Договір №
на виготовлення поліграфічної продукції
м. Київ

«__» ______ 20 __ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Україна», надалі іменоване
«Виконавець», в особі директора Мороза Дмитра Андрійовича, що діє на підставі Статуту
підприємства з одного боку, та _______________________, надалі іменоване «Замовник», в особі
___________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, (в
подальшому – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона») уклали даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання по виготовленню поліграфічної
продукції. Перелік, технічні характеристики продукції, кількість, ціна, строк виготовлення
узгоджуються Сторонами в кожному окремому випадку, затверджуються та додаються до даного
Договору у вигляді Додаткових угод чи іншим узгодженим способом.
1.2. Замовник надсилає Виконавцю письмове Замовлення узгодженим способом: електронною
поштою або телефоном/факсом для подальшого узгодження умов виконання робіт по
виготовленню поліграфічної продукції. Термін розгляду Виконавцем Замовлення – не більше 2-х
робочих днів з моменту отримання, якщо інше не передбачено Додатковими угодами.
2. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ
2.1. Оплата Замовником за виготовлення поліграфічної продукції здійснюється на умовах
передоплати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на
підставі рахунку-фактури протягом 3-х робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури та
прийняття замовлення у роботу, в розмірі 100% вартості продукції, вказаної в рахунку-фактурі.
2.2. Вартість робіт за даним Договором визначається сумою всіх Замовлень.
3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
3.1.
Виконавець зобов’язаний:
а) виготовити поліграфічну продукцію належної якості у відповідності з завданнями Замовника
(отриманого зразка чи оригінал-макета) в термін, визначений Сторонами;
б) передати Замовнику в обумовлений термін виготовлену продукцію за видатковою накладною
в належній упаковці, конкретний вид якої визначається Сторонами у Додатках до даного
Договору;
в) своєчасно (не пізніше 2-х календарних днів з моменту виникнення) повідомити Замовника про
будь-які зміни, що стосуються замовлення, які можуть вплинути на подальше його виконання;
г) протягом 2-х робочих днів з моменту повідомлення Замовника чи іншого строку, погодженого
із Замовником окремою додатковою угодою, усунути недоліки продукції, якщо Замовником
надані обґрунтовані зауваження до якості виготовленої продукції.
3.2.
Замовник зобов’язаний:
а) надати Виконавцю перелік поліграфічної продукції, належної до виготовлення, та вказати
необхідні тиражі;
б) надати оригінал-макет або зразки поліграфічної продукції у вигляді, узгодженому з
Виконавцем;
в) своєчасно перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок Виконавця;
г) оперативно узгоджувати з Виконавцем усі питання, що виникають при підготовці роботи до
виконання;
д) прийняти поліграфічну продукцію; підписати видаткову накладну.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За порушення умов даного Договору винна Сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у
тому числі не отриманий прибуток у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
4.2. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Виконавець сплачує
Замовнику штрафні санкції у розмірі 0,2 % від суми замовлення.
4.3. У разі виникнення організаційних перепон до виконання роботи з провини Замовника,
термін виконання роботи продовжується до моменту усунення цих перешкод на відповідну
кількість днів, про що може складатися відповідне додаткове узгодження.
5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
5.1. Сторони частково або повністю звільняються від виконання зобов’язань по даному Договору
при неможливості їх виконання. Підставою для звільнення від відповідальності визнаються
обставини, викликані подіями, що є незалежними від волевиявлення Сторін. Сторони не несуть
відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з
їхньої вини. Сторона вважається не винною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї
заходів для належного виконання зобов’язання.
5.2. Жодна із Сторін не несе відповідальності 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). Сторона, для якої склалися форсмажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3-х календарних днів з дати настання таких обставин
повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
5.3. Подіями непереборної сили вважаються: війна та воєнні дії, повстання, мобілізація, страйк,
епідемія, пожежа, дорожні пригоди, природні катастрофи, акти органів влади, які впливають на
виконання зобов’язань по Договору, та всі інші події, які суд визнає подіями непереборної сили.
5.4. Належним підтвердженням дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової
палати України.
6. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ
6.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати комерційну інформацію, отриману в результаті
виконання умов даного Договору. Комерційною є інформація про комерційні умови виконання
та оплату робіт за цим Договором.
7. ПОРЯДОК ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і припиняється 31 грудня
2017 року, а по розрахунках і передачі продукції – до повного виконання Сторонами своїх
зобов’язань.
7.2. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку з ініціативи однієї із Сторін з
попередженням не менше, як за 10 днів, але тільки після виконання Сторонами своїх зобов’язань.
7.3. Умови даного Договору мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін та можуть
бути змінені за їх взаємною згодою з обов’язковим складанням письмового документу.
8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
8.1. Даний Договір укладено в 2-х оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.
8.2. Усі спори, 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.
8.3. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.
8.4. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні
угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору,
втрачають юридичну силу.

8.5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Сторони надають згоду
на обробку персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код)
з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у
сфері бухгалтерського обліку та ведення внутрішніх баз даних Сторін, а також підтверджують,
що повідомлені про те, що їх персональні дані, включені в базу персональних даних Сторін,
можуть бути передані третім особам. Зміст прав як суб’єкта персональних даних відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних» Сторонам відомий і зрозумілий.
9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Виконавець:
ТОВ «АГЕНТСТВО «УКРАЇНА»
є платником податку на прибуток
на загальних підставах
Код ЄДРПОУ 21481475,
р/р 26001181948 в ПАТ «Райффайзен банк
Аваль» м. Київ, МФО 380805
Місцезнаходження:
бульвар Марії Приймаченко, 9,
м. Київ, 01042
Факт. адреса:
вул. Олеся Гончара, б. 55, кв. 60,
м. Київ, 01054
Тел/факс: 246-41-69, 489-64-14.
ІПН 214814726106, св-во 200010165.
Директор _____________ Д.А. Мороз

Замовник:

