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На Ваш запит від 20.03.2019 надаємо копії запитуваних договорів.
Також повідомляємо, що статтею 23 Закону України «Про доступ до

публічної інформації» передбачено право запитувача на оскарження рішень, дій
чи бездіяльності розпорядників інформації до суду відповідно до Кодексу
адміністративного судочинства України.

Додаток: - копія договору, укладеного між ФОП Нападайло О.В. та
виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області на
надання послуг від 28.01.20 19 H ~21 на 2 арк. у 1 прим.;

- копія договору, укладеного між ФОП Нападайло О.В. та
виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області на
надання послуг від 28.01.20 19 H ~22 на 2 арк. у 1 прим.;

- копія договору, укладеного між ФОП Нападайло О.В. та
виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області на
надання послуг від 28.01.20 19 H ~23 на 2 арк. у 1 прим.
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Петренко 743987

Р .В . Ш А П О В А Л О В
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Фізична особа-підприємець Нападайло О~сана-':ВОлодимирівна (надалі
іменується "Виконавець"), який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію В03
N ~234414 від 1б червня 2005 р, з одного боку, та виконавчий комітет Кременчуцької
міської ради Полтавської області в особі міського голови Малецького Віталія
Олексійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» з другого боку, уклали даний Договір про надання послуг (надалі іменується
"Договір") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1,1, Виконавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі,
надати послуги Замовнику, а Замовник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених
у цьому Договорі, прийняти та оплатити послуги з технічного забезпечення заходів
світловим сценічним обладнанням, під час проведення Новорічних та Різдвяних
свят, (код згідно класифікатора ДК 021:2015 - код 45310000-3 Електромонтажні роботи
(код 45315100-9 Встановлення електротехнічного обладнання»).

2. ЦІНА. ОПЛАТА
2.1. Загальна сума договору складає 120000,00 (сто двадцять тисяч грн'. ООкоп.).
2.2. Ціни на послуги, що отримуються за цим Договором встановлюються в гривнях.
2.3. Оплата наданих послуг здійснюється в національній валюті України по

безготівковому розрахунку на розрахунковий рахунок Виконавця, на підставі акту
виконаних робіт (послуг), згідно статті 49 Бюджетного кодексу України.

2.4. Оплата повинна проводитись в повному обсязі на рахунок Виконавця, з
вказівкою номеру рахунка-фактури Виконавця, як підстави для оплати.

З.ЯКІСТЬ
3.1. Послуги, що надаються за цим Договором, повинні бути якісними та відповідати

вимогам «Замовника».
4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або
неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося
внаслідок дії форс-мажорних обставин.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що

виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів
між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів
протягом 90 днів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та
підсудністю такого спору за місцем знаходження відповідача відповідно до норм
процесуального права останнього. При цьому матеріальним правом для вирішення спорів
за цим Договором є матеріальне право, чинне в країні Виконавця.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
б.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть

відповідальність, визначену цим Договором та відповідним чинним законодавством.
Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання; тобто виконання
з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
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6.2. Відповідно Закону "Про бюджетний кодекс України", за невиконання або за
несвоєчасне виконання зобов'язань сторін за договором винна сторона сплачує штрафні
санкції відповідно до діючого законодавства України. Сплата штрафних санкцій не
звільняє сторони від подальшого виконання договірних зобов'язань.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
7. І. Цей Договір діє з дати підписання до 3 І. 12.2019 р. відповідно до п.3 ст. 631

Цивільного кодексу України.
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування,

попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього
Договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що
оформляється додатковою угодою до цього Договору. Зміни та доповнення, 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 уповноваженими на те
представниками Сторін.

7.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього
Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в країні Виконавця
законодавства.

7.5. Цей Договір складений українською мовою, на 2 сторінках у 2 примірниках,
кожний з яких має однакову юридичну силу.

7.6. Своїм підписом під цим договором «Виконавець» дає згоду «Замовнику» на
обробку своїх персональних даних з метою надання, отримання та здійснення розрахунків
за фактично надані послуги, та з метою належного виконання. ця згода чинна протягом дії
договору. Знищення персональних даних є підставою для припинення дії договору. Крім
того, своїм підписом «Виконавець» підтверджує, що він повідомлений (без додаткового
письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист
персональних даних», мету збору даних та про те, що його персональні дані передаються
«Замовнику» з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за надані послуги. На
виконання вимог Закону України від 11.02.2015 И 2 183-УІІ «Про відкритість використання
публічних коштів», «Виконавець» погоджується на опублікування цього договору та
первинних документів на єдиному Веб-порталі використання публічних коштів.

Місце знаходження і реквізити сторін
ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

Фізична особа-підприємець Виконавчий комітет Кременчуцької міської
Нападайло Оксана Володимирівна ради Полтавської області
39600, м. Кременчук,
вул. Героїв України б. 21, кв. 67
Код 2993519264
р/р 26003032675700
в АТ УкрСиббанк м. Кременчука,
МФО 351005

В.О.МалецькиЙ
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Фізична о~оба-підприємець Нападайло ~~~а~;::В~:fI~и~й:рів~а.~Щд1лі
іменується "Виконавець"), який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію В03
N2234414 від 16 червня 2005 р. з одного боку, та виконавчий комітет Кременчуцької
міської ради Полтавської області в особі міського голови Малецького Віталія
Олексійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» з другого боку, уклали даний Договір про надання послут (надалі іменується
"Договір") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі,
надати послуги Замовнику, а Замовник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених
у цьому Договорі, прийняти та оплатити послуги з технічного забезпечення заходів
звукопідсилюючим обладнанням та сценічним музичним обладнанням, під час
проведення Новорічних та Різдвяних свят, (код згідно класифікатора ДК 021 :2015 -
51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури)).

2. ЦІНА. ОПЛАТА
2.1. Загальна сума договору складає 80 000,00 (вісімдесят тисяч грн. ОО коп.).
2.2. Ціни на послуги, що отримуються за цим Договором встановлюються в гривнях.
2.3. Оплата наданих послуг здійснюється в національній валюті України по

безготівковому розрахунку на розрахунковий рахунок Виконавця, на підставі акту
виконаних робіт (послуг), згідно статті 49 Бюджетного кодексу України.

2.4. Оплата повинна проводитись в повному обсязі на рахунок Виконавця, з
вказівкою номеру рахунка-фактури Виконавця, як підстави для оплати.

З.ЯКІСТЬ
3.1. Послуги, що надаються за цим Договором, повинні бути якісними та відповідати

вимогам «Замовника».
4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або
неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося
внаслідок дії форс-мажорних обставин.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що

виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів
між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів
протягом 90 днів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та
підсудністю такого спору за місцем знаходження відповідача відповідно до норм
процесуального права останнього. При цьому матеріальним правом для вирішення спорів
за цим Договором є матеріальне право, чинне в країні Виконавця.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть

відповідальність, визначену цим Договором та відповідним чинним законодавством.
Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання,'тобто виконання
з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.



В.О.МалецькиЙ

6.2. Відповідно Закону "Про бюджетний кодекс України", за невиконання або за
несвоєчасне виконання зобов'язань сторін за договором винна сторона сплачує штрафні
санкції відповідно до діючого законодавства України. Сплата штрафних санкцій не
звільняє сторони від подальшого виконання договірних зобов'язань.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
7. І. Цей Договір діє з дати підписання до 3 І.12.20 19 р. відповідно до п.3 ст. 63 І

Цивільного кодексу України.
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування,

попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього
Договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що
оформляється додатковою угодою до цього Договору. Зміни та доповнення, 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 уповноваженими на те
представниками Сторін.

7.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього
Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в країні Виконавця
законодавства.

7.5. Цей Договір складений українською мовою, на 2 сторінках у 2 примірниках,
кожний з яких має однакову юридичну силу.

7.6. Своїм підписом під цим договором «Виконавець» дає згоду «Замовнику» на
обробку своїх персональних даних з метою надання, отримання та здійснення розрахунків
за фактично надані послуги, та з метою належного виконання. ця згода чинна протягом дії
договору. Знищення персональних даних є підставою для припинення дії договору. Крім
того. своїм підписом «Виконавець» підтверджує, що він повідомлений (без додаткового
письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист
персональних даних», мету збору даних та про те, що його персональні дані передаються
«Замовнику» з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за надані послуги. На
виконання вимог Закону України від 11.02.2015 N2 183-УІІ «Про відкритість використання
публічних коштів», «Виконавець» погоджується на опублікування цього договору та
первинних документів на єдиному Веб-порталі використання публічних коштів.

Місце знаходження і реквізити сторін
ЗАМОВffiІК

Виконавчий комітет Кременчуцької міської
ради Полтавської області
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Фізична особа-підприємець Нападайло Оксана Володимнрівна (надалі
іменується "Виконавець"), який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію ВОЗ
NQ2З4414від 1б червня 2005 р. з одного боку, та внконавчий комітет Кременчуцької
міської ради Полтавської області в особі міського голови Малецького Віталія
Олексійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» з другого боку, уклали даний Договір про надання послуг (надалі іменується
"Договір") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
І. І, Виконавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі,
надати послуги Замовнику, а Замовник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених
у цьому Договорі, прийняти та оплатити послуги з технічного забезпечення заходів
сценічною конструкцією, під час проведення Новорічних та Різдвяних свят, (код
згідно класифікатора ДК 021:2015 - 452]0000-2 Будівництво будівель (код 45212140-9
Встановлення об'єктів дозвілля)).

2. ЦІНА. ОПЛАТА
2.1. Загальна сума договору складає 100 000,00 (сто тнсяч грн. ООкоп.) ..
2.2. Ціни на послуги, що отримуються за цим Договором встановлюються в гривнях.
2.З. Оплата наданих послуг здійснюється в національній валюті України по

безготівковому розрахунку на розрахунковий рахунок Виконавця, на підставі акту
виконаних робіт (послуг), згідно статті 49 Бюджетного кодексу України.

2.4. Оплата повинна проводитись в повному обсязі на рахунок Виконавця, з
вказівкою номеру рахунка-фактури Виконавця, як підстави для оплати.

З.ЯКІСТЬ
З.l. Послуги, що надаються за цим Договором, повинні бути якісними та відповідати

вимогам «Замовника».
4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або
неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося
внаслідок дії форс-мажорних обставин.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що

виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів
між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів
протягом 90 днів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та
підсудністю такого спору за місцем знаходження відповідача відповідно до норм
процесуального права останнього. При цьому матеріальним правом для вирішення спорів
за цим Договором є матеріальне право, чинне в країні Виконавця.

6. ВIДПОВIДАльmсть
б.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть

відповідальність, визначену цим Договором та відповідним чинним законодавством.
Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання
з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.



6.2. Відповідно Закону "Про бюджетний кодекс України", за невиконання або за
несвоєчасне виконання зобов'язань сторін за договором винна сторона сплачує штрафні
санкції відповідно до діючого законодавства України. Сплата штрафних санкцій не
звільняє сторони від подальшого виконання договірних зобов'язань.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
7.1. Цей Договір діє з дати підписання до 31.12.2019 р. відповідно до п.3 ст. 631

Цивільного кодексу України.
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування,

попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього
Договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що
оформляється додатковою угодою до цього Договору. Зміни та доповнення, додаткові
угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу
у разі, якт о вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те
представниками Сторін.

7.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього
Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в країні Виконавця
законодавства.

7.5. Цей Договір складений українською мовою, на 2 сторінках у 2 примірниках,
кожний з яких має однакову юридичну силу.

7.6. Своїм підписом під цим договором «Виконавець» дає згоду «Замовнику» на
обробку своїх персональних даних з метою надання, отримання та здійснення розрахунків
за фактично надані послуги, та з метою належного виконання. ця згода чинна протягом дії
договору. Знищення персональних даних є підставою для припинення дії договору. Крім
того, своїм підписом «Виконавець» підтверджує, що він повідомлений (без додаткового
письмового повідомлення) про права; встановлені Законом України «Про захист
персональних даних», мету збору даних та про те, що його персональні дані передаються'
«Замовнику» з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за надані послуги. На
виконання вимог Закону України від І 1.02.2015 N 2 183-УІІ «Про відкритість використання
публічних коштів», «Виконавець» погоджується на опублікування цього договору та
первинних документів на єдиному Веб-порталі використання публічних коштів.

Місце знаходження і реквізити сторін
ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець
Нападайло Оксана Володимирівна
39600, м. Кременчук,
вул. Героїв України б. 21, кв. 67
Код 2993519264
р/р 26003032675700
в АТ УкрСиббанк м. Кременчука,

М~,~;~ШР;-~;-.~
/,' " . ;r~ -J~ -..г~~Z -.l: '; ':; ,::""~і,у

/.'-". #). ,." r

~

/.".; ~ ':T ~
'I ,t ' '10 -'"f ~ ~ . 11 ~ t.- О.

''::::.і? \.1 "о.Ар, ~''-;.\'
/ ... ",,, ',,';]s o~e на ~~~ i l ~

~

-,",', . _ ",'. . ;..- ' 'іО .в . Нападаило

~

., \.'.'" о"Д } " І,'
.• t.,\ е,." ~ ••~ І

\ < •. ~ '],99'.. -() ':/I~ '
, } ..;-~ ',..... 1 " 'f ••• .• " , ••• .•

',. -·~ ·~ /~ ·:"""""":r..!~ ··.•.~~ -::~...~ :.~~~:::~~\~;~:"

ЗАМОВНИК
Виконавчий комітет Кременчуцької міської
ради Полтавської області

39600, Україна, Полтавської обл.
м. Кременчук, пл, Перемоги 2
р/р J3}/5 "tf)gЗ 0 '3JО 9..9

в ГУДКСУ в Полтавській області

МФg.8.З..:... 19
р

В.О.МалецькиЙ


