
 

Додаткова угода № 1 

до Договору  № 96 від 20.05.2019 р. про надання  послуг   

 

 

м. Кривий Ріг                                       «_____» _______________2019 р. 
 

 

Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа Яцковська Яна Василівна, що 

іменується в подальшому "Виконавець", що діє на підставі Свідоцтва про державну 

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 заступника 

міського голови, 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 дану додаткову угоду № 1 до Договору № 96  від 20.05.2019 року (надалі по 

тексту цієї додаткової угоди іменований як Договір) про наступне: 

1. Сторони дійшли згоди внести зміни до  Договору, а саме:  

1.1. пункти 1.1 та 2.1.2 розділів "1. Предмет та ціна" та "2. Права та зобов'язання 

сторін" відповідно викласти в наступних редакціях: 

- "1.1. Виконавець зобов’язується надати послуги з виготовлення ескізів тематичної 

продукції (білборда та конвексборда) (надалі – Послуги) за завданням Замовника." 

- "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 

електронних версій ескізів білборда та конвексборда". 

1.2. викласти калькуляцію у новій редакції (додається). 

2. Всі інші умови Договору залишаються без змін. 

3.  Ця додаткова угода № 1 є невід'ємною частиною Договору, і вступає в дію з  

моменту підписання додаткової угоди № 1 уповноваженими  представниками Сторін  та 

скріплення їх підписів печатками Сторін. 

4.  Додаткова  угода № 1 складена у двох примірниках, що є оригіналами,  по одному 

для кожної із Сторін Договору, які мають однакову юридичну силу. 

 

                     Виконавець      Замовник 
 

СПД-ФО Яцковська Яна Василівна 

 

50024, м. Кривий Ріг,  

вул. Новопокровська, 12 

Платіжні реквізити:                                                                        

Р/р 26001032358900  

в АТ «УкрСиббанк» м. Київ 

МФО 351005, ОКПО 2804716927 

 тел. (056) 40 40 500 

 

 

 
 
 

Суб'єкт підприємницької діяльності - 

фізична особа  

 

 _______________ Яна Яцковська 

 

 

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 

 

 

Заступник міського голови 

 

 

____________________ Валентина Бєрлін 

 

 

 



 
 

Додаток до договору №___ 

від «____» ___________ 2019 року  

 

 

 

Калькуляція 

вартості однієї послуги з виготовлення ескізів тематичної продукції  

(білборда та конвексборда) 

  

№ 

з/п 
Назва 

Сума без 

ПДВ, грн. 

 

Питома вага,  

в % до вартості 

1 Розробка графічних ескізів:   

1.1 білборда: промалювання та виготовлення  в 

електронному вигляді, формат файлу – TIF 

із злитими шарами, розмір – 3Х6 

440,00 44 

1.2 конвексборда: промалювання та виготовлен-

ня  в електронному вигляді, формат файлу – 

TIF із злитими шарами, розмір – 1,2Х1,8 

440,00 44 

2 Внесення усіх поправок замовника до 

електронних версій ескізів білборда та 

конвексборда 

110,00 11 

3 Запис електронних версій ескізів білборда та 

конвексборда на диск DVD-R 

10,00 1 

 Вартість послуги: 1000,00 100 

 

Всього: 1 послуга х 1000,00 = 1000 грн. 

 

Виконавець 
      

  

Суб'єкт підприємницької діяльності - 

фізична особа  

 

 

_________________   Яна Яцковська 

 

 

 

 

        
 


