
ДОГОВІР  
на виготовлення поліграфічної продукції 

 
м. Львів      _____________________ 2019р. 
 
ФОП Мурадян А.Б., надалі "Виконавець", з однієї сторони та         
_____________________________________, в особі _______________________________, надалі     
"Замовник", із другої сторони, уклали цей Договір на виготовлення поліграфічної продукції           
(надалі іменується "Договір") про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ЗАМОВНИК замовляє, а ВИКОНАВЕЦЬ             
зобов'язується виготовити поліграфічну продукцію (надалі іменується "продукція"). 
1.2.Сторони Договору підтверджують, що вони є платниками податку на прибуток підприємств на            
наступних умовах: 

ЗАМОВНИК    -  
ВИКОНАВЕЦЬ   -  на загальних підставах 

У випадку зміни зазначених вище умов оподаткування у будь - якої зі Сторін, ця Сторона               
зобов‘язана письмово повідомити іншу Сторону про зміни, що відбулися протягом двох           
(календарних) днів з моменту одержання (введення в дію) документів, що підтверджують перехід            
(переведення) на нові умови оподаткування. Сторони також підтверджують, що вони ознайомлені           
з вимогами, викладеними у Податковому кодексі України. У випадку неповідомлення або           
прострочення повідомлення про зміни в оподаткуванні, що відбулися, винна Сторона відшкодовує           
іншій стороні всі нанесені у зв‘язку з цим збитки в повному обсязі. 

2. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
2.1 .Ціна продукції та характеристика замовлення вказується в рахунках.  
2.2. Загальна вартість продукції, що має бути виготовлена відповідно до умов даного Договору             
складається із окремих сум операцій згідно накладних та актів виконаних робіт. 
2.3. ЗАМОВНИК зобов'язується проводити передоплату за послуги, передбачені даним         
Договором, на поточний рахунок Виконавця в 10-дений термін з дня отримання ним рахунку.  
2.4. ЗАМОВНИК зобов'язується передати ВИКОНАВЦЮ всю необхідну інформацію для         
виготовлення вище вказаної продукції.  
2.5. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виготовити продукцію з належною якістю, яка обумовлюється          
стандартами поліграфічного виробництва. 
2.6. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний виготовити замовлену ЗАМОВНИКОМ продукцію у термін не          
пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання такого замовлення від ЗАМОВНИКА та             
проведення ЗАМОВНИКОМ попередньої  оплати. 
2.7 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний при передачі готової продукції надати ЗАМОВНИКУ всі          
сопроводжуючі таку продукцію документи, в тому числі і належним чином оформлену податкову            
накладну. 
2.8 У разі відмови ВИКОНАВЦЯ від виготовлення продукції після отримання ним попередньої            
оплати, він зобов'язаний не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання такої вимоги              
повернути ЗАМОВНИКУ кошти в повному  обсязі. 

3. ФОРС-МАЖОР 
3.1.  Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов 

цього Договору лише у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дій непереборної сили, 
які не залежать від волі Сторін) при умові, що ці форс-мажорні обставини безпосередньо 
впливають на невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором. 

3.2.  Форс-мажорними обставинами визнаються наступні дії та (або) події: блокади, страйки, 
пожежі, повені, інші надзвичайні події ( аварійне відключення електро- та енергопостачання), 
які будуть визнані та оголошені обставинами непереборної сили у визначеному українським 
законодавством порядку. 

3.3.  Виникнення форс-мажорних обставин має підтверджуватись відповідним документом 
Торгово-промислової палати України або відповідним нормативно-правовим актом 
центрального органу державної влади України, або іншими документами (актами) відповідних 



органів державної влади, які мають такі повноваження.  

3.4. Про факт виникнення форс-мажорних обставин, Сторони зобов’язуються негайно повідомити          
одна одну. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну Сторону права          
посилатися на вищевказані обставини, як на підставу для звільнення від відповідальності. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність,            
визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його            
невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом           
зобов'язання. 
4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо             
воно сталося не з їх вини. 
4.3. У разі порушень умов договору сторони сплачують пеню за кожний прострочений день у              
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, згідно              
Закону України " Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" №           
543/96-ВР від 22.11.1996 року. Сплата пені не звільняє ЗАМОВНИКА від виконання договірних            
зобов'язань. 
4.4. У випадку поставки неякісної продукції ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний за свій рахунок замінити            
неякісну продукцію на якісну у 10 (десяти) денний строк від дати отримання письмової рекламації              
ЗАМОВНИКА. 
4.5. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі                
виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.          
Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку в            
господарському суді. 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 
5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2019р. 
5.2. Якщо жодна із Сторін, не пізніше ніж за два тижні до закінчення строку дії Договору,                
письмово не повідомить іншу Сторону про небажання продовжувати дію цього Договору на новий             
строк, дія цього Договору вважається продовженою на наступний календарний рік. На таких            
умовах автоматичне продовження строку дії цього Договору відбувається щороку. 
5.3. Кожна зі Сторін даного Договору має право розірвати Договір, попередивши про це іншу              
Сторону в письмовому вигляді за 2 (два) тижні до запланованої дати розірвання Договору.             
Дострокове розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за даним            
Договором. 
5.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередній            
договір та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору,              
втрачають юридичну силу. 
5.5. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється              
додатковою угодою до цього Договору. 
5.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною              
частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані               
уповноваженими на те представниками Сторін. 
5.7. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не              
врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства. 
5.8. Цей Договір складений українською мовою, на 2 (двох) сторінках у 2 (двох) примірниках,              
кожний з яких має однакову юридичну силу. 
5.9. У правовідносинах, що виникають за даним Договором, забороняється застосовувати без           
письмової згоди іншої Сторони відступлення права вимоги та (або) перевід боргу на третю             
Сторону. 

 


