
Договір № _____________ 

на виконання проектних робіт 

 

м. ___________                                 «_____» ____________ 2017 р. 

 

_____________________________________________________________, іменоване в подальшому 

«Замовник», від імені та в інтересах якого на підставі договору доручення № ____________ від 

«_____» ____________ ______ р. та доручення № _____ від «_____» ____________ ______ р. діє 

____________________________ в особі _____________________________________, що діє на 

підставі ___________________________, з одного боку і 

___________________________________________________________, іменоване в подальшому 

«Підрядник», в особі ____________________________________________, що діє на підставі 

___________________, з іншого боку, спільно іменовані надалі «Сторони», уклали цей договір про 

таке: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

1.1. За цим договором Підрядник зобов'язується у встановлений цим договором термін за завданням 

Замовника розробити і передати Замовнику таку проектно-кошторисну документацію: 

___________________________ (зазначається вид проектно-кошторисної документації: ескізний 

проект, робочий проект, ескізний і робочий проекти або ін.) ______________________ 

(зазначається, на що розробляється проектно-кошторисна документація: будівництво або 

реконструкція) _______________________ (зазначається назва та адреса об'єкта Замовника, на 

який розробляється проектно-кошторисна документація: магазин, склад, розподільний центр або 

ін.), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Підрядником роботи. 

1.2. Усі вимоги Замовника до проектно-кошторисної документації, що розробляється відповідно до 

цього договору, містяться в завданні на проектування (додаток № 1 до цього договору, що є його 

невід'ємною частиною). 

1.3. Етапи виконання робіт зазначено в календарному плані виконання робіт (додаток № 3 до цього 

договору, що є його невід'ємною частиною). 

1.4. Проектно-кошторисна документація, яка розробляється відповідно до цього договору, повинна 

відповідати вимогам законодавства України, державних стандартів, норм і правил, регіональних 

(місцевих) правил забудови, завдання на проектування та інших вихідних даних для 

проектування, а також іншим вимогам цього договору. 

1.5. Право Підрядника на виконання зазначених у цьому договорі робіт підтверджується ліцензією 

серії _____ № ___________, виданої _________________________________ «_____» __________ 

______ р. 

1.6. Під робочими днями в цьому договорі розуміються понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. 

1.7. Під винятковими майновими правами інтелектуальної власності в цьому договорі розуміються 

такі майнові права, що належать виключно їх власнику: 

1.7.1. Право на будь-яке використання проектно-кошторисної документації будь-якими способами (у 

тому числі право на передачу третім особам будь-яким способом проектно-кошторисної 

документації або прав на неї); 

1.7.2. право на видачу іншим особам дозволу або заборони на використання проектно-кошторисної 

документації в межах терміну, встановленого законодавством України та договором; 

1.7.3. право перешкоджати неправомірному використанню іншими особами проектно-кошторисної 

документації будь-якими способами, що не суперечать чинному законодавству України, в тому 

числі шляхом звернення до суду за захистом своїх прав. 

 

2. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ. 

2.1. Загальна вартість виконання робіт за цим договором становить _______________ грн. 

(_______________________________________________________________ грн _______ копійок), 

у тому числі ПДВ – ________________ грн. Розрахунок загальної вартості виконання робіт за цим  


