
Договір  
про надання поліграфічних послуг № ########   

м. Київ                                                                                                «##»  #####  2014 року 
 
ТОВ «Видавничий Будинок «Аванпост-Прим» (надалі - Виконавець), що є 

платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Кичка 
Олександра Павловича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та  

 
###########» (далі - Замовник), що є платником податку на прибуток на загальних 

підставах, в особі директора Райського В.Б., що діє на підставі статуту, з іншого боку, що 
разом іменуються в подальшому «Сторони», уклали цей Договір про наступне: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

1.1. Виконавець за завданням і за рахунок Замовника надає поліграфічні послуги в обсязі та в 
терміни, вказані у відповідному Замовленні, яке міститься в Додатку до цього Договору, далі 
згідно з текстом - „Послуги". 
1.2. Замовник зобов'язується прийняти Послуги та оплатити їх вартість в порядку та в 
розмірі, визначеному цим Договором та відповідним Замовленням. 
1.3. Послуги вважаються наданими з моменту підписання уповноваженими представниками 
Сторін Акту наданих послуг. 
1.4. Всі додатки до даного Договору, підписані Сторонами є невід'ємною частиною цього 
Договору. 

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН. 
2.1. Виконавець зобов'язаний: 
2.1.1.забезпечити якісне та належне виконання Послуг, відповідно до узгодженого з 
Замовником макету та технічного завдання, що є Додатком до цього Договору. 
2.1.2.інформувати Замовника про всі обставини, що впливають на суть та обсяг надання 
Послуг, своєчасно надавати всі необхідні документи, що стосуються надання Послуг; 
2.1.3.надати Замовникові Послуги у термін, вказаний у відповідному Додатку, що має бути 
підтверджене Актом наданих послуг, який підлягає підписанню в порядку, передбаченому 
пунктом 4.1.цього Договору; 
2.1.4.своєчасно попередити Замовника про наявність незалежних від Виконавця обставин, 
що загрожують наданню Послуг; 
2.1.5.у разі невиконання умов даного Договору повернути Замовнику отримані грошові 
кошти у повному обсязі. 
2.2. Виконавець має право: 
2.2.1.отримувати від Замовника необхідну інформацію, пов'язану з характером Послуг, що 
надаються; 
2.2.2.отримати за надані Послуги оплату в розмірах і в строки, передбачені відповідним 
Додатком до цього Договору; 
2.2.3.достроково розірвати Договір і вимагати відшкодування збитків, за умови, якщо 
Замовник порушує свої договірні зобов'язання за цим Договором. 
2.3. Замовник зобов'язаний: 
2.3.1.надавати Виконавцю інформацію у повному обсязі та в обумовлений сторонами строк, 
необхідну для надання Послуг за цим Договором; 
2.3.2.здійснювати оплату вартості Послуг в сумі і в строки, передбачених відповідним 
Додатком до цього Договору; 
2.3.3.протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Акту наданих послуг від 
Виконавця підписати його або надати Виконавцеві мотивовану відмову від його підписання, 
внаслідок чого Сторони додатково погоджують строки та умови усунення недоліків. При 
цьому усунення недоліків, які сталися з вини Виконавця, останній виконує за власний 
рахунок. 
У випадку відсутності зауважень з боку Замовника протягом вищезазначеного строку, 
вважається, що Послуги надані належним чином і Замовник не має будь-яких претензій до 
Виконавця. 
2.4. Замовник має право: 
2.4. у разі, якщо Виконавець відступив від умов Договору та технічних умов, що призвели до 
погіршення якості наданих Послуг, Виконавець зобов’язаний за вимогою та на вибір 
Замовника безоплатно виправити ці недоліки у зазначений Замовником строк або 



відшкодувати понесені Замовником витрати по виправленню вказаних недоліків, або 
зменшити вартість послуг Виконавця на розмір, вказаний Замовником;  
2.4.1. якщо під час надання Послуг стане очевидним, що вони не будуть надані належним 
чином та/або в належний строк, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому 
порядку, а Виконавець зобов’язаний в такому випадку негайно повернути всі отримані від 
Замовника кошти. 
 

3. КОШТОРИС (ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗА ДОГОВОРОМ) ТА УМОВИ ОПЛАТИ. 
3.1. Вартість послуг та порядок розрахунку визначаються у відповідних Додатках до Договору. 
 

4. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАДАНИХ ПОСЛУГ. 
4.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного надання Послуг Виконавець складає Акт 
надання Послуг в двох примірниках, в якому вказує обсяг наданих Послуг, підписує його та 
надає Замовнику.  У випадку виявлення недоліків в наданих Послугах, Замовник має право 
надати Виконавцеві мотивовану відмову від підписання Акту наданих Послуг. 
4.2. Всі результати наданих Послуг за цим Договором належать Замовникові. 
 

5. ФОРС-МАЖОР 
5.1 Сторони звільняються від своїх обов'язків за цим Договором у випадку стихійних лих, 
військових дій, або в іншому випадку, коли стало неможливим виконання зобов'язань 
Сторонами внаслідок дій обставин непереборної сили. Настання таких обставин 
підтверджується відповідною довідкою Торгово-промислової Палати України. 
5.2 В усіх інших випадках зміни в цей Договору вносяться за взаємною згодою Сторін. 
 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. 
6.1. Всі спірні питання вирішуються Сторонами  відповідно до чинного законодавства 
України. 
 

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. 
7.1. Договор діє з моменту його укладання і до «31» грудня 2014 року. 
7.2. Договір вважається пролонгованим на невизначний строк по закінченню терміну, вказаному  
у п. 7.1;, якщо щодна зі сторін цього договору не заперечує проти цього. 
7.3. Цей договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної сторони. 
7.4. Кожний з примірників має однакову юридичну силу. 

 
8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН. 

ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК: 
ТОВ „Видавничий Будинок "Аванпост-Прим" 
03035, м.Київ, вул. Сурікова 3/3 
р/р 26008000221396 в ПАУТ «ФІДОБАНК»  
м. Київ МФО 300175 
Код ЄДРПОУ: 20075425 
ІПН: 200754226558 
Свідоцтво платника ПДВ: 100019948 
Тел.: (044) 251-27-68 тел./факс: 251-18-33 
 
 
 
 
Директор   
_________________  Кичко О.П. 

 

 



Додаток №1 
до Договору про надання поліграфічних послуг  
№  ############   від   «##»  ######  2014 року 

  
Київ                                                                                                «##»  ######### 

2014 року 
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ: 
Цінник  розміром #######,  
картон одностороннього крейдування 280 гр/м2,  
глянцевая ламінація 1+0  
Кількість: 15000 шт. 

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРОДУКЦІЇ 

 
 

ВАРТІСТЬ РОБІТ СТАНОВИТЬ: 
 

Вартість робіт без ПДВ: ####### грн.     
ПДВ: ######  гри.,  
Разом з ПДВ: #######  грн.  
(################# гривні 94 коп.). 
 
Оплата вартості Послуг відбувається шляхом переказу на поточний рахунок 
Виконавця, авансу 70 %  в строк, що становить 3 (три) робочих дні після 
підписання Договору та Додатку до цього Договору.  Залишок 30% сплачується 
після підписання видаткової накладної, в строк, що становить 7 (сім) робочих днів. 
 
Строк  виготовлення робіт складає сім робочих днів, після надходження авансу, та 
надання макету до друку. 
 
 
ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК: 
ТОВ „Видавничий Будинок "Аванпост-Прим" 
03035, м.Київ, вул. Сурікова 3/3 
р/р 26008000221396 в ПАУТ «ФІДОБАНК»  
м. Київ МФО 300175 
Код ЄДРПОУ: 20075425 
ІПН: 200754226558 
Свідоцтво платника ПДВ: 100019948 
Тел.: (044) 251-27-68 тел./факс: 251-18-33 
 
 
 
 
Директор   
_________________  Кичко О.П. 

 

 


