
ДОГОВІР №

«^» 2020 року

ІіЬ

м. Кривий Ріг

Фізична особа - підприємець Чернявський Денис Олександрович, що 
діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію №198922 від 27.04.2006, 
що іменується в подальшому «Виконавець», з одного боку та виконавчий 
комітет Криворізької міської ради, що іменується в подальшому «Замов
ник», в особі керуючої справами виконкому міської ради Малої Тетяни 
Володимирівни, яка діє на підставі Закону України "Про місцеве самовряду
вання в Україні", з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет та сума договору

1.1. Виконавець зобов’язується виготовити продукцію: листи для попов
нення книги Почесних громадян міста Кривого Рогу новими матеріалами, а 
Замовник прийняти її і оплатити у сумі 1 586,20 грн. згідно з калькуляцією 
(додається), яка є невід’ємною частиною договору.

1.2. Договірна вартість продукції становить 1 586,20 грн. (одна тисяча 
п’ятсот вісімдесят шість грн. 20 коп.), без ПДВ.

1.3. Місце поставки товару: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 
пл. Молодіжна, 1.

2. Порядок розрахунків

2.1. Моментом поставки продукції Замовнику є момент підписання ним 
акта прийому-передачі продукції.

2.2. Оплата продукції здійснюється після підписання акту прийому- 
передачі продукції шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунко
вий рахунок Виконавця.

З. Права та обов’язки сторін

3.1. Замовник зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі оплатити за 
поставлену продукцію.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Ви
конавцем, повідомивши про це його у строк 10 календарних днів.

3.2.2. Контролювати постачання продукції відповідної якості у строки та 
у кількості, встановлені Договором^

3.3. Виконавець зобов’язаний:
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3.3.1. Виготовити продукцію із свого матеріалу протягом 10 робочих 
днів від дня надання відповідного запиту від Замовника.

3.3.2. Забезпечити поставку продукції відповідної якості у строки та у 
кількості, встановлені цим Договором.

3.4. Виконавець має право:

3.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлену 
продукцію.

3.4.2. У разі невиконання зобов’язань Замовником, достроково розірвати 
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 календарних днів.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов діючого Договору 
Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. До 
винної Сторони, яка порушила зобов’язання за Договором, застосовується пе
ня у розмірі 2-х облікових ставок НБУ, що діяла у період, за який сплачується 
пеня.

4.2. Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконан
ням Договору, підлягають відшкодуванню Виконавцем, у разі наявності його 
вини, у повному обсязі.

4.3. Спори, які виникають у процесі реалізації цього Договору вирішу
ються шляхом переговорів між Сторонами. У випадку недосягнення 
домовленості, спір розглядається у господарському суді, виходячи з вимог пі
двідомчості та підсудності.

5. Термін дії договору

5.1. Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє 
до 31.12.2020, а в частині виконання зобов’язань Замовником - до повного їх 
виконання.

5.2. Закінчення строку дії договору не звільняє Сторони від відповідаль
ності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

6. Форс-мажор

6.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), 
які підтверджені відповідним документом уповноваженого органу, як-то: вій
на, бойові дії, суспільне безладдя, стихійні лиха, а також акти вищих держав
них органів, якщо такі обставини роблять об’єктивно неможливим (неправо
мірним) виконання Сторонами (Стороною) своїх зобов’язань за Договором, 
відповідна Сторона звільняється від відповідальності за невиконання зо
бов’язань за Договором. Термін виконання в такому випадку відсувається на 
термін впливу обставин непереборної сили.

6.2. Сторона, до якої виникнення форс-мажорних обставин зробили не
можливим виконання зобов’ячянв повинна нр пічнітттр ґп’атрЛ тгапрмпяпиму 
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днів у письмовій формі повідомити іншу сторону про їх настання, очікуваний 
термін їх дії та припинення. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення 
позбавляє Сторону права посилатися на них як на підставу, що звільняє від ві
дповідальності за невиконання зобов’язань.

7. Інші умови

7.1. Договір складений у двох примірниках по одному для кожної Сторо
ни, що мають однакову юридичну силу.

7.2. Зміни і доповнення до даного Договору вносяться за взаємною зго
дою Сторін шляхом укладення додаткової угоди, яка оформляється в письмо
вій формі, погоджується Сторонами та є невід’ємною частиною Договору.

7.3. Одностороннє внесення змін чи доповнень до Договору не дозволяється.
7.4. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються 

згідно з чинним законодавством України та цим Договором.
7.5. Дострокове розірвання Договору за ініціативи однієї із Сторін можливе 

у випадках, визначених законодавством України.
7.6. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 

01.06.2010 №2297-У1 Сторони надають згоду на використання та обробку персо
нальних даних з метою забезпечення правових та господарських відносин.

8. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

ВИКОНАВЕЦЬ:
ФО-П Чернявський Д.О.

50049, м. Кривий Ріг,
вул. Спаська,5-64
ЄДРПОУ 3150824953
МФО 305750
Р/р БА703057500000026006053534491
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
м. Кривий Ріг
тел. (067) 464-61-02

ПОКУПЕЦЬ:
Виконком Криворізької міської ради

50101, м. Кривий Ріг,
пл. Молодіжна,!
Р/р БА878201720344200004000052749 
код ЕДРПОУ 04052169
Держказначейська служба України, 
м. Київ
МФО 820172
тел. (056) 440-05-15 
факс (0564) 74-17-00
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Додаток до договору

і -№1 від
«іА> 2020р.

Калькуляція

Вартості виготовлення листів для поновлення книги Почесних громадян 
міста Кривого Рогу новими матеріалами - кількість - 2 шт.

№
 п/

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 2 65,00 130,00

2 Вартість друку ШТ 2 36,00 72,00

3 Вартість 
оздоблювальних робіт

шт 2 60,00 120,00

4 Вартість матеріалів шт 2 632,10 1264,20
ВСЬОГО: шт 2 793,10 1586,20

ВИКОНАВЕЦЬ
ФО-П Чернявський Д.О.


