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2019 року

Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія
України» (далі - «Замовник»), в особі т.в.о. голови правління ПАТ «НСТУ» Чєрнотицького
Миколи Миколайовича, який діє на підставі наказу від 26.04.2019 року № 1017-к, з однієї
сторони,
та
Фізична особа підприємець - Куликов Андрій Вікторович (далі - «Виконавець»), який
включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань на підставі запису від 30.06.2016 року № 2 074 000 0000 028449, з другої
сторони, які в подальшому спільно іменуються «Сторони», а окремо - «Сторона», уклали цей
договір (далі - «Договір») про наведене нижче:

1.1

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Замовник замовляє, а Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику послуги за
кодом ДК 021:2015:92310000-7 - «Послуги зі створювання та інтерпретування
мистецьких і літературних творів», а саме: послуги ведучого спецпроекту «Аеропорт.
Перший штурм» (далі - «Спецпроект»), який буде транслюватися в ефірі телевізійних
каналів Замовника (далі - «Послуги»), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити
надані Послуги відповідно до умов цього Договору.
Місце надання Послуг: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), 42.
Вимоги щодо якості Послуг повинні відповідати характеристикам, критеріям, що
висуваються до таких самих або аналогічних послуг та визначаються відповідно до
обов’язкових для Сторін нормативних документів, з додержанням умов, що забезпечують
захист інтересів кінцевих споживачів.
Всі виключні майнові права (авторські та суміжні) на будь-які об’єкти інтелектуальної
власності, що можуть створюватись під час виконання умов цього Договору між
Виконавцем та Замовником, крім особистих немайнових прав, будуть належати
Замовнику з моменту створення таких об’єктів.
Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені Замовником залежно від фактичного
обсягу видатків Замовника.

2.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1.
Виконавець зобов’язується:
2.1.1. надати Послуги у строк з «19» травня 2019 року по «26» травня 2019 року;
2.1.2. надати Послуги вчасно, самостійно, якісно, у повній відповідності до вказівок Замовника,
вимог цього Договору та згідно з чинним законодавством України;
2.1.3. забезпечувати надання Послуг на високому художньому рівні згідно з річним виробничим
планом на виробництво та розміщення телепрограм Замовника;
2.1.4. брати участь у репетиціях та записах Спецпроекту в студії;
2.1.5. своєчасно прибувати на місце зйомки Спецпроекту;
2.1.6. у разі потреби, готувати коментарі, тексти Спецпроекту, заздалегідь узгоджені з
редактором Спецпроекту;
2.1.7. брати участь у переглядах та відбиранні відзнятих матеріалів для їх подальшого монтажу;
2.1.8. нести повну відповідальність за зміст коментарів, реплік під час ведення Спецпроекту;
2.1.9. під час зйомки дотримуватись правил етики, техніки усного мовлення та норм суспільної
моралі, не допускати вираження будь-якої інформації, яка може спричинити шкоду
діловій репутації Замовника, честі та гідності будь-яких третіх осіб;
2.1.10. у разі використання техніки та обладнання Замовника, використовувати її відповідно до
умов інструкцій цього обладнання та техніки;
2.1.11. дотримуватись правил техніки безпеки Замовника під час надання Послуг за цим
Договором;
2.1.12. своєчасно усувати недоліки у наданих Послугах, у разі їх наявності, зокрема за вимогою
Замовника;

і

2.1.13. вчасно інформувати Замовника про всі можливі обставини, що можуть перешкоджати
наданню Послуг за цим Договором;
2.1.14. гарантувати, що результат наданих ним Послуг не порушує права третіх осіб;
2.1.15. протягом 5 (п’яти) робочих днів після закінчення надання Послуг скласти, підписати та
передати на підпис Замовнику Акт приймання-передачі наданих послуг;
2.1.16. у випадку, якщо для надання Послуг необхідне затвердження кошторисної документації,
погодження будь-якої документації, наявність відповідної ліцензії чи іншої дозвільної
документації, чи будь-яких інших документів, Виконавець має самостійно узгодити усю
необхідну документацію, також зобов’язується надати Замовнику документи, перелічені
у цьому пункті;
2.1.17. передати (відчужити) Замовнику без обмеження за часом використання та територією усі
виключні майнові права інтелектуальної власності на об’єкти авторського та/або
суміжного права, створені Виконавцем під час виконання своїх зобов’язань за цим
Договором, а саме: виключне право використовувати такі об’єкти у будь-якій формі і
будь-яким способом, виключне право дозволяти/забороняти третім особам використання
таких об’єктів. Вказані майнові права Виконавець зобов’язується передати (відчужити)
Замовнику з моменту створення відповідних об’єктів інтелектуальної власності. Сторони
погодили, що вони не підписуватимуть у подальшому будь-яких інших документів, окрім
цього Договору, які підтверджують зобов’язання Виконавця передати (відчужити)
Замовнику вказані у цьому пункті майнові права. Передача (відчуження) Замовнику усіх
виключних майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти авторського та/або
суміжного права, створених Виконавцем під час виконання своїх зобов’язань за цим
Договором, відбувається автоматично і не вимагає від Сторін вчинення будь-яких дій;
2.1.18. без попереднього погодження із Замовником не надавати будь-яких коментарів/інтерв'ю
будь-яким ЗМІ чи третім особам стосовно Замовника, діяльності Замовника, керівництва
Замовника, будь-якої інформації, що стала відомою Виконавцю у зв’язку з виконанням
умов даного Договору, а також не поширювати будь-яку інформацію виробничого,
комерційного та іншого характеру, яка стала відомою Виконавцю у зв’язку з наданням
Послуг за цим Договором;
2.1.19. інше за погодженням Сторін.
2.2.
Замовник зобов’язується:
2.2.1. своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату Послуг відповідно до умов розділу З
цього Договору;
2.2.2. приймати надані Виконавцем Послуги у разі їх відповідності вимогам Замовника та
умовам цього Договору, шляхом підписання зі свого боку Акту приймання-передачі
наданих послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту його отримання від
Виконавця. У випадку відмови від прийняття Послуг за цим Договором, Замовник
передає Виконавцеві Акт з перерахуванням усіх недоліків у наданих Виконавцем
Послугах;
2.2.3. вчасно інформувати Виконавця про всі можливі обставини, що можуть перешкодити
виконанню обов'язків Виконавця за цим Договором.
2.3.
Виконавець має право:
2.3.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані належним чином Послуги.
2.4.
Замовник має право:
2.4.1. відмовитись від прийняття Послуг по цьому Договору у випадку їх невідповідності
вимогам цього Договору;
2.4.2. розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання або неналежного
виконання Виконавцем Послуг відповідно до умов цього Договору попередивши про це
Виконавця за 15 (п'ятнадцять) календарних днів.

3.1.

3.2.

3.
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
Загальна вартість Послуг протягом дії Договору є договірною та становить: 3 158 (три
тисячі сто п’ятдесят вісім) гри 00 кой. (без ПДВ). Остаточна вартість Послуг
узгоджується Сторонами у відповідному Акті приймання-передачі наданих Послуг.
Замовник сплачує вартість Послуг Виконавця, шляхом перерахування на розрахунковий
рахунок Виконавця суми, визначеної в п. 3.1. Договору протягом 15 (п’ятнадцяти)
робочих днів, з дати підписання уповноваженими представниками Сторін Акту

3.3.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

приймання-передачі наданих послуг, після утримання із зазначеної суми всіх податків та
зборів, відповідно до чинного законодавства України.
Вартість Послуг, яка зазначена в п. 3.1. цього Договору, включає в себе всі види
винагород, в
тому числі винагороду за передачу (відчуження) Замовнику усіх виключних майнових
прав інтелектуальної власності, як це передбачено цим Договором. Сторони погодили, що
окрім вартості, зазначеної у п. 3.1. цього Договору, Замовник не виплачуватиме на
користь Виконавця чи третіх осіб ніяких інших грошових коштів.
4.
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність щодо змісту цього Договору, а також
будь-якої іншої інформації і відомостей, що надаються кожній із Сторін у зв'язку з його
виконанням.
Надання інформації будь-якою із Сторін допускається лише у випадках, прямо
передбачених чинним законодавством України, з обов'язковим повідомленням іншої
Сторони в письмовій формі, у день надання такої інформації.
5.
ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні
законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення цього Договору, якщо
вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин,
визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчене у визначеному
цим Договором порядку.
Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок або
непереборна сила.
Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події
зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або
всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього
заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути
(уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру
(землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха
біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу
машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного
життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові
страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих
нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні
або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють
виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.
Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються
непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін
та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини (умислу чи
необережності) Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не
можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій
турботливості та обачності відвернути (уникнути).
Настання непереборної сили або випадку має бути засвідчено компетентним органом, що
визначений чинним в Україні законодавством, зокрема Торгово-промисловою палатою,
що діє відповідно до чинного законодавства України.
Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно з
урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих
перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив
на виконання цього Договору.
Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню
цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно
є неможливим.
Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із
Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір
вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору,
з
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однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 5.6. цього Договору.
Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього
Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом ЗО (тридцяти)
календарних днів і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в
односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою
поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.
Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на
підставі пунктів 5.8. та 5.9. цього Договору визначаються у відповідності до чинного в
Україні законодавства.
6.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність згідно чинного законодавства України.
Якщо порушення однією із Сторін умов конфіденційності, обумовлених цим Договором,
призвело до збитків іншої Сторони, то винна Сторона зобов'язана відшкодувати нанесені
нею збитки, якщо вона не доведе, що оприлюднена нею інформація була
загальнодоступною, або Сторона зобов'язана була її оприлюднити відповідно до вимог
чинного законодавства України.
Всі спори, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, Сторони
зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів протягом ЗО (тридцяти) календарних днів
на взаємовигідній та рівноправній основі.
У випадку, коли спір не вдалося вирішити шляхом переговорів, він розглядається і
вирішується в порядку, встановленому чинним законодавством України.
За порушення Виконавцем строків надання Послуг, відповідно до умов п. 2.1.1. цього
Договору, з Виконавця стягується пеня у розмірі 1 (одного) відсотка від вартості
ненаданих Послуг за кожен день прострочення, а за прострочення понад ЗО (тридцять)
календарних днів з Виконавця додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків
вказаної вартості.
У разі порушення Виконавцем зобов’язання за цим Договором щодо якості Послуг
Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від вартості
наданих Послуг неналежної якості.

7.
СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими
представниками обох Сторін та діє по 31 серпня 2019 року, а в частині розрахунків - до
повного розрахунку між Сторонами.
7.2.
Відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України Сторони домовились та
вирішили, що умови цього Договору розповсюджуються на відносини, які виникли між
ними з 19 травня 2019 року.
7.3.
Цей Договір достроково припиняє свою дію у випадках:
7.3.1. настання обставин, що передбачені в розділі 5 цього Договору;
7.3.2. у будь-який час за письмовою згодою обох Сторін;
7.3.3. на підставі п. 2.4.2. цього Договору.
7.1.

8.1.

8.2.

8.
АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони зобов'язуються
дотримуватись вимог чинного законодавства з протидії корупції та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, включаючи, крім іншого, будь-які і
всі наступні закони і постанови, прийняті на виконання таких законів (з урахуванням змін
і доповнень) та вимог Антикорупційної програми публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженої рішенням правління
ПАТ «НСТУ» від 25.05.2018 № 57, та введеної в дію наказом ПАТ «НСТУ» від 15 червня
2018 року № 275.
Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи,
працівники або посередники не здійснюють дії, які суперечать вимогам Закону України
«Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми публічного акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженої рішенням

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

правління ПАТ «НСТУ» від 25.05.2018 № 57, та введеної в дію наказом ПАТ «НСТУ» від
15 червня 2018 року № 275, в тому числі, утримуються від прямого чи непрямого,
особисто або через третіх осіб пропозиції, обіцянки, одержання, вимагання, прохання,
згоди отримати та отримання хабарів в будь-якій формі на користь або від будь-яких осіб
з метою впливу на їх дії чи рішення з метою отримання будь-яких неправомірних переваг
або з іншою неправомірною метою.
При виявленні однією із Сторін випадків порушення, зазначених в пункті 8.2. положень
цього Договору, її афілійованими особами або працівниками, вона зобов'язується в
письмовій формі повідомити про ці порушення іншу Сторону.
Також у разі виникнення у однієї із Сторін розумно обґрунтованих підозр, що відбулося
або може відбутися порушення будь-яких зазначених вище положень розділу цього
Договору іншою Стороною, її афілійованими особами або працівниками, така Сторона
має право направити іншій Стороні запит з вимогою надати коментарі та інформацію
(документи), які спростовують або підтверджують факт такого порушення.
9.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Всі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у встановленому законом
порядку і мають юридичну силу, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані
уповноваженими представниками обох Сторін.
Всі Додатки до цього Договору підписуються уповноваженими представниками обох
Сторін та є його невід’ємними частинами.
У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Виконавець має статус платника єдиного податку 3-ої групи за ставкою 5%.
Цей Договір складений у двох примірниках українською мовою, по одному примірнику
для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.
10.

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

Публічне акціонерне товариство
«Національна суспільна
телерадіокомпанія України»

Фізична особа-підприємець
Куликов Андрій Вікторович
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Дніпро»
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