
м. Київ 

ДОГОВІР № Д » ^ - 6 7 / 4 
про надання послуг 

2017 р. 

Фізична особа-підприємець Дунюшкін Олексій Володимирович, який діє на підставі Виписки з 
ЄРДІІОУ, номер реєстраційного запису в ЄДР 2 066 000 0000 036211 (далі за текстом — «Виконавець»), та 

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (надалі за текстом - «Замовник»), в 
особі директора Дирекції з організації та підготовки Пісенного конкурсу «Євробачення-2017» ПАТ 
«НСТУ» Біловуса Юрія Олеговича, який діє на підставі Довіреності № 01-67/81 від 03.03.2017, (разом 
надалі - «Сторони», а окремо - «Сторона»), уклали цей Договір про надання послуг (далі за текстом -
«Договір») про наступне: 

ВИХОДЯЧИ з того, що Україна стала переможцем Пісенного Конкурсу «Євробачення-2016», 
отримавши право проводити Пісенний конкурс «Євробачення-2017», а Замовник є мовником-
організатором підготовки та проведення Пісенного конкурсу «Євробачення-2017», 

Сторони уклали цей Договір про надання послуг №2гі/ - 6 Э / 4 (надалі за текстом - «Договір») про 
таке, 

Визначення термінів: 
Наступні терміни використовуватимуться в даному Договорі у такому значенні: 
«Веб-сайт» - офіційний веб-сайт ПКЄ-2017 Eurovision.ua. 
«ПКС-2017» - Пісенний конкурс «Євробачення 2017» 

1. Предмет Договору 
1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором Замовник замовляє, а Виконавець 

зобов'язується надати послуги з креативного обслуговування веб-сайту www.eurovision.ua, (далі - веб-
сайт), що створюється у рамках реалізації проекту ПКЄ-2017 (код закупівлі 72330000-2; Послуги зі 
стандартизації та класифікації контенту даних) (надалі за текстом - «Послуги») в обсязі та в терміни, 
вказані в даному Договорі та Додатках до нього, які є невід'ємною частиною даного Договору, а 
Замовник зобов'язується оплатити такі Послуги відповідно до умов даного Договору. 
1.2. Послуги, що надаватимуться Виконавцем за цим Договором, включають: 
1.2.1. Підготовка новинного контенту для сайту (оперативне відстеження подій, написання новин), 
наповнення іміджевим контентом (створення плану статей, збір та аналіз даних, написання статей, 
підготовка статей до публікації, редагування), літературне та граматичне редагування текстів на сайті. 
1.2.2. Фотозйомка та обробка фотографій в об'ємах, зазначених в Додатках до даного Договору. 
1.2.3. Будь-які інші додаткові послуги, обсяг, вартість, порядок оплати, строки їх надання, 
відповідальність Сторін, інші умови, при необхідності, узгоджуються Сторонами у відповідних додатках 
до даного Договору, що складає його невід'ємну частину. 
1.3. Строк надання Послуг - з 26 квітня 2017 р. до 20 травня 2017 року. 
1.4. Якщо інше прямо не вказано в Договорі, в процесі узгодження і листування між Сторонами щодо 
виконання умов цього Договору, Сторони обмінюються листами, звітами, запитами, які направляються, 
включаючи, але не обмежуючись: поштовим відправленням, кур'єром, факсимільним повідомленням, е-
таіі (електронною поштою). Кожен документ, що виходить від кожної із Сторін за цим Договором, є 
таким, що підтверджує умови, порядок і строки виконання зобов'язань за цим Договором, та також згоду 
/ готовність Сторін, за умови, що він адресований особам, уповноваженим Сторонами, а саме: 
П.І.Б. уповноваженої особи Замовника: Мельниченко Світлана Василівна 
Адреса електронної пошти уповноважених осіб Замовника: s.melnychenko@eurovision.ua 
П.І.Б. уповноваженої особи Виконавця: Ташматова Лола Ділмурадівна 
Адреса електронної пошти уповноваженої особи Виконавця: l.tashmatova@gmail.com 

2. Права та обов'язки Сторін 
2.1. Виконавець зобов'язується: 
2.1.1. надати Послуги, зазначені у даному Договорі в обсязі та в терміни передбачені даним Договором 
та Додатками до нього; 
2.1.2. не розголошувати третім особам без дозволу Замовника інформацію щодо умов цього Договору, 
а також сутність та зміст Послуг, одержаних Замовником за цим Договоромрокрі м випадків, 
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передбачених чинним законодавством України; 
2.1.3. у разі виявлення недоліків Послуг, що надаються у відповідності до даного Договору, усувати такі 
недоліки, без додаткової оплати зі сторони Замовника, якнайшвидше, але не більше ніж протягом 12 
(дванадцяти) робочих годин з моменту виявлення недоліків (або з моменту отримання від Замовника 
повідомлення про виявлені недоліки); 
2.1.4. надавати Замовнику щовівторка, протягом строку надання послуг, звіти про наповнення веб-сайту, 
в електронному вигляді на поштові адреси, вказані в п. 1.4. даного Договору, та їх друковані версії з 
підписом Виконавця. 
2.1.5. у строк не пізніше 2 днів, після закінчення надання послуг, надати замовнику Акт наданих послуг, 
на підставі зведеного звіту за весь строк роботи, підписаного Виконавцем. 
2.1.6. належним чином виконувати інші зобов'язання, передбачені цим Договором та/або чинним 
законодавством. 

2.2. Виконавець має право: 
2.2.1. вимагати дострокового розірвання цього Договору та відшкодування документально-
підтверджених прямих матеріальних збитків у випадку порушення Замовником своїх зобов'язань за цим 
Договором; 
2.2.2. без попереднього погодження із Замовником залучати до виконання своїх зобов'язань третіх осіб, 
при цьому залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їх роботи в повному обсязі; 
2.2.3. у випадку, коли порушення Замовником строків виконання своїх зобов'язань за Договором 
унеможливлює виконання Виконавцем Послуг в узгоджені строки, перенести строки виконання своїх 
зобов'язань відповідно до строків порушення Замовником або до виконання ним своїх зобов'язань, 
попередивши про це Замовника не менше ніж за 3 (три) робочі дні до моменту такої затримки. 

2.3. Замовник зобов'язується: 
2.3.1. протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту підписання даного Договору та будь-яких додаткових 
угод до нього узгодити та/або надати Виконавцю повну, достовірну інформацію та матеріали, необхідні 
для надання Виконавцем Послуг належним чином та в обумовлений строк, в електронному вигляді на 
поштові адреси, вказані в п. 1.4. даного Договору. Така інформація та матеріали повинні 
використовуватися Виконавцем виключно для надання Послуг Замовнику; 
2.3.2. своєчасно та в повному обсязі оплачувати Послуги Виконавця та виконувати свої зобов'язання, 
відповідно до умов, викладених у даному Договорі; 
2.3.3. підписати Акт наданих послуг не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту одержання його від 
Виконавця та направити його на адресу Виконавця, або протягом того ж строку надати свої обгрунтовані 
зауваження щодо наданих Послуг. Якщо Замовник не підпише Акт в строк, визначений даним пунктом 
Договору та не надасть свої обґрунтовані зауваження Акт вважається підписаним. У випадку одержання 
від Замовника обґрунтованих зауважень щодо наданих Послуг, Сторонами в триденний термін 
оформлюється Акт з переліком необхідних доробок та строків для їх виконання. Якщо Виконавець 
відмовляється від підписання такого двостороннього рекламаційного акту протягом 2 (двох) днів, такий 
акт підписується в односторонньому порядку і є обов'язковим для виконання Сторонами. 

2.4. Замовник має право: 
2.4.1. контролювати виконання Договору Виконавцем шляхом та в спосіб, який не перешкоджає 
останньому при виконанні Договору та не призводить до настання обставин, за яких виникає загроза 
прострочення виконання Договору; 
2.4.2. вимагати від Виконавця своєчасного та належного надання Послуг відповідно до умов Договору; 
2.4.2. вимагати дострокового розірвання цього Договору та відшкодування документально-
підтверджених прямих матеріальних збитків у випадку, коли Виконавець порушує свої зобов'язання за 
цим Договором; 
2.4.3. на реалізацію інших прав, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством. 

3. Інтелектуальна власність 
3.1. З урахуванням того, що під час надання Виконавцем Послуг за даним Договором, Виконавець 
створює та використовує матеріали та інформацію, від імені Замовника, Сторони розуміють та 
погоджуються, що Виконавець несе всю відповідальність за будь-які порушення прав будь-яких третіх 
осіб, зокрема, але не обмежуючись, прав інтелектуальної власності, що відбулося у зв'язку із 
використанням таких об'єктів інтелектуальної власності Викошвцеї^дід-чаєазадання Послуг або таких. 

Виконавець ^ ^ Замовгії ик 



які можуть статися в майбутньому, якщо не доведе, що такі матеріали та інформація були надані 
Замовником. 
3.2. Виконавець зобов'язується надати та передати Замовнику всі майнові права інтелектуальної 
власності (майнові права автора) на контент веб-сайту та його оновлення, що здійснюються згідно цього 
Договору, для наступного використання Замовником таких прав протягом необмеженого періоду часу з 
моменту підписання Сторонами Акту наданих послуг, на території всього світу без обмежень за 
способом використання. 
3.2.1. В тому числі, але не обмежуючись, Виконавець передає (відчужує) Замовнику: 
- право на використання контенту офіційного веб-сайту www.eurovision.ua; 
- право дозволяти використання контенту офіційного веб-сайту; 
- право перешкоджати неправомірному використанню контенту офіційного веб-сайту, в тому числі 
забороняти таке використання; 
- всі та будь-які інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом, у тому числі, 
необхідні для повного володіння, користування та розпорядження контентом веб-сайту. 
3.2.2. Вартість створення та передачі всіх майнових прав інтелектуальної власності (майнових прав 
автора) на об'єкти інтелектуальної власності, що створюються за цим Договором, входить до вартості 
Послуг Виконавця, визначеної у п. 4.1. даного Договору та у відповідних додаткових угодах до 
Договору у разі надання послуг, визначених в п.1.2.1. Договору. 
3.3. Замовник несе відповідальність за зміст, повноту та достовірність інформації наданої ним 
Виконавцю для використання при адмініструванні контенту офіційного веб-сайту. Якщо Замовник надає 
Виконавцю будь-які матеріали для подальшого використання як складових частин контенту офіційного 
веб-сайту, Замовник гарантує повноту і достовірність таких матеріалів, а також те, що вони не 
порушують будь-чиїх прав та відповідають вимогам чинного законодавства України. 
3.4. Претензії з боку третіх осіб щодо змісту інформації наданої Замовником, у разі порушення 
Замовником гарантій розглядаються й вирішуються Замовником самостійно. Замовник зобов'язується 
компенсувати Виконавцю документально підтверджені прямі матеріальні збитки що виявилися 
наслідком порушення Замовником вищезазначених гарантій, за умови їх документального 
підтвердження. 
3.5. Виконавець гарантує та підтверджує, що він має всі права на передачу Замовнику всіх майнових 
прав інтелектуальної власності (майнових прав автора) на контент офіційного веб-сайту згідно цього 
Договору на підставі відповідних авторських/трудових/цивільно-правових договорів з розробниками 
(авторами) контенту офіційного веб-сайту та оновлень, що виконуються згідно цього Договору. 
3.6. Виконавець також гарантує та підтверджує, що він проінформував адміністраторів (авторів) 
контенту офіційного веб-сайту та оновлень, що виконуються згідно цього Договору, про умови цього 
Договору в частині передачі всіх майнових прав інтелектуальної власності (майнових прав автора) 
Замовнику та те, що вони не заперечують проти такої передачі. 
3.7. Всі права, у тому числі майнові права інтелектуальної власності (майнові права автора) на 
інформацію, зображення, графіку, тексти, інші матеріали, підготовлені та надані Замовником в рамках 
цього Договору, належать Замовнику. 

4.1. Вартість Послуг Виконавця, передбачених п. 1.2. Договору становить: 99 750 (дев'яносто дев'ять 
тисяч сімсот п'ятдесят гривень) грн., 00 коп., без ПДВ. (надалі - «Вартість послуг»). 
4.2. Оплата за даним Договором проводиться Замовником шляхом безготівкового перерахування 
грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця у наступному порядку: 
4.2.1. Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 80% (вісімдесят відсотків) від Вартості послуг 
протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати укладання цього Договору; 
4.2.2. Решта 20% (двадцять відсотків) від Загальної вартості Послуг сплачується Замовником після 
фактично наданих Послуг Виконавцем на підставі підписаного Акту приймання-передачі наданих 
послуг протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання Акту Замовником. 
4.3. Вартість Послуг за даним Договором включає усі супутні витрати, пов'язані із наданням Послуг за 
цим Договором. 
4.4. Не пізніше 2 (двох) робочих днів від дати фактичного закінчення надання Послуг Виконавець 
направляє Замовнику для підписання Акт здачі-приймання наданих Послуг (надалі за текстом - «Акт») у 
двох примірниках для кожної Сторони. 
4.5. Замовник, у випадку відсутності обґр> їх Послуг після їх 

4. Вартість Послуг та порядок проведення розрахунків. 
Порядок приймання-передачі Послуг. 

Виконавець З 
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фактичного виконання Виконавцем, зобов'язаний прийняти Роботи та засвідчити таке прийняття 
підписанням обох отриманих від Виконавця примірників відповідного Акту та скріпленням підпису 
печаткою Замовника не пізніше 2 (двох) робочих днів від дати отримання від Виконавця відповідних 
примірників Актів. 
4.6. В разі, якщо надані Послуги, на думку Замовника, не відповідають умовам Договору (виконані 
на неналежному професійному рівні, мають недоліки якості тощо), Замовник має право відмовитись від 
підписання наданих йому примірників Акту. В такому випадку Замовник зобов'язаний протягом 2 
(двох) робочих днів з дати отримання від Виконавця примірників Актів, надати Виконавцю в 
письмовому вигляді зауваження щодо наданих Послуг та перелік доробок, які потрібно виконати для 
усунення недоліків. 
4.7. За умови неналежного надання Виконавцем Послуг, після отримання від Замовника письмових 
зауважень щодо наданих Послуг згідно з п. 4.6., Виконавець не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих 
днів (якщо тільки інший строк не буде вимагатись через особливі обставини) зобов'язується усунути 
виявлені Замовником недоліки наданих Послуг за власний рахунок. 
4.8. Після усунення Виконавцем усіх недоліків наданих Послуг згідно п. 4.7. Договору, Сторони 
підписують відповідний Акт в двох примірниках в загальному порядку, визначеному п. 4.5. Договору. 
4.9. У випадку необгрунтованої відмови або ухилення Замовника від підписання наданих 
Виконавцем примірників Акту, Виконавець має право скласти односторонній Акт та залучити до 
засвідчення факту надання Послуг, зазначених у ньому, третіх осіб. В такому випадку односторонній 
Акт буде надісланий Виконавцем рекомендованим листом з повідомленням на адресу місцезнаходження 
Замовника з вимогою надати обґрунтування відмови Замовника від підписання Акту. Якщо протягом 5 
(п'яти) робочих днів з дати отримання Замовником одностороннього Акту Виконавцю від Замовника не 
надійде підписаний з його боку примірник Акту або обгрунтування його відмови від підписання такого 
Акту, Послуги вважатимуться наданими Виконавцем в повному обсязі та належним чином, а 
односторонній Акт, складений Виконавцем, буде підставою для здійснення Замовником розрахунку із 
Виконавцем та підставою для Виконавця звернутись до господарського суду з метою стягнення оплати 
наданих Послуг в порядку, визначеному даним Договором. 

5. Статус Сторін як платників податку на прибуток 
5.1. Виконавець має статус платника єдиного податку III групи, 5% , визначених чинним законодавством 
України. Замовник має статус платника податку па прибуток на загальних підставах, визначених чинним 
законодавством України. 
5.2. У випадку зміни статусу, вказаного в п. 5.1. цього Договору, Сторони зобов'язані письмово 
повідомити про це одна одну. 

6. Гарантії та відповідальність Сторін 
6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть 
відповідальність згідно цього Договору та чинного законодавства України. 
6.2. У разі порушення Замовником, з вини Замовника, строків здійснення оплати Послуг відповідно до 
умов Договору, останній виплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла 
в період, за який нараховується пеня, за кожен день прострочення від несплаченої у встановлений 
термін суми. 
6.3. У разі порушення Виконавцем, з вини Виконавця, строків виконання зобов'язань за Договором, 
останній сплачує Замовнику штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за 
який нараховується штраф за кожен день прострочення, від повної місячної вартості Послуг відповідно 
до умов Договору. 
6.4. У випадку відмови Замовника від надання Послуг Виконавцем (за винятком випадків відмови 
внаслідок невиконання та/або неналежного виконання Виконавцем обов'язків за Договором та/або 
внаслідок дії форс-мажорних обставин, зазначених у п. 7.1. Договору), Замовник зобов'язаний 
оплатити вартість фактично наданих Виконавцем Послуг. 
6.5. Замовник гарантує Виконавцю правомірність інформації та матеріалів (товарних знаків, назв, інше) 
наданих Замовником в рамках цього Договору. У разі, якщо матеріали, надані Замовником, порушують 
права третіх осіб, Замовник буде самостійно нести відповідальність перед третіми особами за 
пред'явленими ними претензіями, заявами, позовами і г.д. 
6.6. Виконавець несе відповідальність за порушення своїх гарантій та підтверджень, вказаних у розділі З 
цього Договору, у розмірі, спричинених Замовнику таким порушенням, документально підтверджених 
реальних (прямих) збитків, а також самостійно відповідає перед адмшісіратдрамїГ (авторами) веб-сайту, 
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що виконують роботи за цим Договором, без залучення Замовника. 

7. Обставини непереборної сили 
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов'язань 
за цим Договором у випадках, коли мають місце обставини непереборної сили, що виникли після 
підписання цього Договору внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не мали змоги ані 
передбачити, ані запобігти їм розумними способами. До обставин непереборної сили відносяться події, 
на виникнення, строк та характер яких Сторони не можуть впливати. Такими обставинами можуть бути 
пожежі, стихійні лиха, аварії, катастрофи, війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, 
страйки, заборона експорту та імпорту, прийняття органом державної влади або управління рішення, що 
унеможливлює виконання цього Договору належним чином (окрім актів/рішень, прийнятих 
безпосередньо у відношенні однієї зі Сторін), терористичні акти, антитерористичні операції (АТО), 
введення надзвичайного режиму роботи банківської системи, окупація території України. 
7.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання цього Договору внаслідок обставин непереборної 
сили, зобов'язана повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати 
виникнення таких обставин та надати документ, що підтверджує настання обставин непереборної сили, 
у іншому випадку вона позбавляється права посилатися на обставини непереборної сили. 
7.3. Наявність обставин непереборної сили та їхня тривалість повинні бути підтвердженими відповідним 
висновком Торгово-Промислової палати України. 
7.4. У разі настання обставин непереборної сили та у зв'язку з чим неможливості здійснити надання 
повідомлень, відповідна Сторона може передати інформацію за допомогою електронної пошти, 
телефонного зв'язку (телефонограми), системи клієнт-банк або інших засобів комунікації з Виконавцем, 
з обов'язковим подальшим наданням такого повідомлення у письмовій формі з відповідним 
підтвердженням. 

8. Термін дії Договору 
8.1. Договір вступає в силу з моменту належного підписання Сторонами та діє до ЗО травня 2017 року, а 
в частині здійснення взаємних розрахунків - до повного виконання Сторонами взятих на себе 
зобов'язань. Сторони домовились у відповідності до ч. З ст. 631 ЦК України розповсюдити дію цього 
договору, на відносини між сторонами, які виникли до дати підписання цього Договору, а саме з 
26.04.2017 року. 
8.2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку 
шляхом письмового повідомлення іншої Сторони не пізніше ніж за 14 календарних днів до моменту 
розірвання. 
8.3. Дія цього Договору може бути також припинена на інших підставах, передбачених чинним 
законодавством України. 

9. Інші умови 
9.1. Чинними та обов'язковими для Сторін є лише ті зміни та доповнення до цього Договору, які 
Сторони підготували у письмовому вигляді та які підписані уповноваженими представниками Сторін 
шляхом укладання відповідної додаткової угоди. 
9.2. Всі зміни, додатки та доповнення до цього Договору, а також додаткові угоди до Договору, за 
фактом їх підписання уповноваженими представниками Сторін є його невід'ємною частиною. 
9.3. Сторони зобов'язані провести переговори у випадку виникнення розбіжностей, пов'язаних з 
невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за цим Договором. 
9.4. Винна Сторона відшкодовує іншій Стороні виключно документально підтверджені реальні збитки, 
понесені останньою внаслідок неналежного виконання винною Стороною зобов'язань за цим 
Договором. 
9.5. У випадках, не обумовлених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 
9.6. Кожна із Сторін зобов'язується зберігати в таємниці інформацію відносно умов даного Договору, 
зокрема (але не винятково), зміст умов даного Договору і будь-які дані, отримані ними у зв'язку з даним 
Договором, не розголошувати цю інформацію повністю або частково будь-яким чином третім особам 
без письмової згоди на те іншої Сторони, за винятком надання інформації на запит уповноважених 
державних органів у випадках і порядку, передбаченому діючим законодавством України. 

Вказана вище вимога про нерозголошення конфіденційної інформації поширюється на Виконавця і 
залучених ним третіх осіб, задіяних при виконанні даного Договору або тих, які мають доступ до 
Договору і пов'язаних з ним документам. 
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Вимога про нерозголошення конфіденційної інформації, дійсна протягом всього строку дії даного 
Договору, а також протягом трьох послідовних років з моменту його припинення. 
9.7. Усі умови даного Договору, зміст переговорів Сторін у процесі роботи над Договором і в ході його 
реалізації, інформація про Сторону, що стала відома іншій Стороні у зв'язку з даним Договором, є 
конфіденційними та не підлягають розголошенню Стороною без отримання попередньої письмової 
згоди іншої Сторони, виняток становлять випадки передбачені даним Договором та чинним 
законодавством України. 
9.8. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні домовленості та 
протоколи про наміри з питань, що тим чи іншим чином стосуються цього Договору, втрачають 
юридичну силу. 
9.9. У випадку зміни місцезнаходження, платіжних реквізитів та/або інших даних Сторони ця Сторона 
зобов'язуються письмово повідомити про це іншу Сторону у триденний термін з моменту виникнення 
таких змін. 
9.10.Цей Договір складений у двох примірниках українською мовою, що мають рівну юридичну силу, по 
одному для кожної зі Сторін. 

10. Реквізити та підписи Сторін 

ВИКОНАВЕЦЬ 
ФОП ДУНЮШКІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Місцезнаходження: 02156, м. Київ, 
вул. Мілютенка, буд.ПБ, кв. 185 
р/р 26001052733824 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО: 305299 
ПІН:3054816357 
Номер запису в ЄДР: 2 066 000 0000 036211 

ЗАМОВНИК 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 
України» 
Місцезнаходження: 04119, м. Київ, 
вул. Мельникова, 42 
р/р №35236060016475 
Держ. казначейська служба України, 
м. Київ 
МФО 820172 
р/р 26003924423030 в АБ «УКРГАЗБАНК» 
МФО 320478 
ЄДРПОУ 23152907 
ІПН 231529026148 

Дунюшкін О.В. 

Директор Дирекції з організації та підготовки 
Пісенного конкурсу «Євробачення-2017» ПАТ 
«НСТУ/і> 

Біловус Юрій Олегович 
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м. Київ 

ДОДАТОК №1 
до Договору éJ/npo надання послуг 

/І,  0J-  0<Г 2017 р. 

Вид послуг Кількість Ціна за 
одиницю, 

грн 

Всього, грн 

Підготовка новинного контенту для сайту (оперативне 
відстеження подій, написання новин) 

100 
публікацій 300,00 30 000,00 

Наповнення іміджсвим контентом (створення плану статей, 
збір та аналіз даних, написання статей, підготовка статей до 
публікації, редагування) 

50 
публікацій 400,00 20 000,00 

Фотозйомка та обробка фотографій. Двома фотокамерами та 
необхідною кількістю техніки 10 годин в день, 15 днів 150 годин 200,00 ЗО 000,00 
Додавання контенту на сайт, літературне та граматичне 
редагування текстів на сайті 

150 
публікацій 100,00 15 000,00 

Всього без податків 95000,00 
Витрати на податки 5% 4750,00 

ВСЬОГО, грн.: 99750,00 

Ціна договірна включає в себе всі витрати, податки і збори, обов'язкові платежі, що 
сплачуються або мають бути сплачені Виконавцем, згідно із законодавством України на 
загальну суму (з урахуванням податків) становить: 99 750 (дев'яносто дев'ять тисяч сімсот 
п'ятдесят гривень) грн., 00 коп., у тому числі податки 5% - 4 750,00 грн. 
За визначення вартості Послуг відповідальність несе Виконавець. 

ПІДПИСИ СТОРІН: 

ВИКОНАВЕЦЬ 
ФОП ДУНЮШКІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Місцезнаходження: 02156, м. Київ, 
вул. Мілютенка, буд.11Б, кв. 185 
р/р 26001052733824 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО: 305299 
1ПН: 3054816357 
Номер запису в ЄДР: 2 066 000 0000 036211 

ЗАМОВНИК 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 
України» 
Місцезнаходження: 04119, м. Київ, 
вул. Мельникова, 42 
р/р №35236060016475 
Держ. казначейська служба України, 
м. Київ 
МФО 820172 
р/р 26003924423030 в АБ «УКРГАЗБАНК» 
МФО 320478 
ЄДРПОУ 23152907 
ІПН231529026148 

Дунюшкін О.В. 

Директор Дирекції з організації та підготовки 
Пісенного конкурсу «Євробачення-2017» ПАТ 
«НСТУ»Л 

їловус Юрій Олегович 

Виконавець Замовник 


