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м. Хмельницький

Хмельницька обласпа фiлармонiя в особi Щиректора Щрагана Олександра
Васильовича, що дiс на пiдставi Статуту, в подальшому iменований <Виконавець> З оДнiеТ

сторони та Управлiння культури виконавIIого KoMiTeTy Славутськоi MicbKoi раДи, В

особi Сакалюка Сергiя Петровича, що дiс на пiдставi Полоrrсення, в подальшому iMeHoBaHa

<Замовник>, з другоТ сторони, уклали цей договiр rtро наступне:

1. Прелмет договору
1 ,1 . Прелметом договору € концерти Академiчного ансамблю пiснi i танцю <КОЗаКИ

Подiлля> Хмельницькоi обласноi фiлармонiТ та Академiчного симфонiчного оркеСТРУ

Хшtельницькоi обласноТ фiлармонii, tцо вiдбудуться <<21) вересня 2020 року в м. СлавУта
Хмельницъкоi областi (надалi - Заходи).

2. Щiна договору та умови розрахунку
2.1. Замовник виплачус Виконаtsцю за наданi послуги (п.1.1. Щоговору) су*у у

розмiрi 38900 (тридцять BiciM тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.), в тому числi ПДВ - 6483,33
грн. (шiсть тисяч чотириста вiсiмдесят три грн. ЗЗ коп.)

2.2. Якщо захiд з поважних причин (хвороба артистiв, стихiйне лихо i т, Д.)

переноситься за згодою Виконавця на irtшу дату, то грошова сума не змiнюсться, ЯкЩО

захiд з тiсi rK причини перенести не можливо (пе з вини Замовника), то с}ма грошеЙ, якУ
Замовник заплатив за послуги Виконавцю, повертаються Замовнику в повному обсяЗi.

2.З. Розрахунки за циN.{ договором плiж Зашtовником i Виконавцем проводяться на
пiдставi цього !оговору та aKTiB при["Iняття наданих послуг у безготiвковiй формi шляхом
перерахування коштiв на розрахунковилi рахуtlок В иконавця.

З. Права та обов'язки Замовника
З. 1 . Замовник зобов'язаний:
3.1.1. Пiдготувати у строк необхiднi примiшення для проведення Захолу.
З.1.2, Передати в розпорядження Виконавця кiмнати для розмilцення артистiв,

необхiднi для проведення Заходу.
З.l.З. Забезпечити роботу Bcix службових i технiчних примiщень, необхiдних для

проведення Заходу, а також видiлити необхiдний технiчний i спец-персонал iз числа
працiвникiв Замовника.

3.1.4.Забезпечити пожежну безпеку шiд час пiдготовки i проведення Заходу.
3.2. Замовник мае право:
3.2.1. КонтролюватIi наявнiсть, cTali, напрямки та ефективнiсть використання

майна, наданого Виконавцю для пiдготовклt i проведення Заходу.
З.2.2, Виступати з iнiцiативою lцодо tsнесення змiн та доповнень до договору.

4. Права та обов'язки Виконавця
4,I. Виконавець зобов'язаний:
4.1.1. Викорлtстовувати надане йому примiщення Замовника за призначенням i у

вiдповiдностi з дilочими iнструкцiяпtи по eKcri.rtyaTaцii.
4.|.2. <<2|> вересня 2020 року, пiсля Закiн.Iення Заходу, здати представнику

Замовника примiщення, яrсi викорI{стовуваLцись пiд час проведення Заходу.
4,|.З. 11ри необхiдностi задiятлt правоохорошri органи для забезпечення даного

заходу, як до початку Заходу, так i пiд.rас його проведення.
4.1.4. Забезпечити своечЪсrrе прибуr"Iя колективу.
4.2, Виконавець мае право:
4.2.L Встановити звукову i свiтло забезпе.rувальну апаратуру, а також декорацiйнi

матерiали на сценi.
4.2,2. Використовувати електророзетки, електроживлення, свiтлову i звукову



апаратуру Виконавця Заходу з дотриманням tIротипожежних заходiв.

5. Вйповiдальнiсть cTopiH
5.1, За невиконан}ш або неналежне виконання зобов'язань, згiдно iз цим

договором, сторони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавстВоМ
УкраТни.

5.2. Спори, що виникiIють у ходi виконання договору, вирiшуlоться за згодою
cTopiH. Якщо згоди не буде досягнуто, спiр розглядаеться в судовому irорядку.

б. Строк дii та умови змiни, розiрвання договору
6.1, Цей договiр вступас в силу з MoMeIrTy пiдписання його сторонами та дiс До

моменту виконання сторонами cBoi1 зобов'язань, zl,Te не пiзнiше 31.12.2020 року.
6.2. Hi одна iз cTopiH не мас права передоручати виконання взятих на себе

зобов'язань третiй особi без <rтрипrання пIIсь}чIовоi згоди другоТ сторони.
б.3. Буль-якi змiни та доповнення до даного договору мають силу лише за умови,

якщо вони викладенi письмово i пiдписанi угtовноваженими та представниками cTopiH.

6.4. !оговiр складелIо в двох примiрi:иках (для кожноi iз cTopiH), якi мають piBHy

юридичну силу.
6.5. Кожна зi cTopiH Щоговору зобов'язана завчасно повiдомити в письмовому

виглядi iншу Сторону, про змiну епiдемiологiчноi ситуацii в iT регiонi (перехiд в ЗонУ

пiдвиrценого ризику захворювання на COVID-19).
6,6. У разi скасува}Iня проведення заходу з незzuIежних вiд CTopiH обставин

(перехiд однiеi iз CTopiH Щоговору в зону пiдвищеного ризику захворювання на COVID-
l9, тоrцо).

'l. Мiсцезнаходження та реквiзити cTopiH
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