
ДОГОВІР №НР-1

2016 р.

Департамент з гуманітарних питань Кам’янської міської ради, в
подальшому „ Замовник ”, в особі директора Онищенко Тетяни Яківни, який діє 
на підставі Положення , з однієї сторони, і
Фізична особа-підприємець Корж Віктор Вікторович, в подальшому „ 
Виконавець”, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за номером 3117001151, з другої 
сторони, які в подальшому разом іменуються
„ Сторони”, а кожна окремо -  „ Сторона”, уклали цей Договір надання послуг, 

який надалі іменується "Договір", про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець 
зобов'язується надати Замовнику послуги з технічного забезпечення заходів, а 
саме встановлення, обслуговування та демонтування професійної сцени 
розміром 8 м*10 м, що буде встановлена на площі П. Калнишевського у м. 
Кам'янське.

м. Кам’янське "

2. ПОРЯДОК І СТРОКИ

2.1. Послуги надаються Виконавцем Замовнику шляхом монтування 
сценічних конструкцій, їх технічного обслуговування на період з

№  и Л М £ п
2.2. Строк надання послуг: ІО. ОЩ
2.3. Місце надання послуг: площа П. Калнишевського у м. Кам‘янське 

Дніпропетровської області.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право:
- в будь-який час перевіряти хід і якість надання ̂ ю6луТ;йикрцавцем;: і
- у випадку виявлення недоліків у послугах|^^!яйіШЖ'Ш®Щі№Шій1йійфгу 

про їх усунення ;
3.2. Виконавець має право:
- отримати інформацію, необхідну для надання послуг;

ідегсед*І ; к о т а в з я т о н а о б ш | 
0. . Т У  2010

- своєчасно отримати плату за надані послуга81̂ / '
3.3. Замовник зобов’язаний:
- у випадку необхідності надати Виконавцю необхідну іі 

надання послуг;
- своєчасно оплатити вартість наданих послуг.

і *  Ж .

ґацію для



3.4. Виконавець зобов’язаний:
- якісно та своєчасно надати Замовнику визначені Договором послуги;
- скласти та підписати акт приймання-передавання наданих послуг;
- своєчасно надати акт приймання-передавання наданих послуг для 

підписання Замовнику;
- у випадку виявлення недоліків у наданих послугах, у строк, встановлений 

Замовником, за власний рахунок усунути вказані недоліки;
- на вимогу Замовника надати йому звіт про хід та результати надання 

послуг, детальну калькуляцію вартості послуг;

4. ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ

4.1. Вартість послуг Виконавця складає 160000 грн. (сто шістдесят тисяч 
гривень 00 кой)

4.2. Факт надання послуг підтверджується актом приймання-передавання 
наданих послуг, підписаним Сторонами.

4.3. Замовник зобов’язується провести 30% передоплату річної суми 
договору до кінця бюджетного періоду.

4.4. По закінченні строку Виконавець повертає суму невикористаного 
авансу протягом 3 днів.

4.5. Оплата послуг Виконавця Замовником проводиться в межах 
затверджених планових асигнувань на відповідний період.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його
підписання Сторонами і діє до Г % (РЛ. 1$0 року, а у частині
наданих гарантій щодо якості послуг -  до закінчення гарантійного строку.

5.2. Зміни і доповнення у цей Договір можуть бути внесені тільки за 
домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою до цього 
Договору.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. 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 цивільного законодавства, а також 
застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі 
принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. Замовник є - - - -_________________________________________ .
6.3. Виконавець є фізичною особою-підприємцем на загальній системі 

оподаткування без ПДВ.
6.4. Цей Договір укладено у двох примірниках, кожен із яких має однакову 

юридичну силу.

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

Департамент з гуманітарних питань 
Кам’янської міської ради_________

Фізична особа-підприємець Корж Віктор 
Вікторович,____________________________



ДОГОВІР №НР-2

" ° и 2016 р.

Департамент з гуманітарних питань Кам’янської міської ради, в
подальшому «Замовник», в особі директора Онищенко Тетяни Яківни, який діє 
на підставі Положення , з однієї сторони, і
Фізична особа-підприємець Корж Віктор Вікторович, в подальшому 
«Виконавець», що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за номером 3117001151, з другої 
сторони, які в подальшому разом іменуються
«Сторони», а кожна окремо -  «Сторона», уклали цей Договір надання послуг, 

який надалі іменується «Договір», про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець 
зобов'язується надати Замовнику послуги з технічного забезпечення заходів, а 
саме звукове технічне забезпечення та його обслуговування на площі П. 
Калнишевського у м. Кам‘янське.

2. ПОРЯДОК І СТРОКИ

2.1. Послуги надаються Виконавцем Замовнику шляхом монтування 
звукового обладнання на сцені, його технічного обслуговування на період з
_____ Ш\ /< /, Л&лР£р_______________________ , послуг звукооператора та
техніка. /

2.2. Строк надання послуг:_______ 1-$, М .
2.3. Місце надання послуг: площа П. Калнишевського у м. КаМ'Янське 

Дніпропетровської області.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

м. Кам’янське "&£"

3.1. Замовник має право:
- в будь-який час перевіряти хід і якість надання послуг Виконавцем; ;
- у випадку виявлення недоліків у послугах, пред‘явиТц;ВМбнавцю вимогу

про їх усунення ; [... 2,У К9Є'-,йикм‘0ИЇ гг7:- «. 1
3.2. Виконавець має право:
- отримати інформацію, необхідну для надання послуї1;
- своєчасно отримати плату за надані послуги
3.3. Замовник зобов'язаний:
- у випадку необхідності надати Виконавцю необхідну інформацію для 

надання послуг;
- своєчасно оплатити вартість наданих послуг.

Т У  2018



3.4. Виконавець зобов’язаний:
- якісно та своєчасно надати Замовнику визначені Договором послуги;
- скласти та підписати акт приймання-передавання наданих послуг;
- своєчасно надати акт приймання-передавання наданих послуг для 

підписання Замовнику;
- у випадку виявлення недоліків у наданих послугах, у строк, встановлений 

Замовником, за власний рахунок усунути вказані недоліки;
- на вимогу Замовника надати йому звіт про хід та результати надання 

послуг, детальну калькуляцію вартості послуг;

4. ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ

4.1. Вартість послуг Виконавця складає 130305, 00 коп. (Сто тридцять 
тисяч триста п’ять гривень 00 коп.)

4.2. Факт надання послуг підтверджується актом приймання-передавання 
наданих послуг, підписаним Сторонами.

4.3. Замовник зобов’язується провести 30% передоплату річної суми 
договору до кінця бюджетного періоду.

4.4. По закінченні строку Виконавець повертає суму невикористаного 
авансу протягом 3 днів.

4.5. Оплата послуг Виконавця Замовником проводиться в межах 
затверджених планових асигнувань на відповідний період.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 
підписання Сторонами і діє до р/, року, а у частині наданих 
гарантій щодо якості послуг -  до закінчення гарантійного строку.

5.2. Зміни і доповнення у цей Договір можуть бути внесені тільки за 
домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою до цього 
Договору.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. 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 цивільного законодавства, а також 
застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі 
принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. Замовник є ____ 2Н__________________________________________ •
6.3. Виконавець є фізичною особою-підприємцем на загальній системі 

оподаткування без ПДВ.



6.4. Цей Договір укладено у двох примірниках, кожен із яких має однакову 
юридичну силу.

ЗАМОВНИК:

Департамент з гума 
Кам’янської місько

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:

інітарних питань Фізична особа-підприємець Корж Віктор 
ї ради Вікторович,

Департамент з гуманітарних питань 
Кам’янської міської ради



ДОГОВІР №НР-3

м. Кам’янське
2016 р.

Департамент з гуманітарних питань Кам’янської міської ради, в
подальшому «Замовник», в особі директора Онищенко Тетяни Яківни, який діє 
на підставі Положення , з однієї сторони, і
Фізична особа-підприємець Корж Віктор Вікторович, в подальшому 
«Виконавець», що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за номером 3117001151, з другої 
сторони, які в подальшому разом іменуються
«Сторони», а кожна окремо -  «Сторона», уклали цей Договір надання послуг, 

який надалі іменується «Договір», про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець 
зобов'язується надати Замовнику послуги з технічного забезпечення заходів, а 
саме світлове технічне забезпечення та обслуговування на площі П. 
Калнишевського у м. Кам‘янське.

2. ПОРЯДОК І СТРОКИ

2.1. Послуги надаються Виконавцем Замовнику шляхом монтування
світлового обладнання на сцені, його технічного обслуговування на період 
з / {А , [£р_________________ , послуг світлотехніка.

2.2. Строк надання послуг:________________/Р. РР ІРРЛгР,______ .
2.3. Місце надання послуг: площа П. Калнишевського у м. Кам‘янське 

Дніпропетровської області.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право:
- в будь-який час перевіряти хід і якість надайня послуг Виконавцем;
- у випадку виявлення недоліків у послугах пред явити -Виконавцю вимогу

І 8 г '■ '«" " О 1А ВЗЯТО НА оВІШ'І

ґ  2016
про їх усунення ;

3.2. Виконавець має право:
- отримати інформацію, необхідну для надання;послуг-
- своєчасно отримати плату за надані послугфи
3.3. Замовник зобов’язаний:
- у випадку необхідності надати Виконавцю необхідну інформацію для 

надання послуг;
- своєчасно оплатити вартість наданих послуг.
3.4. Виконавець зобов’язаний:
- якісно та своєчасно надати Замовнику визначені Договором послуги;
- скласти та підписати акт приймання-передавання наданих послуг;



- своєчасно надати акт приймання-передавання наданих послуг для 
підписання Замовнику;

- у випадку виявлення недоліків у наданих послугах, у строк, встановлений 
Замовником, за власний рахунок усунути вказані недоліки;

- на вимогу Замовника надати йому звіт про хід та результати надання 
послуг, детальну калькуляцію вартості послуг;

4. ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ

4.1. Вартість послуг Виконавця складає 163870, 00 коп. (Сто шістдесят 
три тисячі вісімсот сімдесят гривень 00 коп.)

4.2. Факт надання послуг підтверджується актом приймання-передавання 
наданих послуг, підписаним Сторонами.

4.3. Замовник зобов’язується провести 30% передоплату річної суми 
договору до кінця бюджетного періоду.

4.4. По закінченні строку Виконавець повертає суму невикористаного 
авансу протягом 3 днів.

4.5. Оплата послуг Виконавця Замовником проводиться в межах 
затверджених планових асигнувань на відповідний період.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його
підписання Сторонами і діє до Й, VА . . року, а у частині наданих
гарантій щодо якості послуг -  до закінчення гарантійного строку.

5.2. Зміни і доповнення у цей Договір можуть бути внесені тільки за 
домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою до цього 
Договору.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. 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 цивільного законодавства, а також 
застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі 
принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. Замовник є — ____________________________________________ .
6.3. Виконавець є фізичною особою-підприємцем на загальній системі 

оподаткування без ПДВ.
6.4. Цей Договір укладено у двох примірниках, кожен із яких має однакову 

юридичну силу.



МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

Департамент з гуманітарних питань Фізична особа-підприємець Корж Віктор
Кам’янської міської ради Вікторович,


