
Дода ткова угода № 1
до Договору № 13-10-20/78 про надання послуг 

від «21» квіти 2021 р. -
Куп'янський р-н. Ж 2021 р.

Відділ освіти, культури, .молоді та спорту К'індрашівської сільської ради Харківської 
області в особі начальника Пасічник Світлани Михайлівни. що діє на підставі Положення (далі - 
Замовник), з однієї сторони, та ГОВ Видавництво «Ранок», в особі директора Круглова Віктора 
Володимировича, що діє на підставі Статуту (далі Виконавець), з другої сторони, разом но 
тексту - Сторони, уклали що Додаткову угоду до Договору X» ГЗ-10-20/78 від 21.04.2021р. про 
наступне:
1 .Внести зміни до Договору № І '3-10-20/78 від 21.04.2021р.:
1.1. Викласти п.3.3. р. 111 «І Іорядок розрахунків та строки оплати.» основного Договору № ГЗ-10- 
20/78 від 21.04.2021 р.. в наступній редакції:
3.1. Очікувана вартість послуг на період дії договору 7477,86 три. (сім тисяч чотириста сімдесяі 
сім гривень 86 копійок) ІІДВ не передбачено.
В разі необхідності може коригуватись в залежності від фактично отриманих послуг шляхом 
у к; і а; ієн н я до; іатко вої у годи. ...
2. Ця додаткова угода складена у двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу.
3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору X» ГЗ-10-20/78 від 21.04.2021р. і діє з 
моменту підписання до 31.12.2021 р.

Виконавець Замовник

1 013 «Видавництво «Ранок»
Юридична адреса: 61145, м. Харків, вул. Космічна
1 Іоіптова адреса: 61051.
м. Харків, вул. Котельниківська,
буд. 5
Рр UA323282090000026006010038133
в АБ 1 Іівденний.
МФО 328209
ко,^тР11ОУ 31060300
ге. т (067)3803303 //

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
21 а Кіндрашівської сільської ради

6.3720, Харківська обл., Кутгянський р-н, с.
Кіндрашівка, вул. Вишнева, буд. 1 
р/р UA778201720344200002000108190 
Держказначейська служба України, м. Київ 
1\ у п ‘ я п ськс У Д К СУ
МФО 820172
код 1ДІТ1ОУ 44018331 
тел. 0956512063



договір
про надання послуг

Кіндрашівська сільська рада від « .з// » Л7/&Х 2021 р.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Кіндрашівської сільської ради, надалі Замовник, в 
особі начальника Пасічник Світлани Михайлівни, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, 
та ТОВ Видавництво «Ранок», що діє на підставі Статуту в особі Директора Круглова Віктора 
Володимировича, надалі Виконавець, з другої сторони, укладають договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. Предметом договору, відповідно до ДК 021:2015-79820000-8 є послуги, пов'язані з друком 

(розповсюдження: одержання, зберігання, обробка і видача друкованої продукції).
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН.

2.1. Виконавець зобов’язується:
2.1.1. Отримати підручники згідно з документами про відвантаження і протягом 48 годин 

сповістити КВНЗ «ХАНО» про їх одержання для подальшого розподілу по навчальних
закладах.

2.1.2. Забезпечити повне збереження якості підручників.
2.1.3. Згідно з одержаною від КВНЗ «ХАНО» рознарядкою готувати документи для доставки 

підручників за призначенням.
2.1.4. Інформувати Замовника про надходження підручників.
2.1.5. Згідно з отриманою від методиста рознарядкою видати підручники Замовнику разом з

накладною та актом викопаних робіт.
2.1.6. При виникненні обставин, що перешкоджають належному віїкбнанню своїх зобов’язань, 

згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.
2.1.7. У документах на відвантаження зазначати, що підручникйойл^енб-МінбсвіТй України.
2.2. Замовник зобов’язується: І gf / “_____ _________ со :
2.2.1. Одержати підручники за адресою Замовника.
2.2.2. Оплатити надані послуги згідно актів виконаних робіт у строк, визначений п.3.2-
2.2.3. Прийняти підручники за кількістю та якістю протягом 48 (сорока восьми) годин. |,1о

закінченні вказаного терміну претензії Виконавцем не приймаються-............ ■ ■ ■
3.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА СТРОКИ ОПЛАТИ. Ж

3.1. За надані послуги Виконавець отримує 8,5% (вісім цілих п’ять десятих відсотків) від вартості 
підручників.

3.2. Оплата за виконані послуги здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту 
отримання підручників та підписання акту виконання робіт.

3.3. Очікувана вартість послуг на період дії договору 15000 (п'ятнадцять тисяч гри. ) 11ДВ не 
передбачено.
В разі необхідності може коригуватись в залежності від фактично отриманих послуг шляхом 
укладення додаткової угоди.

4. ФОРС-МАЖОР.
4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне 

виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, 
повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій, загальної військової мобілізації, обмеження 
комендантської години, блокади, страйки і інших обставин непереборної сили), і якщо ці 
обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується 
відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

4.2. Якщо форс - мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі 
Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в 
цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про 
правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

4.3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти 
днів повідомити іншу Сторону про настання форс - мажору, припинення виконання своїх 
зобов'язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.

4.4. Наявність форс - мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами 
Торгово - промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

4.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс мажорних 
обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
5.1. Виконавець відшкодовує замовнику повну вартість пошкоджених та/або втрачених підручників 

з його вини протягом ЗО (тридцяти) календарних днів з моменту такого пошкодження та/або 
втрати.



5.2. За недотримання строків сплати зазначених в п. 3.2. Договору Замовник сплачує Виконавц. 
пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення за кожний 
день прострочення.

5.3. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність 
визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його 
невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених 
змістом зобов’язання.

5.4. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо 
воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх 
залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.5. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх 
зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією 
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.6. За одноразову необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань винна Сторона сплачує 
іншій Стороні штраф у розмірі 3 % від вартості послуг.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ.
6.1. Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2021 року, а в частині 

розрахунків — до повного виконання зобов’язань.
6.2. Виконавець має право припинити виконання своїх зобов'язань по договору в разі затримання 

оплати послуг більше, ніж на ЗО (тридцять) днів.
6.3. Договір може бути пролонгований за взаємною згодою Сторін, про що зацікавлена Сторона 

повинна повідомити іншу не пізніше ніж за 1 місяць до закінчення строку дії договору. У раз—> 
згоди сторони обов’язково мають скласти письмовий документ.

6.4. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим
складанням письмового документу.

6.5. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору 
можливе лише в випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.

6.6. Кожна із сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо 
письмово повідомити про це другу сторону за 1 місяць із зобов’язанням відшкодувати всі 
завдані ним збитки другій стороні.

6.7. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 
Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку 
за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним 
законодавством України.

6.8. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного
законодавства.

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Продавець: ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ «Видавництво «Ранок»
Код ЄДРПОУ 31060300
Юр.адреса:61302, м. Харків, 
вул. Кібальчича, буд.27, кв.135.
Поштова адреса:61051, м. Харків, 
вул. Котельниківська, буд. 5, 
р/р UА 32 328209 0000026006010038133 
в АІтНіпдснниіі. МФО 328209
Тел.(067)3803303

/ *

_В.В. Круглов 
--

3°0

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту
Код ЄДРПОУ 44018331
Юр.адреса: 63720, Харківська обл,
Куп’янський р-н, село Кіндрашівка, 
вул. Вишнева,!.
Поштова адреса: 63701 Харківська обл., 
м. Куп’янськ, вул. го Травня, 19

720344200002000108190
в ГУДКЄУ у Харківській області 
Тел. (050Ш8Д4;

С.М.Пасічник



М КОНАВШІ» ЗАМОВНИК

овариегво ■> обмеженою відповіла.тьпістю 
і і і і давніш і во «Ранок»
' .1’1 ІОУ 3 1060.300 тел 057 727-70-80

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Кіндрашівської 
сільської ради
ЄДРГЮУ 4401833 1 тел 0505881420

Протокол узгодження договірної піни 3422045

Харків

і що підписалися нижче Никопавець Товариство з обмеженою відповідальністю Видавництво «Ранок» в
. бі директора Круглова ІЗ.В., який діє на підставі Статуту, з одної сторони, та Замовник Відділ освіти, культури, 

■ ті та спорту Кіндрашівської сільської ради в особі уйТ&міМЛ. С . ■ , який(а) діє на підставі
ЇУюлОМИкЯ , J іншої сторони, склали даний І Іротокол узгодження договірної ціни до зазначеного Договору про

'W'opoiiH узгодили, що варт ість послуги, пов’язаної з друком (розповсюджування: одержання, зберігання, обробка, видача 
•.-укованої продукції) складає 8,5% від вартості підручників 4 410,95 грн. , іцо дорівнює (374,93 (гри ІІДВ не 
і в.’ І )СДС)3ЧСІІО.



ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво«Ранок»
ЄДРПОУ 31060300 тел 057 727-70-80

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Кіндрашівської 
сільської ради
ЄДРПОУ 44018331 тел 0505881420

Протокол узгодження договірної ціни 3410558

м. Харків xA/rptg.. ДОМ

Ми, що підписалися нижче Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю Видавництво «Рапок» в 
особі директора Круглова В.В., який діє на підставі Статуту, з одної сторони, та Замовник Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту Кіндрашівської сільської ради в особі BMawuML diacvtnuic £. JA. , який(а) діє на підставі 
dtQju&M.ZHHS. , з іншої сторони, склали даний Протокол узгодження договірної ціни до зазначеного Договору про 
таке.

Сторони узгодили, що вартість послуги, пов’язаної з друком (розповсюджування: одержання, зберігання, обробка, видача 
друкованої продукції) складає 8,5% від вартості підручників 30 410,48 грн, , що дорівнює 2584,89 гри. ПДВ не 
передбачено.


