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Договір № 000017 

на надання послуг з розробки дизайн - проекту 

 

м. Київ                                                                                                                                                    «___» _________ 20__р. 

_____________________________________________________________________________(ПІБ ЗАМОВНИКА) 
паспорт ____________   № ____________  виданий ______________________________________________,  
надалі іменований ЗАМОВНИК з одного боку та фізична особа - підприємець Коваленко Катерина Семенівна 
(податковий №3298313985), надалі іменований ВИКОНАВЕЦЬ, що діє на підставі запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 224 000 0000 094765 від 23.07.2014р., 
з другого боку, а разом СТОРОНИ, уклали цей договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 
 

1.1 За договором надання послуг ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується за завданням ЗАМОВНИКА надати послуги, 
зазначені в п. 1.2 цього договору, а ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити ці послуги. 

1.2 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати наступні послуги з оформлення інтер’єру об’єкту, розташованого за 
адресою: ___________________________________________________________________________ 

• здійснити розробку дизайн-проекту, згідно з переліком проектної документації, затвердженим 
ЗАМОВНИКОМ (див. Додаток №6) 

• надати послуги, згідно з переліком послуг, затвердженим ЗАМОВНИКОМ  (див. Додаток №6) 

1.3  Термін розробки проекту становить __ робочих днів без урахування часу узгодження (див. Додаток №1) 
з моменту отримання від ЗАМОВНИКА: 

• передоплати (див. Додаток №2) 
• вихідних даних (див. Додаток №3) 
• технічного завдання на розробку дизайн-проекту (див. Додаток №4) 

ВИКОНАВЕЦЬ має право виконати роботи достроково. 
         У разі зміни ЗАМОВНИКОМ початкового завдання на проектування терміни і вартість виконання робіт 
переглядаються. 

 
1.4  Послуги вважаються наданими після підписання акту прийому-здачі Послуг ЗАМОВНИКОМ або його 

уповноваженим представником. Підписання акту прийому-здачі Послуг проводиться не пізніше 3-х днів 
після надання ВИНОНАВЦЕМ оформленої проектної документації ЗАМОВНИКУ.  
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2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН. 
 

2.1 ВИНОНАЦЕЦЬ зобов'язаний: 

• Надати Послуги з належною якістю. 

• Надати Послуги в повному обсязі в термін, зазначений в п.1.2 цього Договору. 

• Виправити на вимогу ЗАМОВНИКА всі виявлені недоліки, допущені з вини ВИКОНАВЦЯ. 

2.2 ВИКОНАВЕЦЬ має право: 

• Запросити будь-яку додаткову інформацію, що необхідна в розробці проекту. 

• Публікувати матеріали проекту без вказівки особистих даних ЗАМОВНИКА. 

 

2.3 ЗАМОВНИК зобов'язаний: 

• Оплатити роботу за ціною, вказаною в п.3 цього Договору відповідно до графіка оплати (Див. 
Додаток №2). 

• Надати ВИКОНАВЦЮ завдання на виконання дизайн-проекту, а також існуючу проектну 
документацію по об'єкту. 

2.3 ЗАМОВНИК має право: 

• Повсякчас перевіряти хід і якість роботи, виконуваної ВИКОНАВЦЕМ, не втручаючись в його 
діяльність. 

• Відмовитися від виконання договору в будь-який час до підписання акта, сплативши ВИКОНАВЦЮ, 
частина встановленої ціни пропорційно частини наданих послуг (але не менше 50% від загальної 
суми договору), виконаних до отримання повідомлення про відмову ЗАМОВНИКА від виконання 
Договору. 

• ЗАМОВНИК має право не підписувати акт прийому здачі Послуг до усунення виявлених помилок і 
недоліків у наданій документації, про що письмово повідомляє ВИКОНАВЦЯ, докладаючи перелік 
виявлених помилок.  
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                  3. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. 

3.1 Ціна цього Договору становить _______________________________________________________у.о. 

3.2 Сплата ЗАМОВНИКОМ ВИКОНАВЦЮ ціни Договору здійснюється шляхом перерахування коштів на 
розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ, зазначений в цьому договорі, або готівковим платежем ВИКОНАВЦЮ, 
згідно з Додатком №1 (графік оплати) цього договору, який є його невід'ємною частиною. 

3.4  Виїзди дизайнера, при необхідності таких, в м. Київ, і за кордон України оплачуються окремо, ціна 
виїздів і тривалість поїздок обмовляється в додаткових Угодах до даного Договору (див. Додаток №5). 

3.5   Оплата робіт за додатковими угодами проводиться сверхустановленной договірної вартості, якщо 
необхідні види робіт не включені у вартість Договору. Оформляється в вигляді Додатка до цього договору. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПЕРЕЧАНЬ. 

4.1   У разі затримки виконання робіт з вини ЗАМОВНИКА, яка потягнула за собою вимушений простій 
виробництва робіт і т.п., термін виконання робіт ВИКОНАВЦЕМ збільшується на термін затримки. 

4.1.1 За порушення терміну надання Послуг, зазначеного в п.1.3 цього Договору, ВИКОНАВЕЦЬ сплачує 
ЗАМОВНИКУ штраф в розмірі 0.1% від вартості робіт, за кожен день прострочення, але не більше 10% від 
вартості робіт. 

4.1.2 За порушення терміну оплати наданих Послуг, зазначеного в графіку оплати, ЗАМОВНИК сплачує 
ВИКОНАВЦЮ пеню розмірі 0.1% від несплаченої суми Договору, за кожний день прострочення платежу, але 
не більше 10% від несплаченої суми. 

4.2  Відшкодування збитків через неналежне виконання зобов'язань за цим Договором не звільняє 
СТОРОНИ від виконання своїх зобов'язань. 

4.3  В іншому, що не передбачено в цьому Договорі, СТОРОНИ керуються чинним Законодавством України. 

4.4  Всі суперечки, що виникають при виконанні робіт, пов'язаних з цим Договором, підлягають вирішенню 
шляхом переговорів між СТОРОНАМИ. У разі неможливості усунути розбіжності шляхом переговорів спори 
підлягають розгляду в судових органах за місцем знаходження відповідача. 

4.5 ВИКОНАЦЕЦЬ не несе відповідальності за матеріальні цінності ЗАМОВНИКА або третіх осіб, що 
знаходяться в Приміщенні, за винятком випадків, коли ВИКОНАВЕЦЬ прийняв на себе таку відповідальність, і 
СТОРОНИ склали Акт прийому-передачі матеріальних цінностей з зазначенням їх стану і оцінки, яку 
СТОРОНИ встановлюють за взаємною згодою. 
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                                                                                   6. ФОРС-МАЖОР. 

6.1 СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим 
Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, 
землетруси, страйки, рішення будь-яких державних органів. 

6.3  СТОРОНА, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, зобов'язана в 
10-денний термін сповістити іншу СТОРОНУ про настання якої-небудь з вищевказаних обставин і передати їй 
відповідні документи, що підтверджують настання цієї обставини непереборної сили. 

 

7. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ. 

7.1  Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише за умови, що вони вчинені в 
письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками СТОРІН. 

7.2 Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою СТОРІН, або на підставах, передбачених 
чинним на території Украіни цивільним законодавством, з відшкодуванням понесених збитків, включаючи 
упущену вигоду. 

7.3 СТОРОНА, що вирішила розірвати Договір, направляє письмове повідомлення іншій СТОРОНІ за два 
тижні. 

                                                                           8. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ. 

8.1  Право власності на остаточний проект за цим Договором, що включає всі затверджені (підписані) робочі 
матеріали, переходять від ВИКОНАВЦЯ до ЗАМОВНИКА після оплати ЗАМОВНИКОМ всіх робіт в повному 
обсязі. При цьому ВИКОНАЦЕЦЬ продовжує зберігати за собою немайнові авторські права, в тому числі 
право називатися автором цих документів. 

8.2 ВИКОНАВЦЮ забороняється використання відомостей, наданих йому ЗАМОВНИКОМ, для будь-яких 
цілей, що не відносяться до виконання зобов'язань за цим Договором. ЗАМОВНИК зобов'язується зберегти 
повну конфіденційність про методи та способи реалізації ВИКОНАВЦЕМ договірних зобов'язань. 
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ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН. 

ЗАМОВНИК: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

Повна назва Коваленко К.С. ФОП 

Скорочена назва - 

Адреса юридична 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Дрогобицька, буд. 111 

Адреса фактична 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, буд. 60 

 

Р/С 

Приват Банк Україна м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30. 

26001050017120 

МФО 305299 

ОКПО 3298313985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАМОВНИК __________________                                                               ВИКОНАВЕЦЬ_____________________ 

      Коваленко К.С. 
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ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 

1. Графік виконання робіт - 1 аркуш. 
2. Графік оплати робіт - 1 аркуш. 
3. Склад вихідних даних - аркуш. 
4. Технічне завдання на розробку дизайн-проекту - 3 аркуші. 
5. Угода про порядок виїздів - аркуш. 
6. Склад проектної документації та надання послуг - аркуш. 
7. Акт здачі-прийому ескізної документації - 2 аркуші. 
8. Акт здачі-прийому робочої документації - 2 аркуші. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИК __________________                                                                 ВИКОНАВЕЦЬ_____________________ 
                                                                                                      Коваленко К.С. 


