
!оговiр JlЪ34

про порядок висвiтлепня дiяльrrостi
департаменту земеJ!ьних pecypciB Вiнницькоi MicbKoi радп
друкованим засобом масовоТ iнформацii <<Вiпнпцька газета>)

,u. Вiннuця /f 02

Сторони договору *.Щепартамент земельних pecypciB BiHHmrbKoi MicbKoi ради в
особi директора Купнiрчlка Сергiя Днатолiйовича, що дiс на пiдставi Подоження та
Закону Украiни <Про мiсчеве саti{оврядувalпнJr в УкраiЪi>l, (надалi - Замовник), з одного
боку, та Товариство з обмеженою вйповiдальнiстю кРедакцiя газети кВiнницька гaветФ)

(надалi тов кредакцiя газети квiнницька газета>) в особi директора космини наталii
Миколаiвни, що дiе на пiдставi Статугу (валатi Виконавець), з iншого боку, укла.ти цей

.Щоговiр про таке.

1. Предмет i мета договору

1.1. Пре7ц,rегом цього .Щоговору вiдповiдно до ЗУ кПро порядок висвiтлення

дiяльностi органiв державноi влади та органiв мiсцевого с:моврядувапЕя в YKpaiHi

засобамИ MacoBoi iнформачii> е створення, поширенЕя, використанЕя i зберiганпя

iнформаuii про дiяльнiсть .щепартаменту земельних pecypciB вiнницькоi Micbkoi рми,
зzulоволеннЯ iнформачiйних потреб громадян, юридичних осiб про робоry чього органу
шляхом публiкачii матерiалiв (локрлентiв) у межах квот газетних площ та видiлених дjи
цього коштiв.

1.2. Цей,Щоговiр укладений для регламентацii прав та обов'язкiв CTopiH у прочесi
висвiтлення роботи Департаменry земельних peclpciB Вiнницькоi Micbkoi ра.пи в газетi

квiнницька газета) з метою якнайповнiшого задоволення потреб громалян у питанняr(

iнформачiйного забезпечення.

1.3. Виконавець зобов'язуеться об'сктивнО висвiт.lповатИ дiяльвiстЬ ДепаРТalIr,tеНТу та

iнформувати громадськiсть MicTa Вiнницi вiдповiдно до }мов чього ,Щоговору та додаткiв
до нього, а Замовник свосчасно оплачрати BapTicTb надаrrпх послlт.

2. Права та обов'язки Сторiп

2.1. Права та обов'язкп Викоrrавця:

2.1.1. Мае право висвiтлювати дiяльнiсть .ЩепартамеЕту земельнID( pecypciB

Вiнницькоi MicbKoi рали,

2.1.2. Зобов'язаний надавати Замовнику гд}етну площу для розмiutення матерiалiв
про дi_*пьнiсть .Щепартаменry земельЕих pecypciB Вiнницькоi MicbKoi ради, його посадових
осiб згiдно з чинними розuiнками, але пе бiльше нiж 20 Yо загальноi площi кожного номера

зап п ати ок ент повном

2.1.3. Зобов'язаниЙ якiсно, на високому професiйпому piBHi виконlвати заIr{оыIенЕя

щодо висвiтлення дiяльпостi .Щепартаменry земельних pecypciв Вiнницъкоi Micbкoi ради як
органу мiсцевого самоврядувIrння.

2.2. Права та обов'язкш Замовппка:

2.2.1 . Надавати Виконавцю матерiали iпформативного характеру

2.2.2. Повiдомляти Виконавця про проведення заходiв не пiзнiше нiж за один деЕь
до iхнього проведення в уснiй або письмовiй формах.
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2.2.3, Забезпечувати журналiстам кВiнницькоi газgти> вiльний доступ до
iнформаuii, що необхiдна для висвiтлення дiяльностi .Щепартаменry, KpiM випадкiв,
передбачених Законами YKpaiH и.

2.2.4. Зобов'язаний проводити оплату за вадаву гл}етну площу для розмiщенrrя
MaTepia.lliB вiдповiдно до виставлених paxlTlKiB та aKTiB викованих робiт.

3. BapTicTb, умови, строки висвiтленпя та порядок оплатп:

3.1. Загальна BapTicTb послlт Виконавrл, ваданих Замовнику, за }мов цього

.Щоговору визнача€ться в межах бюджетних асигнувань на висвiтлення його дiялЬНОСТi Та

iнформувавня громадськостi, а ca}.te в cyMi 705 (ciMcoT п'ять) грн. 00 коп., в т.ч. П,ЩВ- 1l7
грн. 50 коп.

3.2. Замовник у межа,\ коштiв, визначених п.3.1 цього.Щоговору, формус
замоыIенЕя на висвiтлення свосl дiяльностi у виданнi кВiнницька газета)) щодо:

публiкування офiчiйноi iнформаuii (рiшень MicbKoi ради та ii виконавчого
KoMiTeT1,. регуляторних aKTiB та i'xHix проектiв, розпоряджень мiського голови тощо);

- публiкуваrня звiтiв, репортажiв, iнших iнформачiйних матерiалiв.

3.3. Замовпик змовJuIе (письмово або усно) публiкувапня офiчiйних матерiалiв,
звiтiв. репортажiв. iнших оперативних iнформачiйних матерiалiв не пiзнiше нiж за три днi
до виходу чергового числа газети (у виняткових випадках за день), а rryблiкацii, що
потребltоть детальнiшоi розробки (iнтерв'ю, статгi), - не пiзнiше нiж за п'ять днiв до
виходу газети.

Оголошення, повiдомлення, прпвiтання з нагоди державIrих i професiйних свят
Замовник подае не пiзвiше як за два днi до виходу газети.

З.4. Замовник здiйсrтюс оплату вiдповiдно до надшrоi газЕтноi площi дtя
розмiщення матерiалiв згiдно з чинними розцiнками, затвердженими нalказом директора
ТОВ кРедакцiя газети кВiнницька газета), а саме: 5 грн за l кв. см.

3.5, ABTopcbKi матерiали щодо висвiтлення дiяльностi Замовник4 оrryблiкованi за

iнiцiативою Виконавця, не оплачуються.

3.б. Сторони пiдпис}тоть акти виконаних робiт i кошторис BapTocTi вказаних робiт
за звiтний мiсяць, якi надаються Замовнику не пiзнiше нiж 5 числа насryпного мiсяця.

3.7. Замовник щомiсяця оплачус шJulхом перер:rхуванкя коштiв на розрахунковий
рахуЕок Виконавця згiдно з його виставленими рахункalпrи не пiзнiше нiж 10 числа
наступного мiсяця.

3.8. У разi вiдсlтпостi оплати за наданi послуги пiсля закiнчення TtpMiHy оплати
Виконавець мас право припинити висвiтлення дiялъностi ,Щепартаменry земельних
pecypciB Вiнницькоi MicbKoi рми та вимiгати вiдшкодувавня заборгованостi та збиткiв.

3.9. У разi неналеrкного виконtlння Виконавцем уrtов.щоговору Замовник ма€ право
припиЕити оплату визначених послуг.

4. Вiдповiдальнiсrь cTopiH i вrrрiшення спорiв

4.1. У випадку порушення cBoii зобов'язань за цим ,Щоговорм сторони несуть
вiдповiдальнiсть, передбачену цим .Щоговором та чинним законодавством Украiни.
Порушенням зобов'язання е його невиконання або неIrалежне виконllнllя, тобто вИКОНШrНЯ

з пор}.шенЕям )ъ{ов, визначених предметом зобов'язшrня.

4,2. За невиконання Замовником п. 3.7. ланого .I[оговору BiH несе вiдповiдаrrьнiсть у
виглядi сплати на користь Виконавця пенi в розмiрi подвiйноi облiковоi ставки НБУ, що
дiяла у той перiод, за кожний день прострочення платежу.



4,3. За невиконанням Виконавцем взятих на себе за цим,Щоговором зобов'язань, BiH
сплачуе Замовниковi пеню в розмiрi полвiйноi облiковоi ставки НБУ, що дiяла у той
перiод, за кожний день просточення платежу.

5. Форс-маlкорпi обстдвини.

5.1. Сторони Ее несугь вiдповiда:lьпостi за невиконання або ненапежне виконarннJI

цього Договоруt якщо т{ке невиконalння або нен&lежяе викопalнЕя будугь зуruовленi дiею
обставин непереборIrоi сили (форс-мажорнi обставини).

5.2. Пiд обставинами }rепереборноi сили розумiсться: пожежа, повiнь, землетрус,
iншi стихiйнi лиха, а також вiйна, BocHHi дii без оrолошення вiйни, державний переворот,
змiни в законодавствi, неможливiсть лруку газет з вини енергогенеруючих чи пiдлрисмств
електропостачання, пiдприемств полiграфii, розповсюдкувачiв друкованих ЗМI.

5.3. У разi Еастilння обставин непереборноi сили Сторони негайно повйомrrяють
одна одну.

б. Прикiпцевi положення.

6.1..Щоговiр дiс з моменту пiдписання i ло 3l грулrrя 202l року.

6.2. Жодна зi cTopiH не мас права передавати cBoi права та обов'язки за цим
.Щоговором третiй cTopoHi без письмовоi зго.щl на це iншоi Сторони.

6.3. Спори мiж сторонами вирiшуються шJIяхом переговорiв, а якщо досягти
домовленостi неможJIиво - в сулах Украiяи згiдно з чинним законодllвством.

6.4. .Щоговiр складено укра'iнською мовою у двох оригiна.llьних примiрниках, по
одному дJuI кожного Учасника" що мають однакову юридиI*rу сшry.

6.5. У разi змiни поштовоi адреси, банкiвського prrxyнKy або iнших реквiзитiв
сторона ,Щоговору повiдомляе iншу рекоменловalним листом у триденниЙ TepMiH.

6.6. У разi реорганiзацii Учасникiв цього ,Щоговору умови цього ,Щоговору
обов'язковi для ixHix правонаступникiв.

6.7. Якurо жодна зi cTopiH не змвила в письмовiй формi про припиненюI або змiну
умов угоди за 1 мiсяць до закiнчення TepMiHy ,Щоговору, вона вважаеться продовжена на
такий же TepMiH i на тtrких же }ъ,toBtlx, якi були передбаченi угодою.

6.8. Змiни та доповЕення ло.Щоговору мають бlти оформленi в лисьмовiй формi за
погодженням cTopiH.

8. Юриличнi алреси, банкiвськi реквiзптп сгорiн:

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

fl епартамепт земельних pecypciB
вiнницькоi Micbkoi
2l l00, м. Вiнниця, вул. Пушкiнц 38
тел. (0432) 6? оэ-лt

Lц б 5к J,o| у l, оз ц 4 м йrу/йOqf, /м
м о /l0

Yrorr,

Код еДРпоу паzgйa

д

pl
в

1i

Товариство з обмеженою вiдповiда,rьнiстю
Редакцiя гдзетп <<Вiнницька газета)>
2l050, м. Вiнниця, вул. М. Оволова" 15

тел. (0432) 67 З0 49
UА4730268900000260090553з 1 579

Код еДРПОУ |ЗЗ22З20

Космина Н.М.Щиректор

Iнд. подат . }&l3322

р/р
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лкт л!34
]дачi-прийняття виконаних ро

вh ff 0А,
бiт (надання послуг)

2021 року

Ми, представники Замовника ,Щепартаменту земельЕих pecypciB Вiцницькоi MicbKoi ради в особi
директора Кушнiрчука С.А., з одного боку, та Виконавця ТОВ кРедакцiя газети кВiнницька
газета) в особi директора Космини Н.М., з iншого боку, склали цей акт про те,
бу.чи проведенi TaKi роботи (наданi TaKi пос.цуги) за рах}ъком Ns JЧ вiд <<Ц>>

що ВикоЕавцем
0/w

2021 р

Розмiцення рiшення
Вiнницькоi мiськоi рали вiл
29.01.202l Npl78 5 сесiя 8

скликання м.Вiнничя <Про
затвердкення Тимчасового
порядку проведенrrя обстежень
земель Вiнницькоi MicbkoT
об'еднаноi територiмьноТ

мади))

BapTicTb виконаних робiт (послуг) без ПДВ становить 587 (п'ятсот вiсiмдесят ciM) грн. 50 коп.,
ПДВ (20 %) 1 17 (сто сiмнадцять) грн, 50 коп.
Загальна BapTicTb викошаних робiт (послуг) з ПДВ становить 705 (ciMcoT п'ять грн.) грн.00
коп.

Сторони претензiй одва до одяоi не мalютъ

зАмовник ВИКОНАВЕЦЬ

2l100, м. Вiнниця, вул. Пушкiна, 38,
Тел. (0432) 6|-0ý-11
р l р | t б {8!,0 l l 

"l 
0 !И4 l l йl0 Ц 0И 9 8 l l" 4

Фо
Код €ДРПОУ

Назва робiт (послуг) -
публiкачiя iнформацiйних

матерiалiв

Номер, лата
виIryску

BapTicTb ол
газ. площi
(zpH/KB. с,u,1

загальна газgгна
площа,
кв. см

Загальна сума
зП,щ,

zрн

}lъ5 5,00 705,00

рАзом 705,00

.I[епартамент земельних pecypciB
Вiяницькоi Micbкoi рдди

Товариство з обмеженою вiдповiдапьнiстю
Редакцiя газетп <,<Вiнницька rазета))

о

Код еДРПОУ: |ЗЗ22З20
2l050, м. Вiнниця, вул, М. Оволова, 15

тел. (0432) 65-69-48, бухг, (0432) 6'|-З0-49
f р/р UА47302б89000002600905533 1 579
В ПАТ КБ КПРИВАТБАН

.Щиректор Космина Н.М.

мФо 302689
Iнд. подат. фl зз22з202

с.А.
\?\

1зз
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