
м. Кривий Ріг

Д О Г О В І Р № Ж

/ о  О  І« ___Д_________ 2019 р.

Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа Яцковська Яна Василівна, що 
іменується в подальшому "Виконавець", що діє на підставі Свідоцтва про держави}’ 
реєстрацію №2 227 001 0002 005645 від 20.04.2004 з одного боку, та Виконавчий комітет 
Криворізької міської ради, що іменується в подальшому "Замовник", в особі керуючої 
справами Малої Тетяни Володимирівни, яка 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 (надалі - Договір) про наступне:

1. Предмет та ціна договору
1.1. Виконавець зобов’язується падати послуги з виготовлення ескізу тематичної продукції 
(біг-борда) (надалі -  Послуги) за завданням Замовника.
1.2. Сума Договору складає 1 000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коті.) без ПДВ, згідно з 
калькуляцією, викладеною у Додатку до даного Договору, що є невід'ємною його частиною.

2. Права та зобов’язання сторін
2.1. Виконавець зобов'язується:
2.1.1. За вимогою Замовника інформувати про хід виконання цього Договору.
2.1.2. За усним зверненням Замовника, протягом 5-ти днів від дати звернення, виправити на 
його вимогу всі виявлені недоліки, якщо в процесі надання послуг Виконавець допустив 
відступ від умов Договору, що погіршили якість Послуг, в тому числі внести всі поправки до 
електронної версії ескізу біг-борду.
2.1.3 Надавати рахунок за надані Послуги.
2.2. Замовник зобов'язаний своєчасно проводити розрахунки з Виконавцем.
2.3. Замовник має право повсякчас перевіряти хід і якість роботи, виконуваної Виконавцем, 
не втручаючись в його діяльність.

3. Якість надання послуг
3.1. Виконавець повинен надати Замовнику якісні Послуги відповідно до Додатку Договору.
3.2. Виконавець несе відповідальність за якість послуг, наданих відповідно до умов цього 
Договору та гарантує їх падання в повному обсязі та відповідно до вимог, що виставляються 
Замовником.

4. Порядок розрахунків
4.1. Оплата Послуг Замовником здійснюється після їх отримання за договірною ціною 
відповідно до калькуляції шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок 
Виконавця згідно з рахунком та актом гіриймання-передавання наданих Послуг,

5. Відповідальність сторін
5.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за даним 
Договором, несе відповідальність згідно з чинним законодавством України та Договором.
5.2. 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.

6. Вирішення спорів
6.1. 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.

7. Форс-мажор
7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх 
зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені
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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.
7.2. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на 
них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань. Виникнення 
таких обставин повинно має бу ти підтверджене довідкою уповноваженого органу.

8. Термін дії договору
8.1. Договір набирає чинноеіі з моменту його підписання сторонами і діє до 31 грудня 2019 
року, а в частині виконання зобов’язань -  до повног о їх виконання.
8.2. )1,аний Договір може буди розірваний достроково, шляхом підписання додаткової угоди, 
за письмовою згодою Сторін або за рішенням суду, у випадках, передбачених чинним 
законодавством.
8.3. Усі інші питання, які не обумовлені умовами даного Договору, вирішуються за згодою 
Сторін на договірних підставах.
8.4. Усі зміни і доповнення до даного Договору мають силу, тільки якщо вони оформлені в 
письмовому вигляді, підписані кожною стороною. Оформлені належним чином зміни і 
доповнення до Договору стають його невід'ємною частиною.
8.5. Жодна зі Сторін Договору не має права передавати свої права та обов’язки за Договором 
третій особі без письмової згоди на це другої сторони.
8.6. 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 Договору, 
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 оборот)' на підставі 
принципів добросовісності, розумності та справедливості.
8.7. Сторони надають згоду на обробку персональних даних для забезпечення господарських 
відносин.
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Додаток до договору М>

від <фг\ 05 '

Ж

2019 року

Калькуляція
вартості однієї послуги з виготовлення ескізу тематичної продукції

(біг-борда)

М

з /п
Н а з в а

С у м а  б е з  
Г ІД В , г р н .

П и т о м а  в а г а , 
в % д о  в а р т о с т і

1 Розробка графічного ескізу біг-борда: 
промалювання та виготовлення в електрон
ному вигляді, формат файлу -- ТІР із 
злитими шарами, розмір -  3X6 та 1,2X1,8

440,00 88

2 Внесення усіх поправок замовника до 
електронної версії ескізу біг-борда

50,00 10

3 Запис електронної версії ескізу біг-борда на 
диск !)\'І)-К

10,00 2

Вартість послуги: 500,00 100

Всього: 2 послуги х 500,00 = 1000 грн. 
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