
ДОГОВ1Р № 11-01-15/11-2018
на вмконання ироектно-вишукувальнмх pofiin

м. Xapiviii 15 листопада 2018 р.КП «ХАРКШ СЬКИ Й  М1СВКИЙ ЦЕНТР Ф13ИЧПОГО ЗДОРОВ-Я НАСЕЛЕНИЯ «СПОР Т ДЛЯ ВС1Х» дал1 - Замовпик, в ocooi директора Псстерука Юр1я Степановича, то  д1е на пщстав1 Положения про Управлшня. з одшеУ егорони. i Ф1зична особа - шдприсмець Пономарьова Валер1я Вшторовича (код СДРПО У 2317800958), який надал1 1менуеться 
Внкопавсць та ;йе на ni летавi Свщоцтва про державну peccTpaniio с|йзичноУ особи - шдприемця з другоУ сторон и. и ад ал i 1менуеться Сторонами, уклали ней Догтнпр про иаступне:

1. Предмет Договору1.1. Замовпик доручаг. а Виконавець зобов'язуеться викоиати проекгно-вишукувальш роботи по об Акту: «Иове буд1вництво спортивного корпусу «ЛьоловоТ арени» по 
проспекту Лозовснькчвському, 71 в м. Харков1. План таксацИ' зеленях иасаджень. План 
озеленения. Стадии «Проект», (за кодом CPV за /(К 021:2015 -  45220000-5-шженерш та бу/ивелыЛ роботи).1.2. Замовпик зобов'язуеться прийняти зазиачену в и 1.1. роботу та оплатити УУ варлсть.

2. Характер робп та вимоги до предмету Договору2.1.Як1сть проектно'У документащУ повинна вщповщати д1ючим нормативним. науково-техн1чним, економ1чним та imunM умовам згщно завдання на розробку мютобуд1вного розрахунку.2.2.Замовпик повинен розглянути Догов1р прогягом 10 дшв з моменту його одержания.
3. I (ilia договору3.1. Hina договору складае 24 445,00 грн. (двадцать чотнри тися*п чотириста сорок 

п’ять гривень 00 коп.), ПДВ не передбачено (згщно Протоколу угоди про догов1рну цшу (додаток 1). який г невщ’емною частиною Договору).3.2. Варлсть робгг визначаеться згщно Д СТУ В Д .1.1-7:2013 «Правила визначення вартост1 проектно-вишукувальних роб1т та скспертизи проектноУ документацп на буд1вництво» (з1 змпшми).
4. Порядок розрахупклв4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовпиком коплтв на поточний рахунок Виконавця. шеля пщписання Сторонами Акту здач1-приймання виконаних робгг.4.2. Замовпик забезпечуг фшапсуваиня робгг в Mipv надходження коптв. Taxi умови фшансування виключають пред'явлення штрафних санкшй щодо оплати роб1т. Джерело ф1нансування - мюький бюджет.

5. Тсрмш виконання po6i гта дн Договору.5.1 .Виконавець приступае до робД, як1 передбачен1 роздшом 1 цього Договору з моменту подписания Договору сторонами.5.2. Строк здач1 роботи Виконавцем визначаеться календарним планом виконання робгг (додаток 2). який г певщ'емною частиною даиого Договору.5.3 Терм1н ;цУ договору: догов1р набувас чинносп з моменту його пщписання i д1с до 31.12.2018 року, а в частит розрахунюв. до повиого виконання сторонами своУх зобов'язань.
6. Контроль замовппка за персб1гом внкопапня робгг6.1. Замовпик мае право безперешкодного доступу до роб1т Виконавця для перев1рки обсяг!в роб1т.



7. Порядок $дачы1риймат1я pofii r за Договором7.1. Июля завершения poGir за Договором та передач! Замовнику готовоУ проектноУ документащУ Виконавець надае Замовнику акт здачьприймання виконаних poGir.7.2. Замовник гпсля отримання вщ Виконавця акту здачьприймання виконаних poGiT повинен протягом 15 календарних дн1в шдписати га паправити Виконавцю акт здачн приймання виконаних poGi r або мотивовану вщмову.7.3. У раз1 мотивованоУ вщмови Замовника сторонами складасться двостороннш акт з передiком необхщних доробок. строю в Ух виконання.7.4. У pa3i дострокового виконання poGi r Замовник повинен достроково прийняти та оплатити робоги.7.5. У  випадку причинения poGiT за Договором за ini ш'ат и вою Замовника. Замовник зобов лзаний сплатити Виконавцю фактично виконаний обсяг poGiT за Договором та акту на припинення poGiT.
<S. Вгдповгдалыпсгь CTopin8.1.У pari норушення умов зобов'язань за яюстю (комплекгшстю) poGiT стягуеться пеня в po3Mipi 5% вартос п нсяюсних poGiT.8.2.3а порушенпя crpoKiв виконання зобов'язань стягуеться пеня в po3Mipi 0.1% вартост! poGiT. за якими донущене прострочення виконання за кожний день прострочення. а за прострочення понад тридцять дшв додатково стягуеться штраф в po3Mipi 7% вказано'У вартост1.8.3.3а порушенпя умов иного договору виппа сторона вщшкодовус шпйй сторонi спричинеш ним збиткн. в т. ч. втрачену вигоду. в порядку, який передбачений чинним Законодавством та ним договором.8.4. В1дшкодування спричинепих збигкдв не звшьняе еторони в1д виконання зобов'язань за даним Договором.8.5. Замовник повинен вщшкодувати Виконавцю додатков1 витрати, пов'яза1п i3 iMinoio вихщних даних для виконання просктних poGiT внасд'пдок обставит що нс залежать в1д Виконавця.

9. Форс-мажорш обсгавини9.1 .Сторопи 31Йлы1яються вщ в1дпов1дальнос|У за часткове або новые невиконання обов’язюв за ним Договором, якшо вона с насл1дком непереборноУ сили (стихшного лиха, повегп. землетрусу, в1йсы<ових ;нй та irniie). шо виникли июля укладення Договору i продовжуються на перюд його виконання в незалежност1 в1д bojh CTopin. якл не могли Ух передбачити та Bi двери ути.9.2.При насташп вказаних обставин еторони повишп не гпзнiт е  н1ж 5 ;цпв сн о в !стити про них imuy сторону у пнсьмов1й форм1.
К). Порядок BiipiiiieHiiti розб1жностей10.1. yci спори, пов'язаш з виконанням цього Договору вирнпуються шляхом neperoBopii} м1ж сторонами.10.2. У  pa?i нсможливос I i впр1шення (усунення) розб1жностей шляхом neperoBopie вони вирнпуються в судовому порядку зпдно з чинним Законодавством УкраУни.

11. Порядок внесения змш та доповнень до Договору11.1 .Будь-якл змi и и та доповнення до цього Договору набирають чинноедт ззльки у ра зi оформления Ух письмово та 1пдписання сторонами.11.2. Дострокове роз1рвання цього договору можливе за згодою CTopin за гйдстав. як! псредбаче1п д1ючим Законодавством УкраУни з [пдшкодуванням ноиесених збитклв.11.3. У pa3i невиконання ютотних умов Договору 0Д1пею и  сторш. за iniiiiaгивою inmoi еторони його може бути роз!рвано в односторонньому порядку.



12. 1 nini умовп12.1 .Варт!сть po6i r може бути перетянута за ногодженням i3 Замовником у paai змши шдекс!в визначення вартосп проектно-вишукувальних робп на пщстав! нормативних ак'пв М iнреггонбуду У краУн и. Змша вартосД poGir здшснюеться шляхом перерахунку залишку перерахунку вартосп та оформлюегься додатковою угодою.12.2. Авторське право на проектну документацпо охоронясгься законом У краУн и “ Про авторське право i сум1ж1п права” та шдлягае передач! rperiй стороьп.12.3. Виконавсць мае право залучати до виконання po6iT inuii оргашзатнУ, за погодженням i3 Замовником.12.4. Цей Догов!р складено у двох прим!рниках. якл мають однакову юридичну силу. Один ripnMipHHK збершаегься у Виконавця. один - у Замовника.12.5. У випадках. не передбачених ним Договором, сторони керуються д!ючим Законодавством Укра'пш.12.6. Виконавсць не мае право передавати без згоди Замовника проектну документащю треззм особам.12.7. Догов1р набувае чинност|' з моменту його пщписапия.
13. Додаткп до Договору13.1. Нев!д'емною частиною пього Договору с: протокол погодження догов!рноУ гйни -  додаток №1; календари и й план до латок №2; введений кошторис- додаток №3; rexuinne завдання -  додаток №4.

Юридпчн! адрссп i peKBi tiim CTopiii:

Зимовник:
К О М У Н А Л Ь Н Е шдприемство 
«ХАРК Ш СЬК И Й  М К Ь К 'И Й  ЦЕНТР  
Ф13ИЧНОГО ЗДОРОВ’Я Н А СЕЛ ЕН И Я  
«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»Юридична адреса: УкраУна. 61060. м. Харюв, проспект Петра Григоренка. 2 Код СДРГ10У 38158719 Р/р 35446162081904. МФО 85101 1 ГУ Д К СУ  у XapKiвсbi<iй обласг!

Виконавсць:
<1)011 Пономарьов В. В.

У краУна,61068. м. Харшв,вул. Вронсносця Потьомк1на, 1 .кв. 152Код СДРПО У: 2317800958п/р 26006820723711 в ПАТ «Банк «Грант»м. ХарковаМФО 351607



Додаток №1до Договору №1 [-01-15/11-2018вщ 15 листопада 2018 р.
ПРОТОКОЛ

Погодження ;io iOBipnoV iiiiin

на внконання нросктно-впшукувалмшх робп по об’скту: «Нове буд1вництво 
спортивного корпусу «ЛьодовоУ арсин» но проспекту Лозовенькчвському,71 в 

м. Харковк План таксанп зелених иасаджспь. План озеленения. Ста/ня «Проект».
(найменування продукцп. роб1т, послуг)

Замовник: КП «ХАРЮ ВСЬКИЙ М1СЬКИЙ ЦЫ1ТР Ф13ИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕНИЯ «СПОРТ ДЛЯ ВС1Х» в oco6i директора Нестсрука lOpio Степановича та представник Виконавця: Фпична особа-шдприсмець Пономарьова Валер1я 
В1кторовнча (Лдтверджують досягнуту домовлен1сгь про догов1рну варт1сть po6ir по договору:

24 445,00 три. (двадцять чотпри тисяч1 чогпрнсга сорок п’ять трнвень 00 коп.), 
ПДВ нс передбаченоЦей протокол с основою для проведения взаемних розрахунк1в га плагеж1в \пж Виконавцем та Замовником.
Замовник:
К О М У ПАЛЬ НЕ Ш ДПРИС М СТ В О
«ХАРК1ВСЫСИЙ M ICbKM H ЦЕНТР  
Ф13ИМНОГО ЗДОРОВ’Я Н А СЕЛ ЕН И Я  
«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»Юридична адреса: УкраУна. 61060. м. Харкав, проспект 11етра Григорснка.2 Код ОДРПОУ 38158719 Р/р 35446162081904. МФО 851011 Г'УДКСУ у ХаркчвсвкШ облас i i

Внконавспь:
<!>()! I Нономарвов В. В.

УкраУна.61068. м. Харк1в,вул. Вроненосця Потьомк1на, 1 ,кв.152Код СДРПО У: 2317800958п/р 26006820723711 в ПАТ «Банк «Грант»м. ХарковаМФО 351607



Додаток №2до Договору №11-01-15/11 -2018вщ 15 листопада 2018 р.
КАЛЕН ДАРИИ Й ПЛАН

на внконання просктно-ви111укувалы1их роГнт по об’скту: «Нове буд1вництво 
спортивного корпусу «ЛьодовоУ арсин» по проспекту Лозовеньк1вському,71 в 

м. XapKOBi. План таксацп зелен их насаджепь. План озеленении. Ста/пн «Проект».(найменування продукт"!. po6iT. послуг)Найменування оргашзацп виконавця: ФОН Пономарьов В.В.Найменування орган1зац1Т Замовника:
Управл1пня з буд1вництва, ремонту га реконструкцп Департаменту буд1вництва та 
шляхового господарсгва ХарклвськоТ Mici.KOi ради

№ за/п Найменування робгг 11очаток роб1т Закшчення роб1т

1. 11лап таксацй зелених насаджепь 15 листопада 2018р. 31 грудня 20182. 11лан озеленения

Замовппк:
к о м у н а л ь н е  ш д п р и е м с т в о
«ХАРКШ СЬКИЙ  М1СЬКИЙ ЦЕНТР  
Ф13ИЧНОГО ЗДОРОВ’Я Н А СЕЛ ЕН И Я  
«СПОРТ ДЛЯ ВСIX»Юридична адреса: У крата. 61060. м. Харюв. проспект Петра Григорснка. 2 Код СДРПО У 38158719 Р/р 35446162081904. МФО 85101 I ГУ Д К СУ  у Харкчвськш обласп

Виконавень:
Ф ОП Пономарьов В. В.

УкраУна.61068. м. Харк1в.вул. Вронсносця Потьомюна, 1 .кв. 152Код СДРП О У: 2317800958п/р 2600682072371 1 в ПАТ «Банк «Грант»м. ХарковаМФО 351607



З В Е Д Е Н И Й  К О Ш Т О Р И С
на виконання проектно-вишукувальних робix

по об’скту: «Иове буд1внтиво спортивною корпусу «ЛьодовоТ а реп и» по проспекту 
Лозовенылвському, 71 в м. Харковн План гаксанП' зеленпх насаджень. План озеленения. Сгад1я 

__________________________ ______________________ «Проект».________ ______________
(найменування об’екта буд1внитва)

ФОП Пономарьов В .В , ___________________________
(найменування проекттнта вишукувалыюГорганОацм)

Додаток №3до Дог овору № П -01-15/11-2018вщ 15 листопада 2018 р.

Ч.ч. Стад1я проектування i 
нерезок виконуваних 

po6ix

11айменування об'скта буд1вництва 
або виду роб1т

№№ 
ко штор и 

с i в

1 2 3 4

1 Проект Таксашя зелених насаджень. 1

1
2 11роект Камеральш робот и.

л
3 Проект План озеленения-

Разом _ _____------------------

Повна варт1сть po6it, грн.

вишуку-
вальних

проект-
них

ВСЬОГО

5 6 7
4 273,66 4 273.66

13 500,00 13 500.00

6 67 1,34 6 671,34

17 773.66 6 671.34 24 445,00

„отпри гпея-н чотирнста сорок п’ять гривень 00 кон.)
Всього за зведеним кошторисом: 24 445,00 (дваД11*1



Додал ок №4 до Договору №11-01-15/11 -2018 вщ 15 листопада 2018 р.
«И О ГО Д Ж У Ю » «ЗА'ГВЕРДЖ УЮ »Заступн^^^щект-ора Департаментугфк угтр.авдшня з пи гань фпичноУ ку^ду-ри ;ia.iiiiopfy Департаменту у справах дрг\ ХфркдвськоУ MiCbKOlci/f T молодi-Л

'Т.'Уг м..2бла®.Д
у К Р л]

К .М . Курашов
ТЕХН1ЧНЕ ЗЛВДЛПМЯ

ДиректорК О М У Ц А Л Ы Ю Г О  П 1 Д П Р И С М С Т В А  « Х А Р К 1 В С Б К И Й  М К Ъ К И Й  1 и 1ITP Ф П И И Н О Г О  З Д О Р О В 'Я  Н А С Е Л Е Н И Я  « С П О Р Т  Д 1 1 / Ш '1К>>> Ю .С . Нестерук

па внкоманни проскз но-вишукувальних робп по об’екту: «Нове бу;ивннцтво 
спортивного корпусу «ЛьодовоТ арсни» по проспекту Лозовсньк1вському,71 в 

м. Харковк План таксацпзеленях насаджень. План озеленения. Стадия «Проект».
(найменування продукцп. роб|’т. послуг)№п/п П ерел 1к  основних даних та  

ВII мог OcHomii н1домост11 2 л1. 11азва та м1сцезпаходжепня об'скта «Нове бу/ивпиптво спортивного корпусу 
«ЛьодовоУ арсни» по проспекту 
Лозовепьк1вському,71 в м. Харковк План таксацп 
зеленях насаджень. План озеленения. Ста/нн «Проект».

2. П1дстава для розробки Згщно з р1тенням 1 8 cecii ХарювськоУ м1ськоУ ради - 7 скликання в!д -21.02.201 8 р.
л3. Вид будпвпицтва 11ове буд1вництво
4. Дан1 про замовника КП «ХАРКШ СЬКИЙ М1СБКИЙ ЦЕНТР Ф13ИЧНОЕО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕНИЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСIX»5. )  {жерело ф шансу Baiiия М1ський бюджет.
6. Дан1 про виконавця ФОН I [ономарьов В. В.УкраУна.61068. м. Харклв.вул. Броненосца Потьомкш, 1 , кв. 152e-mail: ponomaryov.w@gmail.comтел.: ) 38 067 578 1548квалпфжацш сертифжат архйектора №03180
7. Ста/пй и icTb п роектуeai i и я 11роект М 1:5008. 1нженерн1 вишукування Топо-геодезичш матер1али надаються замовником.

mailto:ponomaryov.w@gmail.com


1 а9. Планувальж та гехжчж вимоги Польов1 роботи: Анаапз територп, фотоф1ксац1я.до об екта буд1вництва визначення пор|д дерев та чагарникав. Ух д1аметру, висоти, вжу. жнносп.План таксацп зелепих насаджень: визначення зносу або пересадки 1снуючих дерев та чагарпиюв. з урахуванням гих. т о  ждлягають збереженню.План озеленения виконати з урахуванням 1снуючих зелених насаджень та 1нженерних мереж в межах дшянки. яка в1дведена для буд1вництва.
10. Вихщж данж За основу викорисгати проекпп дан1 «Ново 

бу/пвннптво спортивного корпусу «ЛьодовоУ 
арсин» по проспекту Лозовсньклвському,71 в м. 
Харков1». зробленi ТОВ «1нститут Харк1впроект»II. Кшдость екземпляр1в, як! Па паперовому (в трьох прим1рниках. в т.ч. арх1внийпередаються замовнику екземнляр внкопавня) та електронному ноДях.12. Мова документацп УкраУнська

«у з е о д ж е н о »ФОН Пономарьов В.В.
Зимовник:
К О М УН А Л  ЬНЕ ш д п р и с м с т в о
«ХАРКШ СЬКИЙ  М1СЬКИЙ ЦЕНТР  
Ф13ИЧНОГО ЗДОРОВ’Я Н А СЕЛ ЕН И Я  
«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»Юридична адреса: УкраУна, 61060. м. Харкав, проспект Петра Григоренка. 2 Код СД РП О У 38158719 Р/р 35446162081904. МФО 851011 Г'УДКСУ у Харклвськчй обласп

Виконавень:
ф()[| Пономарьов В. В.

украТна.61068. м. Харкав.вул Броненосца Погьомкша. 1 .кв. 152Код С Д р|1()У : 2317800958п/р 26006820723711 в ПАТ «Банк «Грант»м. Харковау|(р() 351607
.С. 11есгерук




