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Фiзична особа пiдприемець Муtшинськпй Олександр Володимиров],lч (надалi Продавець) в
особi Мушинського О. В. та Управлiння кульryри виконавчого KoMiTery Gлавутськоi MicbKoi ради
(надалi - Покупець), в особi начальника Сакалюка Сергiя Петровича, який дiе на пiдставi Положення з
другоТ сторони, уклали цей Договiр про наступне:

1. Предмет та цiна договору.
1.1 Предметом даного договору е полirрафiчна продукцiя ( книги (CODEX SLAVUTENSIS> та (CODEX

UNIVERSUM)).
1.2 BapTicTb полiграфiчноТ продукцiТ становить 17 000.00 грн. (сiмнадцять тисяч грн. 00 коп.).
1.3. 3гiдно даного flоговору Продавець на замовлення Покупця виготовляе та поставляе (друковану) (далi
- Продукцiя), а Покупець приймае та оплачуе Продукцiю на умовах передбачених цим flоговором.
1.4 Асортимент, технiчнi характеристики, термiни постачання, цiна Продукцii та строки 'Г[ оплати
узгоджуються сторонами, шляхом складання, як окремих документiв (апiв, накладних тощо), якi е
невiд'емними частинами цього flоговору, так i обмiну листами, рахунками.

2. Порядок виконання робiт.
2.1, До початку робiт сторони затверджують оригiнал-макет Продукцii, який е невiд'емною частиною даного
договору. Повторне затвердження оригiнал-макету для кожноi окремоi партii ПродукцiТ не потрiбне.
2.2. Покупець може доручити Продавцю розробку оригiнал-макету. Строки та BapTicTb виготовлення якого
визначаються окрем им договором,
2.3, Роботи по виготовленню кожноi окремоТ партii Продукцii розпочинаються пiсля виконання сторонами п.

1,3,2.1,Щоговору та здiйснення попередньоТ оплати в розмiрi визначеному сторонами.
3.Умови поставки, прийому та передачi Продукцii'.

3.1. Продукцiя повинна супроводжуватись наступними документами:
- накладна;
- рахунок-фаtсура;
3,2. Не допускаеться необ/рунтована вiдмова Покупця в отриманi ПродукцiТ, виготовленоi на пiдставi його
замовлення. В такому випадку оплата продукцiI здiйснюеться на протязi 5-ти банкiвських днiв з дня
повiдомлення про виготовлення вiд Продавця (факс, лист i т.п.), а продукцiя зберiгаеться на складi
Продавця i вважаеться такою, що знаходиться на вiдповiдальному .зберiганнi. 3а кожен день
вiдповiдального зберiгання Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю плату, яка складае 0,1% вiд
BapTocTi Продукцii.

4.Порядок розраryнкiв.
4.1. l-{iHa на Продукцiю по даному,Щоговору встановлюеться в гривнях. Розрахунки мiж сторонами
здiйснюеться виключно у гривнi, У разi змiни економiчних умов господарювання ( зростання цiн на
сировину, матерiали, енергоносii чи таке iнше) Продавець мае право перегляду цiн. HoBi обiрунтованi цiни
Продукцii, письмово погоджуються Сторонами i за цiеТ умови застосовуються при поставцi наступних
партiй ПродукцiТ.
4.2. У випадку виникнення додаткових робiт пiсля здачi ПродукцiТ BapTicTb нових робiт
узгоджуеться окремо.
4.3. При появi у Покупця дебiторськоi заборгованостi незалежно вiд причин iT виникнення, грошовi кошти,
якi поступають вiд Покупця, зараховуються в першу черry на погашення iснуючоТ заборгованостi.
4.4. В разi порушення cTpoKiB оплати по даному договору Покупець сплачуе Продавцю пеню в розмiрi
подвiйноТ облiковоТ ставки НБУ за кожен день прострочення вiд несплаченоТ суми.
4.5. Сторони встановили такий порядок оплати за вказану вище продукцiю: 100 % BapTocTi наданих

посrlуг. Покупець сплачуе на рФрахунковий рахунок на протязi 30 календарних днiв. В разi порушення
встановлених cTpoKiB оплати Покупець несе вiдповiдальнiсть згiдно э п.4.4. цього договору.

5. Конфiденцiйнiсть
5,1. Сторони домовились, що умови даного flоговору становлять конфiденцiйну iнформацiю i не
пiдлягають розголошенню TpeTiM особам без письмовоi згоди iншоТ сторони, не потребуе погодження
надання iнформацii правоохоронним, контролюючим та судовим органам затребувана ними у
встановленому порядку.
5.2. Сторона, яка отримала запит вiд правоохоронного, контролюючого чи судового органу про надання
iнформацiТ за даним договором, повинна повiдомити про сrгь запиту iншу сгорону не пiзнiше нiж через три
дня пiсля його отримання.
5.3. Вимоги конфiденцiйностi не поширюlоться на випадки одержання у компетентних державних органiв
необхiдних для виконання даного,Щоговору дозволiв, представлення встановленоТ обов'язковоТ фiнансовоТ
та iнших видiв звiтностi, а також в випадку розголошення вимог даного ffоговору виключно фiнансовим та
правовим консультантам, якi в свою чергу, письмово зобов'язались виконувати вимоги конфiденцiйностi"
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6. Форс-Мажор
9.1.у випадку настання обставин непереборнот сили (форс-мажор), якi сторони пiд час укладання цього
оЩоговорУ не моглИ передбачиТи i виникнення яких не залежиты Ьiд iX волi, сторони jвiльiяються вiд
вiдповiдалЬносгi за невиконанНя таlабО неналежне виконання прийнятих на сеЬе за цим flоговором3обов'язанЬ на чаС дiТ такиХ обставин, а виконанНя циХ зобов'язаiь вiдповiдно вiдсуваеться нЬ строк дiТобставин форс-мажор.
6,2. Пiд обставинами форс-мажор сторони розумiють: стихiйнi лиха, вiйна, вiйськовi дiТ, страйки, MacoBi
безпорядкИ, економiчНi ембарго, дii законодавчоТ або виконавчоТ влади, та iншi обставини,'що зазвичай
розумiютьСя у дiловiЙ прапицi як форс-мажор, якi прямо впливають на виконання умов цього ,Щоговору.6.3. У випадку настання обставин форс-мажор сторона, якiй цi обставини унеможливлюють належне
виконання зобов'язань за flоговором, повинна протягом 7 (семи) днiв з початку дii цих обставин письмово
сповiстити про це iншу сторону. Невиконання цiет вимоги позбавляе сторону, що перебувае пiд впливом
обставиН форс-мажОр, посилатИся на ниХ як на пiдставу для невиконання зобов'язань. Пiiтвердженням дii
обсгавиН форс-мажОр е довiдка, видана - Торгово-Промисловою палатою УкраТни.
6.4. ЯкщО буде встанОвленО що обставИни форс-мажор або ix насhiдки будгь дiяти бiльше 30 (тридцяти)
днiв, то сторони намагатимуться знайти альтернативнi шляхи виконання прийнятих на себе за цим
!оговором зобов'язань. При неможливостi подальшот спiвпрацi в рамках цього ,щоговору сторони
вирiшують питання lлодо припинення чинностi flоговору. При цьому, до моменту припинення чинностi
flоговору, сторони повиннi провести повний розрахунок.

7. Вiдповiдальн icTb cTopiH.
7.1. Продавець не мае права без письмовот згоди Покупця використовувати пiд час виконання замовлень
TpeTix осiб дизайн та оригiнал-макети отриманi в рамках даного flоговору вiд останнього.
72. 3а порушеннЯ cTpoKiB поставки Продукцii Продавець сплачуе'Гiокупцю пеню в розмiрi подвiйноТ
облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни вiд BapTocTi недоъоставленот Продукцiт за 'кожен' 

д"""
просрочки.
7._3. .У випадку порушення cTpoKiB оплати ПродукцiТ Покупець сплачуе Продавцю пеню в розмiрi подвiйноТ
облiковот ставки Нацiонального банку Укратни вiд BapTocTi неоплаченот Продукцiт за кожен день просрочки,

8. Розв'язання спорiв.
8.1. Сторони прикладатимrI,ь Bci зусилля для розв'язання протирiч виникаючих в процесi виконання
даного,Щоговору шляхом усних переговорiв. ,.

8.2. У випадку, якщо сторонам не вдаеться прийти до згоди, розв'язання спорiв та протирiч передаеться на
розгляд господарського суду у вiдповiдностi з дiючим законодавством УкраТни.
8.3. ffля 3вернення до господарського суду не потрiбне дотримання процедури досудового вреryлювання
спорiв.

9. Дiя flоговору, його припинення, внесення змiн.
9.1. .Щаний flоговiр всryпае в силу з моменту його пiдписання сторонами та дiе до 31 грудня 2020 року.9.2. flаний,Щоговiр припиняеться:
- по закiнченню сгроку його дiТ;- за письмовою згодою cTopiH;
- за рiшенням суду.
9.3. Будь-яка iз cTopiH може розiрвати даниЙ договiр в односторонньому порядку, повiдомивши письмово
про це iншу сгорону за 30 календарних днiв. Розiрвання договору в односторонньому порядку не можливе,
якlло сторони не в повному обсязi виконали взятi на себе заданим ffоговором зобов'язання. 

-

9.4. Bci змiни дО даногО договорУ вносятьсЯ шляхом пiдписання сторонами додаткових правочинiв, якi е
невiд'емною частиною fl оговору.
9.5. .ЩаниЙ договiр складено украТнською мовою на двох cTopiHKax (одному аркушi) в двох автентичних
примiрниках - по одному для кожноi iз cTopiH.
9.6. В усьому, що не передбачено даним !оговором, сторони керуються чинним законодавством,

Платiжнiта поlцтовi реквiзити i пiдписи cTopiH.ПРОДАВЕЦЬ ПО-КУПЕЦЬ
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