
ДОДАТКОВА УГОДА №1
до Договору від 17.02.2020 №30

м. Кривий Ріг « Н »____ /_________ 2020 р.

Фізична особа-підприемець 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 Валентини 
Берлін, 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 цю додаткову угоду про наступне:

1. У зв’язку з невідкладними заходами, пов’язаними з пандемією гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, виникла 
необхідність зменшити суму Договору №30 від 17 лютого 2020 року (надалі - Договір) на 
62 714, 00 грн. (шістдесят дві тисячі сімсот чотирнадцять гривень 00 копійок) та внести 
зміни до пунктів 1.1, 1.2 Договору, виклавши їх у новій редакції:

«1.1 Виконавець зобов’язується виготовити та передати у власність Замовника 
наступну продукцію: вітальні листівки, вітальні листи.

Кількість та стислий опис продукції наведені в калькуляції (додаток), що є 
невід’ємною частиною договору.

1.2. Сума договору складає 17 617,00. грн. (сімнадцять тисяч шістсот сімнадцять 
грн. 00 коп.) без ПДВ.».

2. Викласти калькуляцію у новій редакції, яка є Додатком до цієї Додаткової угоди.
3. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та 

скріплення печатками Сторін.
4. Умови Договору, не обумовлені цією Додатковою угодою, залишаються 

незмінними і Сторони підтверджують щодо них свої зобов’язання.
5. Додаткову угоду складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну 

силу, по одному для кожної із Сторін і є невід’ємної частиною Договору.

Виконавець Замовник

ФО-П Чернявський Д.О.

50049, м. Кривий Ріг, вул. Спаська, 5-64 
код ЄДРПОУ 3150824953
МФО 305750
р/р ЦА703057500000026006053534491
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Виконавчий комітет Криворізької 
міської ради
50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1 
кодЕДРПОУ 04052169
МФО 820172
р/р ЦА878201720344200004000052749 
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Додаток до Додаткової угоди
ВІД «д_» квітня 2020 року N^^_

Калькуляція
вартості виготовлення Вітальних листівок - кількість - 373 шт.
Розробка ескізу відповідно до тематики, висікання, лакування
(ут.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. 373 6,60 2461,80

2 Вартість друку шт. 373 3,60 1342,80

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

,шт. 373 7,30 2722,90

4 Вартість витратних матеріалів шт. 373 19,50 7273,50
ВСЬОГО: 373 37,00 13801,00

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

О3 Вартість витратних матеріалів шт. 50 51,97 2598,50
ВСЬОГО: шт. 50 76,32 3816,00

Виконавець
ФОП Чернявський Д.О.


