
УправлiНня капiтальногО булiвничТва Житомирськоi MicbKoi ради, що дiс на

пiдставi ПоложенНя, в особi ,ru"-""r*a управлiння Глазунова В'ячеслава Володимировича,

який дiе на пiдставi Положення, нада:ti кзамовник>, з однiст сторони, та

Товариство з обмеrке,rоrо "Цrrовiдальнiстю 
(дСТЕРIя+>, в особi директора

КовальчуКа СергiЯ ГригоровИ"u, "*u 
i. на пiдставi СтатутУ надалi кПiдрядник>, з iншоТ

стороЕи, надалi р;;];;Ь"""i'<сrорони)), а кожна окремО <СТОРОНа>), КеРУЮЧИСЬ ЧИННИМ

.uobnoouu.TBoM УкраТни, }клаJIи цей Щоговiр шро таке:

ДОГОВIР ПЦРЯДУ Nп Z
на проведенпя проектних робiт

"Д, 2019 року
м. Житомир

1. зАгАлънI положЕння
,ur,#u]*];;;;;;;-lтё:l":"т*::*,J#fr ;:?ж;lж,,;i

,uuou"J"lr;u;::HY";ЖJT;"frJ** роботи, а саме розроблення ПРОеКТНОi ДОКУМеНТаЦii"
-:-_л--., tl Пптпо Tleбecrroi CoTHi" на

ХТ#ХЪХТ;Н:iýJ#;""'iЁ.'{!lllч;itl:i::_*::т},##нff :ii1iъiifi 1;_:;
;::iКЖ,ЪЁ::НъЖ;ffi ;;:1"{::Ёт.:",,*;;::*;,Ж::;::'#:,ж:::}i";,":
|i;;ББЁ#:"ffi;#"; Ж};;;;'й"ектування) - (наdапi Проекmна dокул,tенmацiя), а

., Гli -лс пuтr.лпд ппботV-
{ ;#:Ж ; #;';йr;.; ;;;;;;;; ;" о пл атити в и кон ан у П iлР ЯЛН ИКОМ Р О б О ТУ'

,. ллБfrлтrlтd gq гIппектv

ffi :Ъ"uln"oi'# ;#;;;;;;;;й"rцiдряднику за: 
Ilння 

на проектування, а також

ХlДНl лапr, nýr\Jl,лrлlrr лJvr ylrr,t-__--__-- 
:т 

пiдрядником
1.3. Строк розробки проектноТ документац11

один мiсяць з дня укладання договору, _. : -_ _лл:.
строки виконання робiт можуть бути збiльшенl у разl:

I
I

,
ýl.

збiльшення обсягу робiт;
змiни Заrrловником вихiдних даних на проектування;

дiй о б ставиЕ, що не м о жуть 
.ко 

нтролю"-ч:i_С]:т:н1] ttt ,
при переглядi строку виконання робiт - Сторони пlдпис

,- лr. -л-],л.^,,-о,,iт пi ппqйййkом,За*лорlJvlJDlлr wlyv\J 9lдr\' .. :р(ентацii ПiдряiiЕИКоМ
1.4. Строк поредаIIня проектно1 док

о"u".Iri.ё:ГJiНХ;ХЖЁ::Ь::;x;Ё]Ё"u*.,".я пiдрядником на пiдставi вихiдних даних
лг.\а,.l11ч писЬМоВо

з*о*пi,iuЁЖi;J"r"1;;;;-;;ЪЪЪri днiв з lvl.,M€HTY УКЛаДаНЕЯ ДОГОВОРУ' ПИСЬМОВО

погоджусТua" зurоurr"*Й та'пiЪлЯ цьогО стас невiД'смноЮ частиною ,Щоговору, В разi

наявноi невiдповiДностi ВимоГи Чинного 'uno"oouu""a 
ПlТff-lj_.:о'о"оu необхiдне

поГоДженняЗаВДаннянапроекТУВаннязiншимиорганамиТаорганlзацlями.
1.6.Пiдрядникзобов'язанийВиконаТипогоДженняпроектноiДокУМентацlllз

кЗамовником> та зацiкавлен"," 
-ър,uпiзацiями, а в разi необхiдностi Також з

уповноваженими органами державнот влади та органами мiсцевого самоврядування та

ЬППu'"'"r"*ЪЬft"fff,'ТJJ"""Н;' pogi, *од:_ розробки проектноi документашii

оформляетьсяшляхомпiДписанняактУприйомУ-передачiВиконанихробiт.
1.8. ПiдрядниК бере на себе'зоЪов'язання за свiй р"iIl-":-Iсунути недолiки, якi

будуть виявленi ;;;;;р;й (спечiалiстами) в проектнiЙ ДОКУNrеНТаЦii ПРИ YMoBi' ЩО TaKi

недолiки виникJIи a u""" Пiдрядникu,u Оaр" на себе зобов'язання захистити виправлення

переД експертаМи, rr пАhАDIIIттv*яти l0 побочих днiв вiД Дати
1.9.СтрокУсУненнянедолiкiвнепоВинsнпереВиЩУВаТиlOробочихднiввiДДатУ

отримання зауважень вiд експерr""; ;;;ови. такий-fu::I,,,:IT збiльшено у разi

затримкИ пaрaоu.rrЪ*овникоМ ПiдрядниКУ додатковИх ДоКУJчlентiв, що вимагають експерти

(спеuiалiсти). лл л_;у, hач\/члк qмiни ло пDоектно-кошТорисноi
1.10. Пiдрядник повинен вносити за свiй рахунок змiни до про

документацii в перiод проведенн" б;;i;;;* робi, на об'сктi, якщо TaKi змiни необхiдно

внести через недолiки в проектl,
л
t
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1.11. Проектувальник, у разi потреби, бере на себе зобов'язання по замовленню та

оплатi проведення iHcTpyMeHr*urro.o обстеження, iнженерно-вишукувальних робiт,

технiчних#ilоо"о""* 
пiдтверджуе, що BiH мае yci 

""._9]т]. т:.1:1iл:|jý,1,:} ;l'
вимагаються чинним законодавством Украiни для виконання ним свотх обов'язкiв за цим

,Щоговором.
2. ЦIНА РОБIТ I ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ

2.1. BapTicTb проведення. проектниХ робiТ вкJIючае в себе вiдшкодування витрат

пiдрядника та пJIату за виконанl н!]м роботиi становить: 12150,00 грн шванадцять тисяч

сто п'ятдесят грН грн 00 копiйок), бЪз ПЩВ, що пiдтверджустьсЯ кошторисом (лолаток Nч

3).
2.2.Розрахунки за Щоговором проводяться наступним чином:

2.2.|. пiсля пiдписання дiйсноiо.щоговору та отримання вiд пiдрядника рахунку на

оплату, за умови надходжен"" no*,i" 
"u р""рuuiйний рахунок Замовника, Замовник може

перерахуВати на "о-r""П рzжуноК ПiдрядниКа авансоВий платiж, що складае 30 о/о BapTocTi

робiт. Попередня оплата lч"u""у"urrня) здiйснюеться Замовником шляхом спрямування

бюджетних коштiв на небюдж"rrr"и pu"yHok Пiдрядника, вiдкритий на його iм'я в органах

казначейства У встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням

зазначених коштiв Пiдрядником викJIючно з таких paxyHKiB на цiлi, визначенi ,Щоговором,

прозвiтуват ися заотриманий u"ч".-пiор"дник зобов,язаний протягом одного мiсяця з дня

отримання коштiв. По закiнченню вказаного TepMiHy невикористанi суми авансу

повертаюJ;:";ffi#lу;озрахунок 
за виконанi роботи вiдбуваеться пiсля lil:_T:rr"

сторонашrи дктiв приймання - передачi виконаних робiт та надходження коштlв на

реестрачiйний рахунок Замовника, 
бюджету.

2.З. Щжерело фiнансування - кошти мlсцевого о-iтj_Jл_
2.4. Бюджетнi зобов'язання за договором виникаютЬ лише У раз1 наявностl

бюджетни" np"rrru*e'b на вiдповiдниП ЬЙ*"",П pi*, а бюджетнi фiнансовi зобов'язання -

в межах фактичних Еадходжень коштiв на реестраuiйний рахунок Замовника по

спецiально"у ф;;' @т,23,48 Бюджетного Кодексу Украiнф___л._iт 
,.z

2.5. BapTicтb розробки проектно-кошторисноi докуN{ентацii може бути змiнена за

результатам" ,,"йрЪ* ЪО.".iu ,u uupro.r' "li::?r.их робiт державними контролюючими

органамИ.1u 
"*.rraрr"зи 

проеКту.ПрИ цьомУ, в разi виявлення завищень обсягiв та BapTocTi

виконаних робiт Пiдрядник no".pru. суму завищення до мiського бюджету, ,щана змiна

BapTocTi робiТ та строкИ повернеЕНя сумИ завищень оформлюеться Сторонами додатковою

угодою до даного Щоговору,

3. прАвА тА оБов,язки CTOPIH

3.1. Заrrловник мае право:
- змiнювати термiни виконання робiт за погодженням з Пiдрядником;

- отримувати вiд Пiдрядника iнформачiч,ро хiд виконання робiт;

- здiйснювати контроль за ходом та якiстю виконання проектних робiт, до початку

виконання проектних робiт вносити змiни щодо вимог i характеристик об'екта, визначеного у

п. 1.1 цього,Щоговору; тliппqппrлк RиконаR
_ вiдмовитись вiд прийнятгя та оплати робiт у випадку якщо пiдрядник виконав TaKl

роботи ""rr-"*"", 
.r"rrо*rаlабо iз порушенням умов цього .Щоговору,

з .2. Заrrловник зобов'язаний :

- з моменту пiдписання даного договору надати Пiдряднику необхiлнi вихiднi данi для

виконання проектних робiт; *л6;_ а, плпсп*v тя ня v'oBax. визначених
- сплатити Пiдрядниковt BapTicTb виконаних робiт у IIорядку та на умовах, визнач(

цим ДоговороМ; ернуги пiдряднику наJIежно оформлениЙ
- при отриманнi проектноi документац11 пов

Акт приймання-передачi робiт,
3.3. Пiдрядник мас право:
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- отримати оплату за виконанi проектнi роботи в порядку та на умовах,
визначених цим,Щоговором;

- залучати до виконtlння частини проектних робiт TpeTix осiб (квалiфiкованих
спецiа-шiстiв чи спецiалiзованi проектнi органiзачii) на р{овах субпiлрялу, виключно за
письмовоТ згоди Заrrцовника.

3.4. Пiдрялник зобов'язаний:
- розробити проектну документацiю в порядку та на умовах, визначених цим

,Щоговором, додержуючись вимог, що мiстяться у завданнi Замовника та iнших вихiдних
даних, наданих Замовником, атакож спецiа-пьних вказiвок останнього та вимог, що звичайно
ставляться до подiбноi документацii;

- iнформувати Замовника про хiд виконання робiт на його запити;
- передати За"п,rовниковi проектну документацiю в порядку та на умовах, визначених

цим,Щоговором;
- не передавати без згоди Замовника документацiю iншим особам;
- гарантувати Замовниковi вiдсугнiсть у iнших осiб права перешкодити або обмежити

виконання робiт на ocHoBi пiдготовленоi за цим,Щоговором документацiТ;
- вiдповiдати за нодолiки допущеннi у проектнiй докр{ентацii та на вимогу Замовника

безоплатно переробити Ti.

4. порядок здАчI_приЙмАнIIя роБIт
4.1. За п'ять календарних днiв до закiнчення строку прийому * передачi виконаних

робiт Пiдрядником Замовнику, Пiдрядник подае Замовнику Акт приймання-перелачi
виконаних робiт та проекту документацiю у 4-х примiрникЕж на паперових носiях та в

одному примiрнику в електронному виглядi. Мова док}ментацii за договором: проектна,
iнша буль-яка документацiя за.Щоговором виконусться украiнською мовою.

4.2. Замовник зобов'язаний прийняти поданi Пiдрядником вiдповiдно до п,4.1 цього
,Щоговору проектну документацiю та Акт i tIротягом трьох робочих днiв з дня отримання
Акта приймання-передачi документацii пiдписати його та в триденний строк року повернути
Пiдряднику один примiрник.

4.3. В разi якщо виконанi роботи щодо розробки документацii не вiдповiдають умовам
цього ,Щоговору, Замовник мае право протягом трьох робочих днiв подати мотивовану
вiдмову вiд приймання докр{ентацiТ разом з проектом двостороннього акта з перелiком
доопрацювЕшь, якi потрiбно виконати, та сц)окiв ix виконання.

4.4. Якщо у встtlновленi пп. 4.2 та 4.3 цього ,Щоговору строки Пiдрядник не отримус
пiдписаний За.пловником Акт приймання-передачi документацii або його мотивовану вiдмову,
проектна документацiя вважаеться такою, що прийнята з додержанням ycix умов ,Щоговору.

5. ВIДПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. У випадку порушеЕня .Щоговору Сторона несе вiдповiдальнiсть, визначену цим

,Щоговором та (або) чиЕним законодавством Украiни.
5.2. У разi несвосчасного повернення Пiдрядником отриманого авансу, останнiй

сплачуе Замовнику пеню у розмiрi 0,| Уо вiд суми заборгованостi по авансу, але не бiльше
облiковоТ ставки НБУ, за кожний день затримки.

5.3. Сторона не несе вiдповiда-шьностi за порушення ,Щоговору, якщо воно сталося не з

if вини (рлислу чи необережностi).
5.4. Сторона вважаеться невинуватою i не несе вiдповiдальностi за порушення

,Щоговору, якщо вона доведе, що вжила Bcix залежних вiд неi заходiв щодо належного
виконання цього rЩоговору.

5.5. Пiдрядник несе вiдповiда.пьнiсть за якiсть виконання робiт, передбачених даним
.Щоговором та зобов'язаний безкоштовно усунути недолiки та компенсувати Замовнику yci
збитки, завданi неякiсним виконанням робiт.

5.6. Замовник мае беззаперечне право утримання при здiйсненнi розрахункiв вiд
сплати на користь Пiдрядника до 15 О/о BapTocTi виконаних робiт, в разi неякiсного виконання
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РОбiт, перелбачених даним ,Щоговором, або порушення Пiдрядникам TepMiHy виконання
робiт.

5.7.У випадку прострочення Замовником TepMiHiB розрахункiв, передбачених дiйсним
договором, Замовник сплачуе Пiдряднику пеню, в розмiрi подвiйноi облiковоi ставки
нацiопа_гtьного банку Укратни, що дiяла в перiод, Зо який стяryеться пеня, вiд суми
простроченого платежу за кожний прострочений день.

5.8. За перевищення передбачених цим ,Щоговором cTpoKiB закiнчення робiт,
Пiдрядник сплачус Зал,rовнику пеню в розмiрi подвiйноi облiковоi ставки НБУ, що дiе пiд час
прострочення вiд,Щоговiрноi цiни, що BKtu}aHa у п. 2.1. Щоговору за кожний календарний день
прострочення.

5.9. У випадку не виконання Пiдрядником зобов'язань, виклацених у пунктах 1,1 у
TepMiH визначений у роздiлi l даного .Щоговору бiльш нiж на 15 днiв, KpiM пенi Пiдрядник
сплачус на користь Замовника штраф у розмiрi 20 % !оговiрноТ цiни, вказаноТ у п.2.1.

б. вирIшЕнtlя спорIв
6.1. Yci спори, що виникtlють з цього.Щоговору або пов'язанi iз ним, вирiшуються

шляхом переговорiв мiж Сторонаlr,tи.
6.2. Якщо вiдповiдний спiр неможливо вирiшити шляхом переговорiв, BiH

вирiшусться в судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору
вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

7. дIядоговору
7.1. Щей.Щоговiр вважаеться укJIаденим i набирае чинностi з дати його пiдписання

Сторонами та його скрiплення печаткаI\,Iи CTopiH i дiе до ЗI.|2.201l9, ш9 у буль-якому
випадку до повного виконання Сторонами cBoix зобов'язань.

7.2. Закiнчення строку цього .Щоговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiда;lьностi за
його порушення, яке Muulo мiсце пiд час дii цього.Щоговору.

7.3. Якщо iнше прямо не передбачено цим .Щоговором або чинним законодавством
УкраiЪи, змiни у цей ,Щоговiр можугь бути BHeceHi тiльки за домовленiстю CTopiH, яка
оформлюеться додатковою угодою до цього,Щоговору.

7.4. Змiни у цей .Щоговiр набирають чинностi з моменту належного оформлення
Сторонами вiдповiдноi додатковоi уголи до цього Щоговору, якщо iнше не встановлено у
самiй додатковiй угодi, цьому.Щоговорi або у чинному законодавствi УкраiЪи.

7.5. Якщо iнше прямо не передбачено цим ,Щоговором або чинним законодавством
Украiни, цей ,Щоговiр може бути розiрваний тiльки за домовленiстю CTopiH, яка
оформлюеться додатковою угодою до цього,Щоговору.

8. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Yci правовiдносини, що виникЕlють з цього ,Щоговору або пов'язанi iз ним, у тому

числi пов'язанi iз дiЙснiстю, укJIаденням, виконанням, змiною та припиненням цього
,Щоговору, тлр{аченням його умов, визначенням наслiдкiв недiйсностi або порушення
,Щоговору, регулюються цим .Щоговором та вiдповiдними нормами чинного законодавства
УкраiЪи, а також звичtшми дiлового обороту, якi застосовуються до таких правовiдносин на
пiдставi принципiв добросовiсностi, розумностi та справедливостi.

8.2. На момент укJIадення цього,Щоговору Пiдрядник е платником единого внеску.
8.3. Пiсля набрання чинностi цим .Щоговором Bci попереднi переговори за ним.

листування, попереднi договори, протоколи про намiри та будь-якi iншi ycHi або письмовi
домовленостi CTopiH з питань, що TttK чи iнакше стосуються цього .Щоговору, втрачають
юридичну силу, але можуть враховуватися при тлуN{аченнi уплов цього !оговору.

8.4. Сторони несуть повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть вказаних ними у цьому
.Щоговорiв реквiзитiв та зобов'язуються свосчасно у письмовiй формi повiдомляти iншу
Сторону про ik змiну, а у разi неповiдомленЕя несуtь ризик настаIlня пов'язаних iз ним
несприятливих наслiдкiв.
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8.5. У разi передачi (на баланс, у користування, оперативне управлlння,

господарське вiдання, власнiсть тощо) Прьектнот документацii третiй особi, така особа

набувае^права Замовника, передбаченi цим Договором. У такому випадку додаткова угода до

,,щоговору не укладаеru.", пръ.е Заruовник повинен направити Пiдряднику повiломлення про

передачу cBoix прав за,Щоговором з зазначенням пiдстав такоi передачi, 
,,ол.,"_яп,tL{ ..8.6..ЩодатковiУгоДитадодаткидоцЬоюД::"-:"о'сйогоневiД'емниМиЧастинаМиl

маютЬ юридичЕу силу у раз1, якщо вони викJIаденi у письмовiй формi, пiдписанi Сторонами

та скрiпленi iх печаТками' 
бппбrrr rrёrtспняпЪн ,но до вимог Закону

8.,7.СторониДаютЬзгодУнаобробкУперсонал-ьлнихДаних'ВlДпоВlД
Украfни кПро захист персональ""* дu""*>rвiд 01.06.2010 року Nч 229,7-у|,

8.8. Цей Договiр складений при повному розумiннi Сторонаrrли його умов та

термiнологii украiнською мовою У Двох автентичних примiрникЕtх, якi мають однакову

юридичну силУ, - по одномУ Для кожноi iз CTopiH,

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

1. Протокол погодження договiрноi чiни (лолаток 1);

2. Каrrендарний графiк виконання робiт (лолаток 2);

3, КоштоРис (додаток 3)' 
KocTi договiрних документiв разом з

,Щодатки до ,Щоговору набувають чинност1 у ,

.ЩоговороМ тiльки aryrou" aпiльного узгодження i пiдписання iх СторонаN{и,

10. МIСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ I РЕКВIЗИТИ CTOPIH

ПIДРЯДНИК:
ТоВ (АсТЕРIя+)
10039, м. Житомир,
провулок Священника Жилюка, 6

кол е.ЩРПОУ 40680433

р/р 26007055806186
в ПАТ КБ кПриватБанк>
мФо з||744
Свiдоцтво платника €диного податку

N91606253403614 вiд 01 .0W0|6
Тел. 096-999-|9-95

ЗАМоВНИК:
Управлiння капiтального булiвничтва
Житомирськоi MicbKoi ради
10014, м. Житомир
майдан iM. С.П.Корольова,4/2,
код еДРПОУ З6072499

iti йrzrrrпод"етТа
,,Щёржавна казначейська служба Украiни,
м. Киiв
мФо 820|72
Тел. (0412) 46-'1 4-20, 44-57 -|6

Начальник управлiння

В.В. Глазунов

lЁj
e].,'")i



Додаток ]ф l
до договору Nчg//вiд й аГ- 2019 р

протокол
погодження договiрноi цiни

на проведення проектних робiт по об'скry:
<Булiвничтво фонтану "Лотос Небесноi CoTHi" на розi вулиць Небесноi CoTHi та

Бориса Лятошинського в м. Житомирil>

Ми, що нижче пiдписаllися, вiд iMeHi <<Залловника> начаIIьник Управлiння
капiтального будiвництва Житомирськоi MicbKoT ради, Глазунов В'ячеслав Володимирович,
що дiе на пiдставi Положення, i вiд iMeHi кПiдрядника) директор ТОВ (АСТЕРIЯ+>
Ковальчук Сергiй Григорович, що дiе на пiдставi Статуту, засвiдчуемо, що сторонами
досягнуто згоди про величину договiрноi цiни на провsдення проектних робiт, а саме

розроблення проектноi документацii, проведення експертизи в cyMi: 12150,00 грн
Цванадцять тисяч сто п'ятдесят грн 00 копiйок), без ПДВ.

Оплата проводиться за фактично виконану роботу по проведенню проектних робiт
згiдно акту виконаних робiт.

Протокол е пiдставою для проведення взаемних розрахункiв i платежiв мiж
<Пiдрядником> i кЗамовником>.

Замовник:
Управлiння капiтального булiвництва
Житомирськоi MicbKoi рали

равлiння
Тапtтr,,'6.u

В.В. Глазунов

Пiдрядник:
ТоВ (АСТЕРIЯ+>

Ковальчук

6



Додаток Jф 2

Календарний план виконання робiт
по об'екту:

<Булiвниuтво фонтану "Лотос Небесноi CoTHi" на розi вулиць НебесноТ CoTHi та
Бориса Лятошинського в м. ЖитомирЬ>

Замовник:
Управлiння капiтального булiвництва
Житомирськоi MicbKoi ради

В.В. Глазунов

до договору NчJ/ вil, ,gZ 2/- 2019 р.

Пiдрядник:
ТоВ (АСТЕРIЯ+>

.С.Г. Ковальчук

Jъ
лl
п

Найменування робiт
щодо договору

BapTicTb робiт,
грн

TepMiH виконання
(мiсяuь, piK)

початок - закiнчення

l 2 J 4

1

Розроблення робочого проекту.
(Пояснюва;lьна записка, apxiTeKTypHo-
булiвельнi рiшення, кошторисна
док}ментацiя; проведення експертизи)

12150,00 червень 20l9

ы

]



,Щодатокдо договорч }lЪ ._// вiд,2J 2f ,?2/9
(договору, додатковiй угоди, наряд-замовлення)

на

Найменування пiдприемства,
будiвлi, примiщення, стадii
проектрання, етапу, виду
проектних робiт

Найменування проектноi
(вишукувальноr) оргшliзацii

Найменування оргшriзачii-
зtlп{овника

кошторис
проеrсгнi ( вишукувальнi) роботи

Будiвництво фонтану "Лотос Небесноi coTHi" на розi
вулиць Небесноi CoTHi та Бориса Лятошинського в м,

Житомирi

ТОВ Астерiя+

Г. Ковальчук
,.Щирекгор

Кошторис

NФ.ts
г/п

Характеристика пiдприемства,
булiвлi, споруди або видиробiт

J{!N9 частин, глав,
таблиць, парагр., rryнктiв,

вказiвок до роздfury або
главi Збiрника цiн на

проектнi
або вишукувапьнi роботи

дrя будiвниrrгва

Розрахунок BapTocTi BapTicTb
(грн.)

1 2 J 4 5

1 Проектно-кошторисна цСТУ Б.Д.1.1-7:2013

Iокyментацiя
1350х9 12 150

Всього за кошторисом 12 150

рА:}ом 12 150

С. Г. Ковальчук
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