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ДОГОВІР № __/__-__
НА ВИКОНАННЯ ПОЛIГРАФIЧНИХ РОБIТ
м. _______

“__” __________ 20___ року

_____________________________, іменоване надалі «Виконавець», в особі директора
_____________________________, який діє на підставі ________, з однієї сторони, і
_____________________________, іменоване надалі «Замовник», в особі директора
__________________________, який діє на підставі ________, з іншої сторони, разом
пойменовані як «Сторони», а окремо «Сторона», уклали цей Договір на виконання
поліграфічних робіт (надалі – «Договір») про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Виконавець зобов’язується виконати поліграфічні роботи по виготовленню
поліграфічної продукції (далі по тексту Договору – Продукція), згідно Додатків
«Замовлення на виконання поліграфічних робіт», що є невід’ємними частинами цього
Договору, а Замовник зобов’язується сплатити вартість поліграфічних робіт (Продукції) та
прийняти Продукцію, згідно умов цього Договору.
1.2. В Додатках зазначається: найменування Продукції; технічні характеристики;
тираж; ціна одиниці Продукції та загальна вартість тиражу, а також поліграфічні матеріали
(папір, картон, тощо), що будуть використовуватися для друку Продукції. Додаток
складається на підставі технічного завдання (технічного опису), яке надає Замовник на
виготовлення кожної партії Продукції.
1.3. Продукція може друкуватися і вироблятися з матеріалів (картон, папір, плівка для
припресування, фольга для тиснення та ін.) як Замовника, так і Виконавця. У випадку
виготовлення Продукції з матеріалів Виконавця вартість матеріалів відповідно враховується
при розрахунку вартості поліграфічних робіт по виготовленню Продукції.
1.4. Право власності на Продукцію переходить до Замовника з моменту підписання
уповноваженими представниками Сторін Акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих
послуг) або видаткової накладної.
2. Якість Продукції
2.1. Виконавець зобов'язується виконати поліграфічні роботи по виготовленню
Продукції належної якості, відповідно до стандартів поліграфічного виробництва в межах
допусків технологічного процесу.
2.2. Виконавець гарантує ідентичність якості кольоропроби та всього тиражу. Замовник
гарантує якість кольоропроби.
2.3. Виконавець не приймає претензій щодо наявності орфографічних помилок, якщо
вони містились на оригінал-макетах або плівках Замовника. У випадку надання Замовником
оригінал-макетів або плівок неналежної якості, непридатних або пошкоджених, Замовник
зобов’язується їх замінити на вимогу Виконавця.
2.4. У випадку надання Замовником для виконання замовлення недоброякісних або
непридатних матеріалів, Виконавець зобов’язаний попередити Замовника про загрозу якості
поліграфічних робіт (Продукції) при використанні наданих Замовником недоброякісних або
непридатних матеріалів. При цьому Виконавець встановлює Замовнику строк для заміни
матеріалів неналежної якості на матеріали належної якості.
2.5. Якщо Замовник, не зважаючи на попередження з боку Виконавця, у відповідний
строк не замінить недоброякісні або непридатні матеріали, що загрожують якості робіт, на
матеріали належної якості, Виконавець має право відмовитися від цього Договору та
вимагати відшкодування Замовником збитків або використати в роботі такі матеріали, але
при цьому Виконавець не несе жодної відповідальності за якість поліграфічних робіт
(Продукції).
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3. Вартість поліграфічних робіт. Порядок розрахунків
3.1. Вартість поліграфічних робіт (Продукції) формується в українській національній
валюті, і визначається в Додатках, що є невід’ємними частинами цього Договору.
Включення ПДВ у вартість робіт (Продукції) здійснюється згідно положень Податкового
кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р.
3.2. Замовник здійснює передплату в розмірі 100% вартості поліграфічних робіт
(Продукції), що визначена в кожному з Додатків до цього Договору, протягом 3 (трьох)
банківських днів з дня підписання відповідного Додатку.
3.3. Форма розрахунків – безготівкова. Днем здійснення платежу вважається день, в
який сума, що підлягає оплаті за виконання поліграфічних робіт, зараховується на
банківський рахунок Виконавця.
3.4. У разі зміни вартості витратних матеріалів, енергетичних ресурсів, тарифів, зміни
законодавства, введення додаткових податків, обов'язкових платежів, що впливають на
вартість Продукції, Сторони підписують додаткову угоду до Договору про зміну вартості
робіт.
4. Обов’язки Сторін
4.1. Виконавець зобов'язується:
4.1.1. Виконати поліграфічні роботи в обумовлений Сторонами строк, за умови
належного виконання Замовником п. 3.2, п.п. 4.2.1, 4.2.2 цього Договору. У випадку
порушення Замовником строків оплати та умов п.п. 4.2.1, 4.2.2 цього Договору, строк
виготовлення замовлення збільшується на кількість днів затримки виконання Замовником
грошових зобов’язань та/або передачі (заміни) поліграфічних матеріалів, оригінал-макету або
плівок.
4.1.2. Повідомити Замовника про готовність тиражу за допомогою телефонного, або
факсимільного зв’язку, або електронної пошти (E-mail).
4.1.3. Повернути надані Замовником плівки після виконання поліграфічних робіт.
4.2. Замовник зобов’язується:
4.2.1. Передати Виконавцю оригінал-макет або плівки, що необхідні для виготовлення
Продукції, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту підписання кожного з Додатків до
цього Договору. При виявленні Виконавцем неналежної якості, непридатності або
пошкоджень оригінал-макетів або плівок, замінити їх на вимогу Виконавця.
4.2.2. Надати Виконавцю вихідні матеріали (папір, картон, плівки, тощо) належної
якості, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту підписання кожного з Додатків до
цього Договору, якщо Сторони домовились, що вихідні матеріали надаються Замовником.
4.2.3. Сплатити Виконавцю в повному обсязі вартість поліграфічних робіт (Продукції) в
порядку та на умовах, визначених у розділі 3 цього Договору.
4.2.4. Прийняти та вивезти готову Продукцію та залишки належних Замовнику
матеріалів (папір, картон тощо) протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту
виготовлення Продукції. Вивіз готової Продукції та залишків матеріалів здійснюється зі
складу Виконавця за рахунок і силами Замовника, якщо інше не обумовлено в Додатку до
цього Договору на кожну окрему партію Продукції. Якщо Замовник протягом зазначеного
строку ухиляється від вивозу готової Продукції та залишків матеріалів, - він сплачує
Виконавцю, на підставі виставлених рахунків вартість зберігання Продукції та залишків
матеріалів на складі Виконавця, виходячи із розрахунку 30,00 грн., в т.ч. ПДВ в місяць за
один квадратний метр займаної ними площі.
4.2.5. Замовник у момент розміщення замовлення на виготовлення Продукції,
зобов’язується надати Виконавцеві інформацію про наявність або відсутність в замовленні
Продукції змісту рекламного або еротичного характеру.
5. Порядок прийому-передачі Продукції
5.1. Прийом Продукції за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку,
передбаченому чинним законодавством України, з урахуванням умов цього Договору.
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5.2. Прийом-передача готової Продукції здійснюється на складі Виконавця по кількості
– згідно товаросупровідним документам, за якістю згідно галузевих нормативних документів,
відповідно до вимог Інструкцій про порядок приймання продукції по кількості і якості № П6, № П-7, затверджених Держарбітражем СРСР 15.06.1965 р. і 25.04.1966 р.
6. Авторські права
6.1. Замовник гарантує, що при розміщенні кожного замовлення дотриманні всі
процедури по охороні авторських і суміжних прав на видавані твори відповідно до
законодавства України і міжнародних актів.
6.2. Зміст Продукції є об’єктом авторського права і захищено законодавством України.
Виконавець зобов’язується не передавати книги третім особам.
6.3. За наявність авторських прав, вихідні дані і право випуску відповідальність несе
Замовник. Замовник гарантує, що відтворення (друк, виготовлення) наданих Замовником
Виконавцю матеріалів (репродукцій, малюнків, текстів тощо) не призведе до порушення
Закону України «Про авторське право та суміжні права», Закону України «Про видавничу
справу» та інших нормативно-правових актів України, що діють на момент укладання цього
Договору.
7. Відповідальність Сторін. Вирішення спорів
7.1. Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
7.2. При порушенні Замовником строків оплати вартості поліграфічних робіт, що
визначені в п. 3.2. цього Договору, Виконавець має право стягнути з Замовника пеню в
розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день
прострочення, включаючи день оплати.
7.3. При порушенні Замовником строків оплати вартості поліграфічних робіт, що
визначені в п. 3.2. цього Договору, Виконавець має право відповідно до ч. 2 ст. 625
Цивільного кодексу України стягнути із Замовника 5% (п’ять відсотків) річних від
простроченої суми за весь час прострочення виконання Замовником грошових зобов’язань за
цим Договором.
7.4. У випадку відмови Замовника прийняти Продукцію належної якості, що
виготовлена відповідно до умов Договору, Замовник сплачує Виконавцю суму фактичних
витрат, понесених на виготовлення Продукції, а також відшкодовує Виконавцю збитки,
завдані розірванням Договору.
7.5. Замовник несе повну відповідальність за ненадання інформації згідно п. 4.2.5.
цього Договору. У разі накладення на Виконавця санкцій, стягнення збитків, що виникли в
результаті ненадання Замовником інформації згідно п. 4.2.5. цього Договору, Замовник
відшкодовує Виконавцеві всі пов’язані із цим збитки.
7.6. Замовник самостійно несе відповідальність за відповідність змісту Продукції
законодавству. Замовник несе повну відповідальність за порушення прав інтелектуальної
власності, зокрема авторських і суміжних прав, а також інших прав третіх осіб на надані для
використання макети, зразки і інші початкові матеріали. У разі накладення на Виконавця
санкцій, стягнення збитків за позовами (претензіями, вимогами) третіх осіб Замовник
відшкодовує Виконавцю всі пов’язані із цим збитки.
7.7. Сплата винною Стороною штрафних санкцій, не звільняє її від виконання свого
зобов’язання по цьому Договору в натурі.
7.8. Сторони прийшли до домовленості, що будь-які спори, що виникли в зв’язку із
цим Договором, в тому числі в зв’язку з його укладенням, зміною, розірванням,
невиконанням, дійсністю/ недійсністю, визнанням прав розглядаються в постійно діючому
Третейському суді при АСОЦІАЦІЇ «Харківський центр третейського судочинства» м.
Харків, вул. Університетська, 9, в складі одного третейського судді із застосуванням
процесуального і матеріального права України.
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8. Форс-мажорні обставини
8.1. Сторони звільняються від відповідальності щодо невиконання чи неналежного
виконання ними своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання є результатом
дії форс-мажорних обставин таких як: повінь, пожежа, землетрус та ін. стихійні лиха; війна
або воєнні дії, а також зміни в законодавстві України, що не дають можливості одній із
Сторін виконувати свої обов'язки по цьому Договору, і які виникли після підписання цього
Договору.
8.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання по цьому Договору через
виникнення
форс-мажорних обставин повинна негайно повідомити про це іншу
Сторону. Таке повідомлення повинне бути підтверджене компетентними органами.
8.3. При настанні форс-мажорних обставин, виконання умов цього Договору
переноситься на строк дії форс-мажорних обставин.
9. Строк дії Договору. Зміни умов Договору та його розірвання
9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до
“__”____________20__р., але у всякому випадку до виконання Сторонами в повному обсязі
своїх зобов’язань за цим Договором.
9.2. Внесення змін та доповнень чи розірвання Договору, допускається лише за
взаємною згодою Сторін. Всі наступні додатки та зміни до цього Договору є його
невід’ємними частинами; дійсні виключно в письмовій формі, після їх підписання
уповноваженими представниками Сторін та засвідчення печатками підприємств.
9.3. Розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається. У випадку
розірвання цього Договору за ініціативою однієї Сторони, ця Сторона відшкодовує іншій
Стороні її фактичні витрати за цим Договором.
10. Інші умови Договору
10.1. У випадку виготовлення Продукції повністю або частково з сировини/матеріалів
Виконавця, їх вартість включається у вартість робіт (вартість Продукції).
10.2. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Замовник є ____________________________________________.
10.3. Сторони, укладаючи цей Договір, керуючись відповідними принципами свободи
договору, домовилися, що кожен аркуш, на якому викладено цей Договір містить підпис
кожної Сторони. В підтвердження цього на кожному аркуші, на якому викладено умови
цього Договору, міститься застереження наступного змісту:
«Виконавець _____________(підпис)
М.П.

Замовник ___________(підпис)»
М.П.

Сторони підтверджують, що таке застереження застосовано Сторонами добровільно з
метою уникнення можливих замін окремих аркушів, на яких викладено Договір.
10.4. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, регламентуються
чинним законодавством України.
10.5. Цей Договір складено українською мовою в 2-х (двох) примірниках, що мають
однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін Договору.
10.6. Особи, яки підписали цей Договір від імені Сторін, надають свою згоду на
включення своїх персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони і на
здійснення їх обробки. З моменту підписання цього Договору особи, яки підписали цей
Договір від імені Сторін, вважаються повідомленими належним чином про факт включення
даних про них до бази персональних даних іншої Сторони, про здійснення обробки цих
даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових
відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері
бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших
відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу
України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, інших
нормативно-правових актів України. Особи, яки підписали цей Договір від імені Сторін,
підписанням цього договору підтверджують, що вони ознайомлені із своїми правами як

Виконавець ____________ /____________/

Замовник___________/_________________ /

М.П.

М.П.
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суб’єкта персональних даних, визначеними статтею 8 Закону України «Про захист
персональних даних».
11. Місцезнаходження, реквізити та підписи Сторін
Виконавець:

Замовник:

__________________

______________

Юридична адреса:
Поштова адреса:
Тел./факс:
п/р
МФО
код ЄДРПОУ
ІПН
Свідоцтво платника ПДВ №

Юридична адреса:
Поштова адреса:
Тел./факс:
п/р
МФО
код ЄДРПОУ
ІПН
Свідоцтво платника ПДВ №

Директор

Директор
____________ /_________/

М.П.

_______________/____________/
М.П.

Виконавець ____________ /____________/

Замовник___________/_________________ /

М.П.

М.П.

