, п.1 (проекгнi
роботи)

90

1,,

(190,0 +

0,864) -

1,1 " 0,7
29,7

10
1,0
3*

1,25 *

19 *

,0* 40149,79

Разом, грн ,1062789,07

Всього, грн. 892636,54
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