
ДОГОВІР  №16 
 

      м. Київ                                                                                           "20"  грудня  2016 р. 
 
ПП Путята О.М. (надалі іменується "Виконавець") в особі директора Путята 

В.А.,  що діє на підставі  Свідоцтва приватного підприємця № 073099, одного 
боку, та ДЮСШ з хокею з шайбою “Сокіл-Київ” в особі  директора Чибірева 
Володимира Васильовича , що діє на підставі Статуту, з другого боку,  уклали 
цей Договір  (надалі іменується "Договір") про таке: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 
1.1.Виконавець  надає послуги по перевезенню  хокейної команди «Сокіл-

2001» з 22 по 23 грудня  2016 року за маршрутом Київ – Новояворівськ – Київ  
на суму 14699,00 (Чотирнадцять тисяч шістсот дев’яносто дев’ять грн) Без ПДВ 

1.2.Ціна послуги  встановлюється в національній валюті України та є 
фіксованою. 

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
2.1. Очікувана вартість договору становить 14699,00 (Чотирнадцять тисяч 

шістсот дев’яность дев’ять грн.) Без ПДВ. 

2.2. Остаточна вартість послуги визначиться згідно акту наданих послуг, 
але не може перевищувати фіксовану суму. 

2.3. Оформлення та передача Замовнику наданих послуг провадиться 
шляхом підписання акту наданих послуг.       

2.4.Оплата послуг проводиться  на протязі 30 днів після підписання акту 
виконаних робіт. 

. 
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 
3.1. За невиконання зобов’язання  або неналежне виконання прийнятих на 

себе зобов’язань винна сторона сплачує іншій стороні штрафні санкції у розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення. 

 3.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань 
за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається 
невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для 
належного виконання зобов'язання. 

 
4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 
4.1. 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 за встановленою 
підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку чинного законодавства 
України. 



підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному 
відповідним чинним в Україні законодавством. 

 
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 

 
5.1. Датою набрання чинності договору є дата підписання даного 

договору та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань в термін до 
30 грудня 2016 року.  

 5.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою 
Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору. 

5.3. 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.  

5.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього 
Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні 
законодавства. 

5.5. Цей Договір складений українською мовою, на 2 сторінках у 2-х 
примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. 

 
 

МІСЦЕ  ЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 

ДЮСШ з хоккею з шайбою «Сокіл-Київ» 
 

04119м.Київ, , вул. Мельникова,46 
р/р 35439045089630 
ГУ ДКСУ у м.Києві,  
МФО 820019                                           
ЗКПО 35828731 
 
 
Директор 
 
________________  В.В.Чибірев 
 

ПП Путята В.А. 
 
Р/р 26007157813 
ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” 
МФО 380805 
Код 2432908657 
М.Бровари вул..Олімпійська,2-а кв.171 
 
 
 
________________________ В.А.Путята 

 

 
 
 
 
 
 


