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Фізична особа приватний підприємець Кольцова Світлана Анатоліївна, що діє
на підставі свідоцтва, з однієї сторони, і
м и м т л р , г  ж ш т . ш м
Б особі-

названа в подальшому ПОКУПЕЦЬ.
ї й ~ Ж А що діє на підставі

, з другої сторони, названі в подальшому СТОРОНИ, уклали

за взаємною- 
ПРОДАВЕЦЬ

Ь&ШлЯ ЩД [ИМММІ лАм од
; нДбиротязі дшдоговору у зв'язку із * МЩ]

цей договір про наступне .* »
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати ПОКУПЦЮ у зумовлені строки.*а ПОКУПЕЦЬ 
зобов'язується прийняти продукти харчування , названі в подальшому терміном 
«ТОВАР», і оплатити ПРОДАВЦЮ їх вартість.

1.2. Поставка ТОВАРУ здійснюється різновеликими партіями у зумовлені СТОРОНАМИ1 
*  строки відповідно до умов терміну ЬСА Міжнародних правил щодо тлумачення

торгових термінів “Інкотермс 2000» , згідно заявки.
. 2. КІЛЬКІСТЬ, АСОРТИМЕНТ І ЦІНА ТОВАРУ

2.1. Кількість, асортимент ТОВАРУ і ціни на нього визначаются 
домовленістю Сторін і фіксуються в накладних і рахунках, які 
пред'являє до оплати ПОКУПЦЮ.

.  3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна товару включає загальну вартість товару, переданого ПОКУПЦЮ 

_  ПРОДАВЦЕМ.
3.2. Ціна товару складає
3.3. Ціна договору може змінюватися наДіротязі дгтдоговору у зв язку 

зміною ринкової вартості товару як в сторону збільшення, так і в 
сторону зменшення.

4. УМОВИ ОПЛАТИ
4.1. ПОКУПЕЦЬ зобов’язується провести передоплату за ТОВАР - солодощі в 
_  асортименті ( в ъч. новорічні подарунки) згідно п. № 1 Постанови КМУ № 117 від

23.04.2014 р.
5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

5.1. ПРОДАВЕЦ зобов’язується передати ПОКУПЦЮ ТОВАР належної якості, який 
відповідає необхідним вимогам стандартів і нормативів України за якістю.

5.2. У випадку виявлення ТОВАРУ неналежної якості ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний 
терміново, не пізніше 24 ( двадцяти чотирьох ) годин з моменту передачі йому 
ТОВАРУ, повідомити про це ПРОДАВЦЯ и викликати представника останнього для 
складення відповідного акту 2.

5,* З моменту ' передачі * товару відповідальність за належне зберігання та строки 
реалізації товару вказані у сертифікаті якості переходять до Покупця.

5.4 У випадку1 порушення ПОКУПЦЕМ умов даного договору ПРОДАВЕЦЬ не несе 
відповідальності перед ПОКУПЦЕМ за передачу йому ТОВАРУ і не відшкодовує 
останньому збитки пов’язані з передачею та зберіганням ТОВАРУ,’ зазначених у 
пунктах 5.2 - 5.3 .

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
6-і .ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за якість проданого ТОВАРУ. Якщо при 
прийманні ТОВАРУ, ПОКУПЕЦЬ виявить ТОВАР, що за якістю не відповідає 
сертифікату, то він має право отримати від ПРОДАВЦЯ взамін таку ж кількість ТОВАРУ 
належної якості. Якщо ПРОДАВЕЦЬ не має змоги здійснити заміну неякісних ТОВАРІВ, 
він усуває виявлені недоліки ТОВАРІВ за свій ра.\унок.ул.ер\пі4 не більше! п'яти днів.
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ставки НБУ. __
6.2.У разі невиконання суб'єктами господарювання договірних зобов'язань
протягом місячного терміну з дня отримання товару , застосовуються штрафні санкції не
нижче облікової ставки НБУ.

7. ІНШІ УМОВИ
7.1. ПРОДАВЕЦЬ є платником єдиного податку.
7.2. ПОКУПЕЦЬ _______________________________________________________________
7.3. Будь-які зміни та доповнення до даного договору мають силу тільки в тому випадку, 

якщо вони оформлені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками 
СТОРІН.

7.4. Даний договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
7.5. Цей договір набирає чинності з моменту підписання його СТОРОНАМИ і діє до З Б 

грудня 201 £> року.
7.6. Якщо після закінчення строку дії даного договору договірні взаємовідносини між 

СТОРОНАМИ фактично продовжуються і жодна із СТРРІН не наполягає на їх 
припиненні, строк дії даного договору автоматично продовжується на один рік. -

7.7. У випадках, -»не передбачених договором, СТОРОНИ керуються чинним 
законодавством України.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ і
Фізична особа -  приватний 
підприємець Кольцова С.А., що мешкає:



ДОГОВІР №
на виготовлення та розміщення поліграфічної продукції

м. Дніпродзержинськ М\ / 7  2016 р.

Комунальне підприємство Кам’янської міської ради "Міська інформаційна
служба", надалі - "Виконавець", в особі директора Куропятникової Галини 
Володимирівни, яка діє на підставі статуту, з одного боку, та Департамент з гуманітарних 
питань Кам’янської міської ради, в особі директора департаменту Онищенко Тетяни 
Яківни, що діє на підставі Положення, надалі "Замовник", з іншого боку уклали даний 
Договір про наступне:

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виготовити та розмістити 
соціальну рекламу (постери), (далі - Продукція) у відповідності з її описом і на умовах, 
викладених в додатках до цього договору, які після підписання їх Сторонами є його 
невід'ємними частинами.
1.2. Виготовлення продукції здійснюється лише після затвердження оригінал- 
макету, Замовником в особі його уповноваженого представника, що діє на підставі 
доручення.

2.1. Вартість договору складає 7 374,00грн. (сім тисяч триста сімдесят чотири грн., 00 
копійок ), з урахуванням ПДВ- 20%.
2.2. Загальна вартість та ціна у випадку виготовлення продукції на прохання 
Замовником у скорочені строки (терміново 1-2 дні), визначається сторонами у додатках.

2.3. Замовник здійснює оплату послуг в безготівковій формі шляхом перерахування 
грошових коштів на розрахунковий рахунок на підставі рахунку-фактури Виконавця 
після передачі продукції.
2.4. Датою сплати рахунку є момент зарахування коштів на рахунок Виконавця.

3. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ПРИЙМАННЯ РОБІТ
3.1. Усі вимоги, які Замовник висуває до робіт по виготовленню Продукції, повинні 
бути передані Виконавцю до початку робіт.

3.2. Передача-прийняття Продукції за якістю і кількістю здійснюється шляхом 
оформлення і підписання сторонами Акту прийому-передачі виконаних робіт: Продукція 
вважається якісною, якщо вона виготовлена згідно з оригінал-макетом, затвердженим 
Замовником, та з матеріалів, вказаних в додатках.
3.3. Підписання Акту прийому-передачі виконаних робіт свідчить про відсутність 
претензій з боку Замовника.

3.4. Терміни виготовлення Продукції визначаються в додатках до даного Договору.

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2. ВАРТІСТЬ ТА ПЛАТЕЖІ

4. ПРАВА ТА ОЬОВ’ЯІКТІ.СТОРШ - .
/ і і з іи  /У 10/ /І?А

4.1. Замовник зобов'язаний:

у встановлені терміни, що визначаютшяуш додатках, 
виготовлення Продукції, прийняти і забрати виготовлену Продукцію

вартість



4.2. Виконавець зобов'язаний:
самостійно і якісно, у встановлений термін виготовити Продукцію у відповідності з 

її описом та затвердженим Замовником оригінал-макетом.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За порушення термінів виготовлення Продукції з вини Виконавця останній 
сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,5% вартості Продукції за кожен день прострочки

5.2. У разі виготовлення зі своєї вини неякісної продукції Виконавець зобов'язаний за 
свій рахунок, в узгоджений із Замовником термін, усунути виявлені недоліки.

5.3. Жодна із сторін не вправі передавати свої права та обов'язки за цим Договором будь- 
якій третій стороні без письмової згоди іншої сторони.
5.4. Виконавець не несе відповідальності за зміст оригінал-макету (текст, графічне 
зображення, об’єднання кольорів тощо), що передається йому Замовником.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне 
виконання зобов'язань щодо договору, якщо вони виникли внаслідок обставин 
непереборної сили чи стихійного лиха (форс-мажор).
6.2. Обставинами форс-мажору сторони визнають: введення надзвичайного стану, 
пожежі, паводки, землетруси, інші екстремальні погодні умови, раптове або планове 
вимкнення електроенергії, тепла та: водопостачання, раптове чи/та умисне виведення з 
ладу поліграфічного обладнання, які роблять неможливим виконання (своєчасне 
виконання) зобов'язань щодо цього Договору.

6.3. Сторона, що підпала під вплив таких обставин, протягом 2-х днів письмово 
інформує про це іншу сторону, підтвердивши настання таких обставин документально 
(повідомлення за підписом керівника).

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Всі спірні питання і розбіжності усуваються Сторонами шляхом переговорів, а у 
випадку недосягнення згоди - в господарському суді відповідно до чинного 
законодавства.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Даний договір діє з моменту підписання його уповноваженими представниками сторін 
з поставленням печатки і до 31 грудня 2016 року, а стосовно розрахунків - до повного 
розрахунку Сторін.

8.2. Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід'ємною частиною і мають 
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані сторонами.

8.3. У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності) 
Сторона, у якої відбулася така зміна, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 
п'яти календарних днів.

8.4. Цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку шляхом 
відправлення відповідного листа (рекомендованого або цінного чи вручення під розписку) 
за ЗО календарних днів до розірвання. У випадку одностороннього розірвання Договору 
сторона-ініціатор зобов'язана відшкодувати іншій стороні щодо Договору витрати, які вже 
здійснені у зв'язку з виконанням згідно умов Договору.

І



Якщо за 10 днів до закінчення строку 
бажання про його розірвання, договір 
календарний рік на тих же умовах.

дії договору не одна із сторін не висловить 
вважається пролонгованим на наступний

8.6. Виконавець має статус платника податку на загальних підставах, передбачених 
податковим кодексом України від 02.12.2010 року № 2755-УІ (зі змінами та 
доповненнями). Копія свідоцтва платника ПДВ № 40335548 від 03.10.2005 р. -  додається.

8.7. Замовник має статус неприбуткової установи.
8.8. У разі зміни статусу платника податків, будь-яка із Сторін зобов'язана у 3-х денний 
термін повідомити іншу Сторону про зміни, що відбулися в письмовому вигляді для 
внесення змін у даний пункт цього договору.
8.9. Виконавець дає згоду на використання своїх персональних даних, згідно Закону 
України "Про захист персональних даних" №2297-УІ від 01.06.2010 р.

9. НАЙМЕНУВАННЯ, АДРЕСИ, РЕКВИЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

КП КМР «Міська інформаційна служба» Департамент з гуманітарних питань 
____________________________ __________ Кам’янської міської ради


