
Договір №

м.Кривий Ріг "/У_" 2019 року

Виконавчий комітет Криворізької міської ради, в особі керуючої справами 
Виконавчого комітету Криворізької міської ради Малої Тетяни Володимирівни, яка діє на 
підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Положення про 
виконавчий комітет Криворізької міської ради (надалі -  Замовник), з однієї сторони, і 
Фізична особа-підприємець Землянікіна Олена Анатоліївна, яка діє на підставі Свідоцтва 
№ 529150 про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (далі - Виконавець), з іншої 
сторони, (надалі разом іменуються -  Сторони, а кожна окремо -  Сторона), керуючись 
Цивільним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами України, уклали цей 
договір (надалі -  Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання надати послуги з 
технічного обслуговування, поточного ремонту (за потреби) сенсорних інформаційних 
кіосків (надалі -  кіоски):

- модель СК-И.П1, інвентарний номер 10481391 (знаходиться за адресою: м. Кривий 
Ріг, пл. Молодіжна, буд. 1);

- модель СК-И.П1, інвентарний номер 10481236 (знаходиться за адресою: м. Кривий 
Ріг, вул. Співдружності, буд. 107а);

- модель СК-И.П1, інвентарний номер 10481237 (знаходиться за адресою: м. Кривий 
Ріг, м. Праці, буд. 1);

- модель СК-И.П1, інвентарний номер 10481390 (знаходиться за адресою: м. Кривий 
Ріг, вул. Віталія Матусевича, буд. 11).

1.2. Кіоски, щодо яких передбачено надання послуг даним Договором, перебувають 
на балансовому обліку Замовника.

1.3. Технічне обслуговування, поточний ремонт (за потреби) кіосків включає:
- технічне обслуговування кіосків (проведення регламентно-профілактичних робіт),
- здійснення поточного ремонту (за потреби) кіосків (у тому числі з використанням 

комплектуючих частин Виконавця).

II. ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

2.1. Вартість послуг, які підлягають оплаті за даним Договором складає 3 500,00 грн. 
(три тисячі п'ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ., а саме: послуг

2.1.1. з технічного обслуговування 4 кіосків -  1 200,00 грн (одна тисяча двісті грн. 
00 коп.) з ПДВ, згідно з калькуляцією, викладеною у Додатку до даного Договору, що є 
невід'ємною його частиною;

2.1.2. з поточного ремонту (за потреби) кіосків -  2 300,00 грн (дві тисячі триста грн, 
00 коп.). Калькуляція вартості послуги розраховується за результатами її надання шляхом 
укладання додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.2. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником після надання послуг у 
наступному календарному місяці на підставі пред'явленого рахунку на оплату, який 
надається Замовнику разом із двостороннім актом здачі-прийняття наданих послуг. Оплата 
здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.



III. ПОРЯДОК НАДАННЯ, ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ
2

3.1. Послуги з технічного обслуговування кіосків надаються за місцем їх розта
шування в межах суми, визначеної п.2.1.1 Договору на підставі телефонної, письмової заявки 
Замовника протягом терміну дії Договору.

3.2. Послуги з поточного ремонту (за потреби) кіосків надаються за потреби в межах 
суми, визначеної п. 2.1.2 Договору, на підставі телефонної, письмової заявки Замовника 
шляхом виїзду представника Виконавця до місця розташування кіосків або вивозу кіоску (у 
разі потреби) Замовником за власний рахунок до місця здійснення його ремонту, яке 
зазначене Виконавцем для проведення діагностики несправностей у їх роботі, поточного 
ремонту протягом 5 робочих днів від дня подання заявки Замовником.

3.3. Послуги, надані Виконавцем, підтверджуються двостороннім актом здачі- 
прийняття наданих послуг, який Виконавець протягом п’яти робочих днів (від дня виїзду до 
місця розташування кіоску) надає Замовнику в 2 примірниках разом із рахунком на оплату. 
Замовник у 20-ти денний термін погоджує і повертає Виконавцю один підписаний примірник 
акту.

3.4. Замовник має право викликати представника Виконавця терміново у випадках 
аварійного збою в роботі кіосків.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Виконавець зобов'язаний:
4.1.1. Своєчасно та якісно надавати послуги, зазначені в п. 1.1 цього Договору.
4.1.2. Надавати послуги особисто. У разі необхідності, за попереднім погодженням із 

Замовником, передавати право виконання Договору про надання послуг іншій особі, 
залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору.

4.1.3. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх 
зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.

4.1.4. Складати та передавати Замовнику калькуляцію вартості послуг та акти здачі- 
прийняття наданих послуг.

4.1.5. На підставі заявок, отриманих від Замовника згідно з п.3.1, 3.2 Договору 
здійснювати виїзд на місце розташування кіосків для їх технічного обслуговування та 
усунення несправностей у їх роботі.

4.2. Виконавець має право:
4.2.1 інформувати Замовника про існування нових технічних можливостей, шо забез

печить належне функціонування кіосків. Надавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення 
якості послуг.

4.2.2 своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги.
4.3. Замовник зобов'язаний:
4.3.1 приймати від Виконавця належним чином надані послуги за Договором.
4.3.2 оплачувати послуги Виконавця в розмірі та строки, передбачені умовами Дого

вору.
4.3.3 створити необхідні умови для забезпечення Виконавцю належного надання 

послуг за Договором.
4.4. Замовник має право:
4.4.1 отримати послуги, якість яких відповідає умовам Договору та вимогам, що 

зазвичай застосовуються до такого виду послуг.
4.4.2 повертати Виконавцю без підписання неналежним чином оформлені платіжні 

документи.
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V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВІРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за даним 
Договором, несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Замовник гарантує, що він є балансоутримувачем кіосків, власником яких є 
територіальна громада міста Кривого Рогу.

5.3. Всі спори та розбіжності, які виникають між Сторонами під час виконання даного 
Договору вирішуються шляхом переговорів, а в разі неможливості вирішення питання 
шляхом переговорів -  в судовому порядку у відповідності до діючого законодавства 
України.

5.4. До Сторони, яка порушила зобов’язання за Договором, застосовуються штрафні 
санкції у розмірі двох облікових ставок НБУ, що діяла у період порушення зобов’язань, від 
суми невиконаних зобов’язань.

VI. ФОРС МАЖОР

6.1. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання 
своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання 
зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої 
склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 5 календарних днів з дати настання 
таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. Термін виконання в такому 
випадку відсувається на термін впливу обставин непереборної сили.

6.2. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посила
тися на них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань. 
Виникнення таких обставин повинно має бути підтверджене довідкою уповноваженого 
органу.

VII. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 груд
ня 2019 року, а в частині виконання зобов’язань -  до повного їх виконання.

7.2. Даний Договір може бути розірваний достроково, шляхом підписання додаткової 
угоди, за письмовою згодою Сторін або за рішенням суду, у випадках, передбачених чинним 
законодавством.

7.3. Усі інші питання, які не обумовлені умовами даного Договору, вирішуються за 
згодою Сторін на договірних підставах.

7.4. Усі зміни і доповнення до даного Договору мають силу, тільки якщо вони оформ
лені в письмовому вигляді, підписані кожною Стороною і скріплені печатками обох Сторін. 
Оформлені належним чином зміни і доповнення до Договору стають його невід'ємною 
частиною.

7.5. Жодна зі Сторін Договору не має права передавати свої права та обов’язки за 
Договором третій особі без письмової згоди на це другої Сторони.

7.6. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому 
числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Догово
ру, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, 
регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, 
а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі 
принципів добросовісності, розумності та справедливості.



4

7.7. Сторони надають згоду на обробку персональних даних для забезпечення 
господарських відносин.

VIII. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

Замовник Виконавець

Виконавчий комітет Криворізької міської 
ради
50101 Дніпропетровська обл.
м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, буд. 1
р/р: № 35419027052749
Держказначейська служба України,
м, Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 04052169
Телефон: (0564) 92 13 11
Факс: (056) 440 05 15

ФОП Землянікіна О.А.
Адреса: 50011 м. Кривий Ріг
вул. Рублева,б. 2, кв.З
Телефон: (0564) 92-20-56
р/р: № 2600305350191 1
у КФ КБ «ПриватБанк» м. Кривий Ріг
МФО 305750
ІПН 2724215109
Номер свідоцтва ПДВ: 100010133

Керуюча справами виконавчого комітету 
Криворізької міської ради

Мала Т.В.

/<Лу

ФОП Землянікіна Олена Анатоліївна

Землянікіна О.А.



Додаток до договору
від " /У " 2019 р.

Калькуляція вартості однієї послуги 
з технічного обслуговування сенсорного інформаційного кіоску

№ з/п Статті витрат Сума, грн., 
з ПДВ

Питома вага, 
в % до 

вартості

і Діагностика сенсорного інформаційного кіоску 180,00 15,00

2
Чистка від пилу і бруду, налаштування екрану 
сенсорного інформаційного кіоску 690,00 57,50

3
Перевірка і налаштування до роботи сенсорного 
інформаційного кіоску 330,00 27,50

Варт іст ь послуг: 1 200,00 100,00

Всього: 1 послуга х 1200,00 =  1200

Виконавець:

ФОП Землянікіна Олена Анатоліївна

; 7 Землянікіна О.А.
ДТЙІГТГ

17 і


