
Д О Г О В І Р №

м. Кривий Ріг « »________________ 2020 р.

Фізична особа-підприємець Чернявський Денис Олександрович, що іменується в 
подальшому «Виконавець», в особі Дениса Чернявського, що діє на підставі Свідоцтва про 
державну реєстрацію №198922 від 27.04,2006 з одного боку, та виконавчий комітет 
Криворізької міської ради, що іменується в подальшому «Замовник», в особі керуючої 
справами виконкому міської ради Тетяни Малої, що діє на підставі Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та Положення про виконавчий комітет Криворізької 
міської ради з другого боку, разом сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет та ціна договору.
1.1. Виконавець зобов’язується виготовити та передати у власність Замовника наступну 
продукцію: вітальні листівки, запрошення, конверти білі, конверти кольорові з тисненням, 
вітальні листи.
Кількість та стислий опис продукції наведені в калькуляції (додаток), що є невід’ємною 
частиною договору.
1.2. Сума договору складає 80331,00 грн. (вісімдесят тисяч триста тридцять одна грн. 00 коп.) без 
ПДВ.

2. Права та зобов ’язання сторін.
2.1. Виконавець зобов’язаний виготовити та передати Замовнику готову Продукцію 
протягом лютого-листопада 2020 року згідно з калькуляцією.
2.2. Замовник зобов’язаний прийняти продукцію від Виконавця і здійснити її оплату після 
отримання продукції.
2.3. Виконавець має право на дострокову передачу продукції.
2.4. Обов’язки Виконавця вважаються виконаними в день підписання акта приймання- 
передачі продукції Замовнику згідно з калькуляцією.
2.5. Обов’язки Замовника вважаються виконаними в день зарахування коштів на 
розрахунковий рахунок Виконавця.

3. Якість та приймання продукції

3.1. Якість Продукції повинна відповідати діючим технічним умовам та стандартам.
3.2. Здача-приймання продукції провадиться уповноваженими представниками Замовника і 
Виконавця.
3.3. Продукція вважається прийнятою за кількістю виробів - згідно з кількістю виробів, 
зазначених в акті приймання-передачі продукції.
3.4. Датою передачі вважається дата одержання продукції, зазначеної Замовником в акті 
приймання-передачі продукції.

4. Порядок розрахунків.

4.1. Оплата продукції Замовником здійснюється після отримання її за договірною ціною 
відповідно до калькуляції шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок 
Виконавця згідно з рахунком та актом приймання-передачі продукції.

5. Відповідальність сторін.

5.1. За порушення сторонами умов даного договору винна сторона сплачує штрафні санкції 
в розмірі 2-х облікових ставок НБУ, що діяла у період за який сплачується пеня.
5.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання обов’язків по даному 
договору.
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б. Вирішення спорів.

6.1. Виконавець і Замовник мають докласти максимум зусиль з метою дружнього вирішення 
усіх незгод або розбіжностей, що виникли між ними у зв’язку з Договором, шляхом 
безпосередніх переговорів.
6.2. У випадку неможливості вирішити спір, він вирішується у судовому порядку.

7. Форс-мажор.
7.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), як-то: війна, бойові 
дії, суспільне безладдя, стихійні лиха, а також акти вищих державних органів, якщо такі 
обставини роблять об’єктивно неможливим (неправомірним) виконання Сторонами 
(Стороною) своїх зобов’язань за Договором, відповідна Сторона звільняється від 
відповідальності за невиконання зобов’язань за Договором. Термін виконання в такому 
випадку відсувається на термін впливу обставин непереборної сили.
7.2. Сторона, для якої виникнення форс-мажорних обставин зробили неможливим виконання 
зобов’язань, повинна не пізніше 5 (п‘яти) календарних днів в письмовій формі повідомити 
іншу сторону про їх настання, очікуваному терміну їх дії та припинення. Не повідомлення 
або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на них як на підставу, що 
звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.

8. Особливі умови.
8.1. Договір складений в двох примірниках по одному для кожної сторони, що мають 
однакову юридичну силу.
8.2. Зміни і доповнення до даного договору вносяться за взаємною згодою сторін шляхом 
укладення додаткової угоди, оформлюється в письмовій формі, погоджується сторонами та є 
невід’ємною частиною Договору.
8.3. Одностороннє внесення змін чи доповнень до Договору не дозволяється.
8.4. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором регулюються згідно з чинним 
законодавством України.
8.5. Дострокове розірвання договору за ініціативою однієї із сторін можливе у випадках 
визначених законодавством України.
8.6. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297 - 
VI сторони надають згоду на використання та обробку персональних даних з метою 
забезпечення правових та господарських відносин.
8.7. Даний договір набирає чинності в день підписання його обома сторонами та діє до 
31.12.2020 р„ а у частині виконання зобов’язань Замовником - до їх повного виконання.

Виконавець

50049, м. Кривий Ріг, вул. Спаська, 5-64 
код ЄДРПОУ 3150824953
МФО 305750
Р/р ПА703057500000026006053534491

Замовник

Виконавчий комітет Криворізької 
міської ради
50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,! 
код ЕДРПОУ 04052169
МФО 820172
р/р ИА878201720344200004000052749

Тетяна Мала



Додаток до Договору
ДО 

від « ІД- » лютого 2020 року №__ 7

Калькуляція
вартості виготовлення Вітальних листівок - кількість - 1650 шт. 
Розробка ескізу відповідно до тематики, висікання, лакування 
(у т.ч. вибіркове), біговка, тиснення (фольгою, конгревне), формат (10x21 см , 13,5x13,5 см)

№
 з/

п

Назва Одиниця 
виміру Кількість

Вартість за 
од., грн. 
без ПДВ

Загальна 
вартість, грн.

без ПДВ

1
Вартість підготовки до друку 
(розробка ескізу, вивід плівок, 
виготовлення фотоформ, кліше)

шт. 1650 6,60 10890,00

2 Вартість друку шт. 1650 3,60 5940,00

3
Вартість оздоблювальних робіт 
(висікання, лакування, біговка, 
тиснення)

шт. 1650 7,30 12045,00

4 Вартість витратних матеріалів шт. 1650 19,50 32175,00

ВСЬОГО: 1650 37,00 61050,00

Калькуляція 
вартості виготовлення Запрошень - 1050 шт.
Розробка ескізу відповідно до тематики, висікання, лакування
(у т.ч. вибіркове), тиснення (фольгою, конгревне), фо рмат 7,5x17 см,

№
 з/

п

Назва Одиниця 
виміру Кількість

Вартість за 
од., грн. 
без ПДВ

Загальна 
вартість, грн.

без ПДВ
1 Вартість підготовки до друку 

(розробка ескізу, вивід плівок, 
виготовлення фотоформ, кліше)

шт. 1050 0,75 787,50

2 Вартість друку шт. 1050 1,20 1260,00
3 Вартість оздоблювальних робіт 

(висікання, лакування, 
тиснення)

шт. 1050 0,70 735,00

4 Вартість витратних матеріалів шт. 1050 3,75 3937,50

ВСЬОГО: 1050 6,40 6720,00

Калькуляція
вартості виготовлення Конвертів білих - 600 шт.
Формат 11x22см, 14x14 см; кольорове зображення символіки міста та адреси виконкому міськради

№
 п

/п Назва Одиниця 
виміру Кількість

Вартість за 
од., грн. 
без ПДВ

Загальна 
вартість, грн.

без ПДВ

1 Вартість підготовки до друку 
(розробка ескізу) шт. 600 0,31 186,00

2 Вартість друку шт. 600 2,80 1680,00
3 Вартість витратних матеріалів шт. 600 2,19 1314,00

ВСЬОГО: шт. 600 5,30 3180,00



Калькуляція
вартості виготовлення Конвертів кольорових з тисненням - 250 шт.
Розробка ескізу, висікання, біговка, склеювання, тиснення (фольгою, конгревне), формат (11x22см, 
15x15 см)

№
 п/

п

Назва Одиниця 
виміру Кількість

Вартість за 
од., грн. 
без ПДВ

Загальна 
вартість, грн.

без ПДВ

1 Вартість підготовки до друку 
(розробка ескізу, кліше) шт. 250 2,45 612,50

2 Вартість висічки та виклейки 
конверту шт. 250 3,95 987,50

3 Вартість тиснення шт. 250 2,20 550,00
4 Вартість витратних матеріалів шт. 250 13,66 3415,00

ВСЬОГО: шт. 250 22,26 5565,00

Калькуляція
вартості виготовлення Вітальних листів - 50 шт.
Розробка ескізу, висікання, лакування (у т.ч. вибіркове), біговка, тиснення (фольгою, конгревне), 
формат (21*30 см)

№ 
з/п Назва Одиниця 

виміру Кількість
Вартість за 

од., грн. 
без ПДВ

Загальна 
вартість, грн.

без ПДВ
1 Вартість підготовки до друку 

(розробка ескізу, вивід плівок, 
виготовлення фотоформ, кліше)

шт. 50 16,95 847,50

2 Вартість оздоблювальних робіт 
(висікання, лакування, біговка, 
тиснення)

шт. 50 7,40 370,00

3 Вартість витратних матеріалів шт. 50 51,97 2598,50
ВСЬОГО: шт. 50 76,32 3816,00


