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ДОГОВІР №01/01-1 

про надання послуг з організації і проведення 

Новорічних та Різдвяних свят 2017 року 

 

 

м. Дніпро                                                                            «01» ______01_______ 2017 p. 

 

 

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики 

Дніпровської міської ради, в особі директора Нідєлько Артема Володимировича, що діє на підставі 

Положення з однієї сторони, (надалі-Замовник) та фізична особа-підприємець Яремич Леонід 

Олександрович, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, 

номер запису про державну реєстрацію 2 071 000 0000 0009296, з іншої сторони, (надалі-Виконавець), 

уклали цей договір про наступне: 

 

І. Предмет договору 

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується у 2017 році надати послуги з організації і 

проведення Новорічних та Різдвяних свят 2017 року, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги. 

1.2. Найменування послуг – «Послуги з організації і проведення Новорічних та Різдвяних свят  2017 

року» (код ДК 021:2015: (CPV): 79952100-3 - Послуги з організації культурних заходів, код ДК 

016:2010: 93.29.2 – Послуги розважальні) відповідно до переліку, викладеному у Додатку 1 до цього 

договору.  

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 

 

ІІ. Якість робіт 

2.1. Виконавець повинен надати передбачені договором послуги, якість яких має відповідати вимогам 

діючих законодавчих та нормативних документів для цих видів господарської діяльності. 

2.2. Виконавець гарантує якість наданих послуг, які мають відповідати вимогам діючих норм і 

стандартів законодавства України. 

2.3. Здійснення заходів з охорони праці, техніки безпеки та охорони довкілля під час надання послуг 

покладаються на виконавця та на його субпідрядників (у разі залучення). Оформлення цих заходів, 

контроль за їх дотриманням здійснюється виконавцем відповідно до чинного законодавства України з 

наданням копій відповідних документів замовнику. 

 

ІІІ. Ціна договору 

3.1. Ціна цього Договору становить 3597500,00 грн.,   (три мільйони п’ятсот дев’яносто сім тисяч 

п’ятсот грн. 00 коп.) без ПДВ. 

3.2. Виконавець не може змінювати ціну за надані послуги, крім випадків коригування ціни договору 

згідно чинного законодавства України: 

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 

- зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару 

на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 

-  покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення 

суми, визначеної в договорі; 

-  продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання 

робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що 

спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат 

замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі; 

-  узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і 

послуг); 

-  зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 
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-  зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, 

зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно 

від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які 

застосовуються в договорі про закупівлю; 

-  зміни умов у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок. 

3.3. Ціна цього договору відповідає вартості наданих послуг за цим договором відповідно до переліку, 

викладеному у Додатку 1 до цього договору.  

3.4. В разі зміни бюджетного призначення на фінансування замовника на 2017 рік сторони вносять 

відповідні зміни до договору шляхом укладання додаткового правочину на коригування договірної 

ціни, підписаного обома сторонами. 

3.5. В разі відсутності на кінець поточного бюджетного року бюджетних асигнувань у повному обсязі, 

сторони наприкінці поточного бюджетного року укладають додатковий правочин на продовження 

договірних зобов’язань на бюджетний період, в якому будуть затверджені бюджетні асигнування у 

повному обсязі, з дотриманням вимог актів законодавства, що регулюють ці питання.  

 

IV. Порядок здійснення оплати 

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати замовником наданих послуг в гривнях на підставі акту 

виконаних робіт (наданих послуг) на розрахунковий рахунок виконавця, в межах надходження 

бюджетних асигнувань на дані послуги на казначейський рахунок замовника. 

4.2. Порядок оформлення первинних бухгалтерських документів. 

4.2.1. Виконавець на підставі факту наданих послуг складає акти наданих послуг відповідно до чинного 

законодавства і передає належно оформлені документи на розгляд замовнику. Замовник протягом 3-х 

робочих днів перевіряє документи, і в разі їх відповідності умовам договору підписує ці акти, а у разі 

не підписання - обґрунтовує причину відмови. 

4.2.2. Сторони можуть скласти акти на частину наданих послуг як під час виконання договору, так і 

після повного виконання умов договору, якщо інша частина  наданих послуг є спірною та потребує 

додаткового узгодження сторін. 

4.2.3. Після підписання актів наданих послуг виконавець виставляє рахунок замовнику на суму, яка 

погоджена у актах наданих послуг. 

4.3. Бюджетне зобов’язання за даним договором виникає у разі наявності та в межах відповідних 

бюджетних асигнувань. 

4.4. При кінцевих розрахунках замовник може не сплачувати вартість послуг, які надані з недоліками 

та дефектами з вини виконавця, якщо цей факт зафіксований відповідним актом. Виконавець 

зобов’язаний усунути виявлені порушення протягом встановлених строків за цим актом, після чого 

замовник може сплатити виконавцю остаточну суму коштів за договором, без врахування штрафних 

санкцій (пені) відповідно до розділу VIII «Відповідальність сторін» цього договору. 

4.5. Замовник оплачує надані та підписані в актах послуги протягом 25 днів з моменту отримання 

відповідного фінансування з бюджету на свій казначейський рахунок та не пізніше 31.12.2017 р. У разі 

не надходження бюджетних асигнувань замовнику до 31.12.2017 р. сторони діють відповідно п. 3.5 цієї 

угоди, вимогам Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів щодо оформлення 

кредиторської заборгованості замовника перед виконавцем. За наявності затверджених у 

встановленому порядку бюджетних призначень на оплату кредиторської заборгованості замовника 

перед виконавцем у 2018 р. замовник оплачує надані та підписані в актах послуги за 2017 р. протягом 

60 (шестидесяти) днів з моменту отримання відповідного фінансування з бюджету на свій 

казначейський рахунок. 

4.6. В разі виявлення завищень за результатами аудиторської (контролюючої) роботи компетентної 

державної установи щодо контролю за витрачанням фінансових ресурсів в процесі надання послуг, які 

обґрунтовані вимогами чинного законодавства, надлишково перераховані замовником бюджетні 

кошти виконавець зобов’язаний повернути на розрахунковий рахунок замовника в органах 

держказначейства. 

4.7. Додаткові умови про порядок розрахунків відповідно до чинного законодавства можуть бути 

погоджені сторонами шляхом внесення відповідних змін до договору та укладання додаткового 

правочину, підписаного обома сторонами. 
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V. Строк та місце виконання робіт 

5.1. Строк надання послуг:  

- надання виконавцем детального хронологічного порядку надання послуг (сценарію), виступів 

артистів, діяльності персоналу - протягом 1 календарного дня після підписання договору; 

- надання виконавцем документів, що підтверджують можливість надання послуг субпідрядниками - 

протягом 1 календарного дня після підписання договору; 

- погодження варіантів декорування та рекламних матеріалів - протягом 1 календарного дня після 

підписання договору; 

- повне розгортання (готовність) технічних засобів забезпечення виступів артистів, аніматорів та 

прикрашення місця проведення заходу – за 12 годин до початку заходу. 

Новорічні та Різдвяні свята 2017 року відбудуться протягом 01-22 січня (22 календарних дня). 

5.2. Місце надання послуг: м. Дніпро,  пл.Героїв Майдану 

 

VІ. Права та обов'язки сторін 

7.1. Замовник зобов'язаний:  

7.1.1. надати виконавцю всю необхідну інформацію згідно предмету договору; 

7.1.2. своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги (в разі наявності та відповідно до 

суми цільових бюджетних коштів на казначейському рахунку замовника) виконавцю відповідно до 

умов цього договору;  

7.1.3. приймати надані послуги згідно з актом виконаних робіт (наданих послуг) за формою згідно 

чинного законодавства та умов цього договору. 

  

7.2. Замовник має право:  

7.2.1. достроково розірвати договір у разі невиконання зобов'язань виконавцем протягом 2 (двох) 

робочих днів, негайно повідомивши його у цей же день засобами телефонного (факсимільного) та/або 

електронного зв’язку, які вказані у розділі ХІІІ цього договору;  

7.2.2. контролювати надання послуг;  

7.2.3. зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього договору залежно від реального 

фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до цього договору шляхом 

внесення відповідних змін до договору та укладання додаткового правочину, підписаного обома 

сторонами;  

7.2.4. повернути акт виконаних робіт (наданих послуг) виконавцю без здійснення оплати в разі 

неналежного оформлення цих документів (помилки, виправлення, відсутність необхідних реквізитів 

тощо); 

7.2.5. інші права:  

7.2.5.1. відмовитися від прийняття та оплати наданих послуг у разі виявлення недоліків, які 

виключають можливість використання послуг відповідно до мети та цього договору і не можуть бути 

усунені виконавцем, замовником або третьою особою; 

7.2.5.2. вимагати від виконавця безоплатного виправлення недоліків, які виникли внаслідок допущених 

порушень або виправити їх своїми силами за рахунок виконавця, в тому числі за рахунок відповідного 

зниження договірної ціни; 

7.2.5.4 перевіряти правильність ведення виконавцем всієї виконавчої документації, що передбачена 

діючими нормами та правилами, вимагати своєчасного та якісного її заповнення; 

7.2.5.5. ініціювати внесення змін до договору, вимагати відшкодування збитків при розірванні договору 

та за наявності істотних порушень виконавцем умов цього договору. 

 

7.3. Виконавець зобов'язаний:  

7.3.1. забезпечити на свій ризик власними силами і засобами (із залученням у разі потреби сторонніх 

виконавців-субпідрядників) надання послуг у строки, встановлені цим договором;  

7.3.2. забезпечити надання послуг, якість яких має відповідати умовам якості, установленим договором 

та чинним законодавством України для цього виду господарської діяльності;  

7.3.3. інші обов'язки: 

7.3.3.1. надати послуги у відповідності до цього договору; 
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7.3.3.2. своєчасно попереджати замовника про наявність незалежних від виконавця обставин 

непереборної сили (форс-мажорних обставин), які перешкоджають наданню послуг; 

7.3.3.3. складати та надавати замовнику на підпис акти наданих послуг з усіма підтверджуючими 

документами; 

7.3.3.4. ліквідувати за свій рахунок дефекти та недоліки або відшкодувати замовнику його витрати по 

виправленню недоліків, у разі відхилення виконавцем від умов цього договору та погіршення якості 

послуг; 

7.3.3.5. у разі залучення до надання послуг окремих спеціалістів чи інших спеціалізованих організацій, 

розрахунки за надані послуги з субпідрядними організаціями виконавець здійснює самостійно; 

7.3.3.9. ризик випадкового знищення або пошкодження наданих послуг до їх прийняття замовником 

несе виконавець, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від замовника. 

 

7.4. Виконавець має право:  

7.4.1. у разі невиконання зобов'язань замовником виконавець має право достроково розірвати цей 

договір, повідомивши про це замовника у строк, що становить 10 робочих днів засобами телефонного 

(факсимільного) та/або електронного зв’язку, які вказані у розділі ХІІ «Місцезнаходження та банківські 

реквізити Сторін» цього договору;  

7.4.2. ініціювати внесення змін до цього Договору, у т.ч. стосовно продовження виконання зобов'язань 

виконавця щодо строку надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних 

обставин дії непереборної сили (форс-мажорних обставин), що унеможливлюють надання послуг, за 

умови, що зміни строку надання послуг не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі. 

VII. Відповідальність сторін 

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть 

відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 

8.2. За порушення умов договору винна сторона виплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки 

НБУ від несвоєчасно виконаних своїх зобов’язань, за кожен день прострочення. 

8.3. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов'язку виконати всі свої зобов'язання 

за Договором. 

8.4. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за Договором не допускається, крім випадків, 

передбачених  Договором. 

8.5. Замовник не несе майнової відповідальності перед виконавцем за несвоєчасне виконання грошових 

зобов'язань у разі затримки фінансування отриманого товару з бюджету або коригування відповідних 

програм місцевого або державного бюджетів. 

 

VIII. Вирішення спорів 

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом 

взаємних переговорів та консультацій. 

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку згідно 

чинного законодавства України. 

 

IХ. Строк дії договору 

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, 

скріплення печатками (у разі наявності) та діє до 31.12.2017 р., а в частині розрахунків - до повного 

його виконання. 

10.2 Відповідно до п. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України та п. 7 ст. 180 Господарського кодексу 

України сторони встановлюють, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли 

до його укладення. 

10.3. Цей Договір укладається і підписується у двох оригінальних примірниках, що мають однакову 

юридичну силу, з яких один примірник знаходитися у виконавця, другий – у замовника. 

 

Х. Інші умови 



1 1 , 1 , .4o.{arxoBl laroar,r ra AoaarKlr ao q6oro AoroBopy e iioro EeBi,q'eMInlMlI qacrfiIlaM[ l Malorb

rcp]r,qsqlly cr'ry y pa31, rruqo Borr]r BrrloDAelrl y nlrcEMoBifi 4opMi, li,qm-rcaEi cToponaMx ra cKpinreHi iK

nerrarMMr-r (y pa3i HarBHocri)-

XII. Micqe3EaxoaxeHHt ra 6aHKiBcI'Ki peKDi3xrx cTopiH

3aMoDIIuI{:

AelapraMeET g lllrrarrE MiclreBoro
caMoBpqayBanHr! BnyrpirxHLoi Ta

iH$opMauifiHoi no,'rir'rrKU,lldinpoBc6roi
MicbKoi paau
49000, M. AEirrpo
np. ,{vnrpa -llropur{qrroro 75, x. 612
KoA eAPflOY 40871476
p/p 3s4l1015091 453

BnKoIIaBeqh:
ObxqIIa oco6a-[iAnpu€Meqb tpeMlrq JIeoBi,q

O,'reKcaHApoDx.r
04108, M. Kr.riB, Byn. H. yxBii, 6ya. 6-4, KB. 69

Peecrpariilrlli EoMep o6niKoBoi KaPrxrr

E[arrrKa roAardB 30179023 12

plp 2600506029s4t3
B KB IleqepcBKa Oinir (IIPUBATBAHK>,
M@O 300711
rcl +380t42283432
En. nolljrar 209431o@gmail.com

qpeMIIq

fY,{KCV y,{xinporerpoBcbxii o6rracri
MOO 805012
Ter./

t \\lt a

,l',T'it":



do doeoeopy
npo Ha1aHHF nocnye 3 opeaHbaqiii npoaedeHHg

Hoe 17 poKy
2017 P.

CKnaA ya 3Micr nocnyr s opraHi3aqii I npoBeAeHHc HoBopiqHxx ra Pi3ABsHxx cBtr 2017Po(y

J\!
nh Ilosryra Oaunnui

BNMiD()BAHH'
Ki,rLKicr6

Bapricrb,
rpB.

opranirauir poboru ra rexriqfle saoe3neqeHu'I
po6oflr HoBopiqHoro ra PbaBflHoro Micre,rKa 3

01.01.2011 p, no 22.01.2017 p.

l,TexHiqlte 3a6B[e.reHHr cqedu MicreqKa
. CrIeHi.rEe o6na,qEarfir - Jra€pHa cqega

po3MipoM loM x 8M, [opranBEi Bexi 2 lnr
8M x 2v, cxon, cueHiqHi. xopcrKxi aax.
rynBToBa 4M x 2M, cqeri.IHi 6ap"ep[ 30M

. 3ByKoBe o6raaIIeIIIIr - pynopHa
aKycrrTqEa cI{cTeMa 15KBT, MoniTopq 2
rIIr, paAioMiKpo$os[ 2 IIIr (paAiocucreMa,
aHTeHHfii CrUIilq) Ha paAiOCXCTeVy.

BIrIIocxa aBrero), Mi(lllepsufi rrynET 32

Kalrarra, HoyT6yK, r<oMyrarlir.
. CBirnoBe o6raAHaHM - AxHaMiqH[fi

rprrra,u cl(zrH ROBE 1200W 8 rur,
AnHaMiqllui [prrnaA rotoBa ROBE 575W
8 ur, craruuxr-rii nprura.q PAR 1000w 8
I]IT.

. BineoeKpaH csirulo,qio.aHxi uar roqxJ,r
(nixcenr) 6,25mt, 25 600 nurc.lu',
Texnono r SMD, po3Mip e(pasa 4,025M x
5.75M - | urr. Biaeonpoqecop ynpaBriHHt
I urr, re6egri, eiAeoiaxexep.

. fpnMepEi (xrarprr) Arrr aprlrcriB m
rocreii, po3Mip 3M x 3M - 2 I]lT

. OpeEJa o6ifpiBatbHoro o6na,{EeEntLIFO
1800 - 12 urr

. Bce o6ra,qgaHBs rpzlEcrropryer6ct,
36r4)aerrcr, po36rrpaerbcr 3a paxyEo(
Br'! (oHaBur.

2. nocnlrn Bncryly aprr-rcriB
. flocryr/ Beayqoro MicreqKa (4 ani

fo.(rjs)
. IIoc My3nKanBnoro Ai,qxer (4 ,qEi I1o

5 ronru)
. Ar-rrrea asiMaqir B Micre.Il<y. 6 oci6. (4

AlIi no 5 roAun)
3. flocnyflr flepcoEany

. flocnyM 3 oxopoqu Micre.]Ka 22 IJri,
dnono6oBo 2 .reDroBi ManlrHr-r oxoDoxu

I 091 109,00
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IIo2oxopolill]lxaBXoxxii
. flocryn{ xoop.qrluarop;E rrporpaM

Micre.rKa - 2 oco6v.(22.qEi ro S ronnH)
. nocnyru anMiEicrp)tsaEm Micrewa - I

oco6a (22 ani no 8 ro,qr-lr)
4. PexnaMni rlocr)Tll

. noc,T,,rM 3 ap pel(naMAnx MarepjaniB.
20 000 urryrc €Bpoona€p. ,4BocropoHsift
,qpyl(. IIa[ip MeroBaHr.rii Ire MeHru, Hix
120 vrllaZ, nvsain(Ee Mexlrr 5 BapianriB)
noforxycrbcr c 3aMoBHn(oM Ha nporf,3i
onHoro po6o,roro ,allg : IHt nilnficaHH,
aoroBopy.

. flocnlTlr 3 B[ror6BneHru peKnaMHoro
reireeisiixoro potnKy. 2 utr.
XpoHoMerpax ao 15 ceKyru KoxHlri.
/a-w.a aq . . . . o,n Ky€-r bc, c
3auoanarou na nporrsi 2 po6o ,qnir :
,qHr Ilururcarllu,{oroBopy)

. flocnyrfi 3 Br,rroroDreHEJI peKtaMlloro
pa.qiopon[Ky 2 !xr. osoMerpax ,uo 15
ceKl,'En Koxnui (rercr ra croxer
norolxy.Tscr c 3avoerrrou xa npora:i
I Do6o'roro DHr i nHt ni.qflucaHlu
.qoroBopy)

Opranba[ir po6oru ra rexHitrne 3a6e3IIeqeHE cDrra
IIoBrrfi Pir{ B M. AHiIIpo

3 00roa00xB. 01.12.2016p.

l. Texniqxe 3a6streqern 3axoay
. CleqianEEoro 3BlxoBoro o6na,qHaruu &r.r

r<aBep-rypry. AoAarKoBo pyloplla
axycr HqHa cxcreMa l5KBT, .4fixaMi.rHa
o6po6xa - crcrevxufi eKBarai3ep 2 x 31,
4 i<Batafi]epa rts 4-x MoHiropHux niHii
ro 3l cMy3i, 6 I<alraniB COMPRESSOR-
GATE (runa dbx-166), 4 Kaxa"'ra NOISE
GATE, 2 lpoqecop[ BoKarr T!!ra
LEXICON a6o TC ELECTRONICS a6o
YAMAHA SPX-990. KoM6o - Fender a6o
Messa Booge a6o Marshall naMnoBnftlre
MeHr[ 60 Br, I T Anr rapn; Ampeg a6o
Messa boogy a6o Hartke a6o Marshall Ee
uexu 2008r. 1 urr anr 6ac riTapr'r, Stereo
Di-box 3nr. gu xaaeiruuux (6
(aqaniB), MiryoQos Shure SM 57. yAapHa

ycrar{oBKa - Yamaha a6o Tama a6o Sonor
3 criixrl nig raparxn ra I cririxa ni,u Hi-
Het, criir€ d,q po6oqlrii 6apa6as - lur,
po6oqui 6apa6aE - lrur, neAa,rr 6ac-
6oqxrr, crinerlb a;r.r 6apa6axrqlrra ra
KunxMoK fli! 6apa6aHU. CTaHnaprHxi

419 186,00



KoMII,'rem MiKpo{boHoB. MiKpo+oflr.I
2rrr paaioMi(pooosa Shure-5S(beta),

Semheiser, 3 r::t goramgrx MiKpoOoHa

Shue-58(beta). I lllr i Hc rptruelrra, hH u E

Mi(pooos Sax. Crifixu - ,qn-r rimpu 2t]lT,
criiiKa MiKpolbona rtrty <x;pane.nu 5rur,
crii(a dn xnagiui 2 urr. Moriropxa
cLrcreMa - 4 MoEiropa 200 x 3008r, 2

MoHiropa 300 Br, XLR.
. CBiTnoBe o6naAHaHHg. AtHaMi.rHrrii

npu,raa BEAM 5R 12 Urr. afiHaMi{H/fi
I1prrna"q ronoBa LED LSG 3atl-rBo.rqoro

Tvny 12 fi'r, crarllql {i IIPIiJIaA

cro6ocKon MartinAtomic 3000 4 rrr,
crarnlrHr.ti ,qioan[ii tlp]r'.aa
ShowtecLEDPAR 64 - 16 rrr.

. flocfl)Tr-r 3 Bcr:IrroBjrel+rt ra
ilyxqioaleaxxx <xoao$r]{x OoHTaEiB)) -
OoHraH cueHi'rHlfi lororai rpnea,ricru
po6orfi He MeHru. nix 15 cer, wcora icrp
IIe 3 M. - 30 IIrr.

. rlocnyrl.r 3

Qyunuiouysasxt
BCTAEOBTEEH'I TA

rryuoK-KonQe'n

2.

(reneparop Korr$erri CO2) - 2 urr flo 5 &r
Konoeri.

flocnlar B[cryny aprlcriB:

' BeAy.rlti :axo,qy. qo:rorix, sia 25 lo 40
poKiB. AocBia eeaeHm gaxoAis eir 3

poKiB. 3ara'l6s]{fi xpoHoMerpajiK BeAeEr#r

saxoay - 4 roArnu.
. IlocnlTlr My3r.r(aflbsoro niaxe{ 4

ronIlIIII
. nocnlrn 3 Bncry[y My3rrKiurbEoro KaBep-

rlpry (He Meurrr Hix 5 oci6).
3 BiaainexHr rIo 30 xofinus

. nocnyru aKropiB "Air Mopo3",
"CxirypKa, "CtixuxKr.r" - 5 oci6, 6
roalH,

. AniMaqir pocroBi Oirlpz 2 ur 4 ro,4rrlu
flocngu a 3a6e3reqesE no6yroBoro
paiigepy aprlrcrin 3axo.qy. 3a6$[eqeHHt
o6:ra,4rlanne r rpr-ruepsy KiMEary - crin 2 !rr,
crinrqi 20 ujT, lp4Maqi Mt onery 2 t\T,
npac(a, BoAa 6e3 ra3y Ta ra3oBaEa 18 nr. rlo
0,5 n, .rai 3eneEni Ta vopxui 18 nopq., xana
sarypanBxa 18 [oprt, BepmKr, 18 [opq, q/xop
0.5 rr. ,rruos I urr. 6yrep6poau l uxHr(oi ra
cr.rpoM 36 urr., Eeo6xiAnuii nocyA.

AeKoparuBEe ooopMnerfir BlIyrpiDllrboro
rpocropy cDopy,ry 6y,4nIIIry "AiAa Mopo3a"
srrfrHi rnuE(oBi riprfirA[ 3 $onrlr 20 n,
HoBopi.rHi npl{Kpacfi ruracrfiI(oBi 150 oa.,
AeKopar[BHi errexrprrqEi ripn.{rgu - I 50 u.

3.

4.



OpraHbaqifiI|e ra rexHiqHe 346e3rIeqeHH'r <AHq
Buno.rl|IrKy> B M. AHinPo

5 20.00 01.01.2017

1, TexHi,rHe 3a6e3rleqeHr'l 3axo.qy
. nocnyru r BclaHoBreHH, cneuiarr6Horo

3By(OBOTO O6naAEaI{HrI Ant KaBep-r}?Ty.

Ao,qarroro p)tlopna aKycrxqxa c[creMa
I5nBr.Aulraviqlra o6po6xa - cucrevnri
e(Ba-nai'3ep 2 x 31,4 3xsaraibepa Alr 4-x
noairopxlrx ;riniii no 31 cuysi,6 xarraria
COMPRESSOR-GATE (runa dbx-166), 4
KaHara NOISE GATE, 2 npoqecop[
BoKzIJ] TrjnA LEXICON A6O TC
ELECTRONICS a6o YAMAIIA SPX-
990. KoM6o Fender a6o Messa Booge
a6o Ma$hall [aM[oBni,He MeHII 60 BT, I
rrrr &'rr rirapr.r; Ampeg a6o Messa boogy
a6o Hartke a6o Marshall Ire MeHlx 200Br.
I xlr grr 6ac rirapr, Stereo Di-box 3 r.
Arr rclaBirnHlx (6 xaxaair), uir<po$ox
Shure SM 57. Yaapua ycraHoBxa -
Yamaha a6o Tama a6o Sonor 3 crijikfi ni,4

rapeJrrrr ra I criiixa ni,q Hi-Het, criiirc
nig po6ovrd 6apa6aE - lur, po6o.{rd
6apa6a:d - lrrr, rreAarrb 6ac-6ovrlr,
crireqb Aju 6apa6aHIrII4Ka ra KuJrItMox Illa
6apa6anu. CraHAapr Hxfr xoMn/'leKl
MiKpoiboxoB. MiKpoQoH[ 2n"l
pa,4ioMiL?oOosa Shure-58(beta),
Sennheiser, 3 urr soranrnlr-r MiKpo{boxa
Shure-s8fbela). I tur iHcrpyveHraihHHii
virpooon Sax Criixr.r - Arr rirap[ 2rur,
criiiKa MiKpoibona rllny (xlfpzlBenB) 5lnr,
crfiKa IIiA xnaBiui 2 ulr. Moxiropna
crrcreMa - 4 MoHiropa 200 x 300Br, 2

MoEiropa 300 Br, XLR.
. flocnyrn 3 apellnlt Ta o6cnyroByBariHt

cBiTnoBoro o6nanIIeIIIi, AllHaMi.lrrl.rfi
np naa BEAM 5R 12 ur. .aMHaMi,{Hhi
Ilpunan ronoBa LED LSG 3arnBosnoro
tkny I2 ur. clatfiqHxi npHnan
cro6ocKon MartinAtomic 3000 4 rrr,
craTr{qHirii .qioAnr-rfi npl,JraA

ShowtecLEDPAR 64 - 16 rrr.
2. Ilocnyrll Bllcryny aprucriB:

. IIocnyM 3 Br-rcryfly My3uxarrblloro (aBep-

r)?Ty. 3 BiAqinenHr IIo 30 xBr,rlIH
. Beay. .di 3axoay. qonoBiK, Bta 25 no 40

poKiB AocBiA Be,qerGr 3axoAiB BiA 3

po(iB, 3aranBHrii xpoEoMsrpax Be,qeHlUr

3axoAy 4 roArjlrlt

I1ocJr, lE5 760,00
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Ilocntrll My3ru(anEHoro Ai-Axer 4
IOAIIII]I
Ilocntr[ amopiB "Birrsa" 4 oco6z IIo 4
ro,4llll]t

Ilocnyrll 3 npfror]tsaHE Kyprqoro 6yrBiioHy
pexopAnoro po3Mipy - 600 ,irpiB / 3000 ropqiii,
4 Ktxapr, 3000 xoirrurexris rlJracrlxoBoro
nocy.qy (rn[6oKa rapin(a, no](I(a).
Ilocnyrjr ] 3a6erne,reHHr no6yloBoro paiuepy
aprrrcriB 3axo,qy. 3a6egneqer I' o6na,{saHE B

rpur,.repxy riunary - crin 3 urr, crinErli 14 trrr,
TpuMar{i Am oA.ny 2 rnrJ npacxa, roga 6es rasy
Ta ra3oBaHa 14 ni, no 0,5 n, '{afi jeneHxii Ta

eopnui 14 Iropi]., KaBa Ear]?arrbna 14 [opq,
BeprnKr 14 [opq, rIFCop 0,5 Kr, nr-rMori I nlr,
6yrep6poaa j uxRJ(ofi ra cl.rpoM 28 uT..
nsuu^rauh ruLla.

OpraHbarlifi He ra rexEiqHe 3a6e3[eqesHq
(CnopTnDHoro ft > B M. Aninpo

02.01.2017

l. TexxiqEe 3a6gleqeHrtr 3axony
. nocnyM 3 BcraEoBJrer {rr cneqianEEoro

3Dyl(oBoro o6raAEaEHr, AoAarKoBo
pynopHa a(ycr[rlrra c[creMa 15xBr.

. Iloclrtrn 3 apell.qr.r ra o6cnyroByBanHt
cBiTnoBoro o6ta,qHaHHr, .{nnarui,rxuri
rynnar BEAM 5R l2 Lur, ,aflHaMiqHxfi
flprrnaA ronoBa LED LSG 3anrrBoqsoro
rurry 12 urr.

flocnlrlr Bl-rcr)'ny aprlrcriBl
BeAyer.ri 3a"\ony. qonoBiK, BiI 25 ao 40
poKiB. .4ocBiq aeteuxr uxoria ai,a 3 poKie.
3araJIBIJ]Ii xpoHoMgrpar( BeAeErur 3axo,qy - 4
IOAII ,

. Ilocnyrr Myg[KaJrEEoro ,qi-,qxer 4
roalIHlt

. nocnyru 3 opraEba{ii 3a6iry Ai,aiB
Mopo3iB: seo6xiflra uplc]"rnicrr, noAei
B KocroMrrx AiAiB Mopo3iB He MeHru, Eix
50 .ron., BincraEb 3a6iry I (M 3 OiE&'roM
Ha flnorqi fepolB MaiiAaEa O6nafttaHqt
Crapry ra @irirry crruanrq{Mn OraraMn
Ta [o]naqKaM, novarxy ra xinul
MaprlpyTy rlpacBrrMlr cTpiqxa.Mn.

. nocnyrx aprrcriB '<Dyr6onrruii

QpicTafin - XpoHoMerpax l5 xsxnus.4
oco6r.

. PexBi3ur Anr opraAfuaqii KonKypciB ra
3Mararrb - onax[ 4 o,{ Ta ecTaiFeTHa
nanoqKa 2 oA, &'rr ecTa{bcnr, MilnI(I4 ,qJIt
crprr6xiB B Mirlrr<ax 4 oa, xarar alx
fleperrryBal{Il r<aHary 2 oA.

2

3

IIOCJI. 138 510,00
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4, flocnlrr.r 3 3a6e3IleqeHll 1106]"T08010

painepy apTncTiB 3axoAy. 3a6e3[eqeHru
o6na,4EaHE B rpnMepny rdMsary - crin 2 nlr,
crinbui 16 rJJr. rp[Maei !r^ oa^ry 2 urr.
IIpacI(a, Bo.qa 6e3 ra3y ra ra3oBaHa 16 rur no
0,5 ,, .rafi 3ereErri Ta qopllmi 16 [opq., KaBa

EaTypanBrra 16 [oprl BepnIK]{ 16 [opu, rlyKop
0.5 rcr. aruos I ur.6yep6poarT urltrrroi ra
clrpou 16 rrrr., xeo6xigxni flocyA.

OpranbaqifiEe ra rexEi.rHe 3a6e3ne.reHllc cBcra
dbABo y KpaiHi Mpiiis M.Aqirpo>

07-08.01.2017

1. IlocJryrn 3 Bncrytry aprncril:
- flocnyrr 3 Br-rcryry rypry "THMK" ("TaHok

na MainaEi KoEro") 7.01.2017, xpoHoMerpax
40 xrriJrllE;

- Ilocn''ru 3 Brjcryny rypry "ftttr" 1.01.2017,
xpoEoMerpax 40 xBrrnuE;

- Ilocnyru 3 Brcryrry rypry "KopaIIi"
7.01.2017, xpouoMerpax 40 xBnnnx;

- Ilocn)'rfi 3 BncryDy rypry "Bepren"
7.01.2017, xpoEoMerpax 40 xBunH;

- nocnyfli 3 Bl.rcryny $o.nrx,ropxoro
(orrreKrnBy 7.01.2017, xpoHoMerpax 40
xrlornn (xe lrexu, uiN 6 oci6);

' nocnlru 3 Blrcry[y Ar,rrrgroro KoneKTlBy
7.01.2017 - 2 KonnercMBa, xpoEoMerpax 40
xBllrllrlr (IIe Merflr IIix 6 oci6 (oxHxfi);

- Ilocntrll 3 B[cryny rlpry "O:rer Crpuma ra
Jlefpxan Oprecrpa" 8.01.2017, xpouoMerpax
40 xBnrnx;

- llocnyrrl 3 B]rcryfly rypry "Iaaapia"
8.0 1 .2017, xpoaouerpax 40 xsru{H;

- Ilocnlrr 3 Brcryny rypry "Joryj ICoc"
8.01.2017, xposoMerpax 40 xBunnH;

- floca}Tu 3 Blrcryny rypry "Eyp4ox"
8.01.2017, xpoEoMerpax. 40 xBurr,r'l;

- Ilocnlrr, 3 Brrcr)4ry llonrxnopnoro
KorureKrlBy 8.01.2017, xpoHoMcrpar( 40
xru;rur(ae uenlr, xiN 6 oci6);

- Ilocn)'ru 3 Bxcr)4ry nrrrrlroro KoreKT!:tBy
8.01.2017 2 KorrIreKTuBa, xponoMerpax 40
xnu:rzn (ne lteuul nix 6 oci6 roxr*rft);

- OpraHhriqi, Maiicrep-KraciB a:rc ,Eirefi - g

BrdroToBJreHHJr pl3nBrr{lrx 31po4 MacoK,
nixrapr-rKiB 5 r'onrur, 3 llaitcrpu 07.01.2017 ra
3 BIITOTOBJIEEIUI JI'JIbOK-MOIAIIOK TA

lrerpu]dBcbl(oro p$fiucy 4 fol'li}Iu, 2
Maicrpx 8.01.2017;

- AriMaqi.{ l[c, aieir - pi3aBrx[i Bepren I

IIOCJI,
| 526 429,00

ll



2.

roArrHa, irp[ Ta 3a6aB[ 1,5 ro,4rrn],r

07.01.2011.
Asiruaqix ,qax ,qirei - pig.qsxHa roru.qa ra
o6prA BoArEHr xo3[ y Br-rKoHanri AllTrqoro
aDorbKnopEoro r)?Ty (Bep6IrqeIIEKa)) I
roiluEa, irpx ra ra6ar[ I ro.unHa. rpa4.ftiiHi
raHqi Bia rlTry "Bep6uvexr<a" 1 roAuna
08.01.2017.
Blrcr',rr ,4i,qxet 2 A''i [o 4 roAn'',n.
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Ilocnyru 3 TpaEcrropryBaHHt ry?ry "THMK'
('Taxor ua vailani rosro") no u.,{niupo -
o,4ax xorallopra6elrHtii MiKpoaBTo6yc B

Ao6poMy craHi 3 BerIlKIlM 6araxtr .rxoM .qlts
rxcrpyuenria. BiKxa noBrHsi 6yrr ronoaani.
TpaEclopr 3HaxoauaBct B IIoJrnoMy
po3rlopr,qxenHl f]?Ty rla rIpoTBr Bc6ero qacy

nepe6yBaEEs B Micri - opi€nroBdo 10 roaLIE;

fiocr)aalt 3 r?aEclopryBaxxx rypry ",{iar" no
u. ,{uinpo - xouQoprnt4 ii MirpoaBro6yc rnly
Cupilj:rep He MeHfi, six Ira 16 MicIrE, 8
IOAI-IE;

flocryflr 3 TpaEcnoprttsaHE rypry
"Kopa,IIi" no v. inpo - (oM+oprHHJi

virpoaero6yc runy Cnpinrep xe vesu. six
IIa 16 Micqb, 8 ro.qus;
flocn]Tr 3 TpaHrropryBaHnr rypry "Oner
CKpunxa ra Jlefpax.u Oprecrpa" no
ll.,{rdnpo - 2 anrovo6ini 6fuEec-Knacy ra I
uircpoamo6yc runy Cnpirrep se orexu. xix
Ha 12 Micq!, 'rpaEclopr 3Haxo,u ct B

ronHoMy pojnopruxeHHi l)?ry Ha nport3i
BC6OTO gacy [epe6yBaHM e N,{icri -
^hi.qr^e!^ lO r^nua

Iocnlrn 3 TpaEcrropryBar .ur rypry "Joryj
Kloc' no M.Ir rlpo - xovooprxrd
uirpoasro6yc rrny Cnpixrep He MeHtri, Hix
na 16 Micqb, 8 ro,qfis;
floclyrr.r 3 TpaHcnoprl, axnr rypry "Inupi-r"
no r,r. ,{xinpo - ror,rfopruui Mi(ToaBro6yc
Trrny Clpisrep IIe MeIIn! IIix na 16 Mic[6, 8

ronltlI;
flocn''rra 3 rpaHcfiopryBaxHr r]?Ty "E]?AoE '
no M.AHirpo - koMooprErx; r'airaoaero6yc
rrzny Cnpinrep xe uexru, xix aa 16 Micq6, 8

fo,4LIU;

Ilocrlr[ 3 TpancnopryBarrsr abonlKnopEoro
KOneKrxBy uo M.AHinpo - MiKpoaBTo6yc rrrly
Cnpixrep ae Meau, nix Ba 16 Micq!, 8 roarrs
nporrrou 2 4nir;
flocll]Tr, 3 rpaHcnopryBaHtul,anrrrrrrx
xo:rernrsie no n,,{xinpo - Mi(poaBTo6yc
rr.rny Cnpixrep ne nesur, Hix Ha 14 MicrIE, 8
roAllrl DporrroM 2 AniB;

4. IloceresHq KoJrercnrBiB B M.ArdrDo:
- Ilocryru 3 nocereHHr rt?Ty "THMK'

("TaHo( Ha MaiiraHi r<oHro") r u.,{ninpo - 2

novepu xareropii nroxc, 8 oAuoMlcuttx
HoMepiB Kareropii flonyrloxc, oafin HoMep

Kareropii craHAapr B toreJrl ruIacoM rre

Hr-rx.re, Hix 4 3ip(,i;
- flocnlrn 3 rrocerreHxrr ry?Ty "Ainr" B

M.,IlEi[po - 8 EoMepiB r€reropii craErapr B

13



roreri x"lacoM rre Hltx're, Hix 4 3iprcrr;

Ilocnlrlr 3 rrocenexE r rtpry "Kopa"TJIi" B

M AlIiIIpo - 8 noMepiB Kareropii craHnapr B

roreri kracoM lle H[xqe, Ilix 3 3ip(u;
flocnyrll 3 loceneHns rypry "Oner Crp].rlKa
Ta JIefpaHA OpKecrpa" e n.,{ninpo - 1 nonep
Kareropil nlol(c, 4 o,qIIoMicII rx EoMepa
kareropil nonynlokc, 3 Hovepr xareropii
cTaEnapT B roTerl rolacoM He r rxqe, Hlx 4
:iprur;
flocnyrr.r 3 flocerellfir r]?ry "Inrapir" B

M.Ardlpo - 8 HoMepiB rcreropii craH.qapr B

rore;ri x;racorr xe xuxve, xix 4 oipxr-r;

flocJryrr.r 3 trocereHHr. rwry "Joryj Kloc" E

u.,{ninpo - 7 aouepir xareropii crarnapr B

roreni KnacoM Ee Hrrx.re, Hix 3 3ipKr,r;

Ilocnlrtt 3 Ilocenelllrr r]?Ty "E]pIoE" B

u..{ainpo - 8 xouepir xareropii crarnapr B

rorori rcracou ne m,rxve, xix 3 :ipxr-r;

6.
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.qoc(a, BiApo,4Dr cMiTrr, 14 o,4. [nacr[KoBr.rx
rljXllrloK MiHeparbHol Boarr (Moplui{H6c(a))
6e3 ra3a no 0.5 nirpa. qai qopHuii la ie,lenui
14 lopqifi, coklr 2 n., rGBa 14 nopuifi, uyrop
0.5 xr. r'roaor<o ln. acopri QpyI(TiB 3,5 Kr,

^rH^nranRut n^.vn'
3a6e3neqeHHt o6ranEaHE B rpnMepEy
riuxary rypry "6)?roH" - cria 2 oa. criarui
10 o.q, rpuvav anjd oarry, npacr@ ra aocka,
ei,qpo ,qnr crdrrr, 16 oa, ruracrrrKoBrrx
rurenror rdaepaar,xoi BoAr, <MopIIIlIHbcKa)
6er a 0o 0,5 riTpa, ,{ai.ropHxii ra reneHui
16 nopqiii, coKr{ 2 n., KaBa 16 nopqii, qyrop
0,5 xr, uo.noxo 1r, acopri +py(TiB 4 Kr,
onEopa3oB[t [ocy,q;
3a6e3re'reHHr o6na,qHansr B rpnMepHy
rcir,axary $oasx,ropaor o xo,rexruey ra aurr,rix
ro:rerczeie - crir 2 oa, crinBrli 20 o,q, TpuMa.r

arr o,qrry, flpacKa ra AocKa, Biapo ant
cMirrx, 64 oA, ruracrrr(oBlrx untuo(
MineparBEoi Bon[ (Mopm[rr6cKo) 6e3 rzBa
lro 0,5 riTpa, qaii .{opEnii ra 3ene4ui4 64
lopqii, KaBa 32 [opqii, qyKop 1,5 xr, MonoKo
3n;

Ilocnyr[ 3 TexHiqHoro 3a6e3neqeHHq Dncryny
ap'rxcriB 3axoAy 07.01.2017:
- IloryxEicrB zI]<ycTIl.IH]]rX CI{CTEM

B[3Haqaerbcr 3 po3paxynKy 10 BT.
HoMiHaIIbHoi noryxEocri Ha Ko y nroAnny
(a.re He MeHue 30 I(BT Ar.r Bi.[Kpr-rrrix
Ma;!aH,ruKiB), Axycrr'r vxi crcrevr noaururi
ia6e3ne'{yBarx lByr(oBxii TucK B ueHTpi
IInolIIi lle MeErre 110 dB SPL.

- O6ra,4raxnr cqetrr - ynapxa ycrauoB(a:
Drum Craft ceptt 8, 6ac-6apa6all 22x20 ",
roMx 10x8, 12x9, l4xl2 criir(l-,l (rin xeT.
n,utuir 6apa6a]l i 5 Ein rapinl(I-r, a Ta( xe
cnpaBHui perynboBaHrii no Bficori
rBrrHroBrri 6apa6axnuii crherlE) 3

Eeo6xiAdr.rM[ Mirpo$oxavr.r, po3TarrryBanHt
yAapnoi ycranoBKr.r Ha noAiyMi po3MipoM
2 5x2.5 M i Brrcororo 0.5 Merpa. O6oB'r3KoBa
rrrurBHlcTE nla yJIapEoIo ycTaHoBl(olo n JrIrMKa

lporrr KoB3aIllI r; 6acoBuji KoM6o - ronoBa 3

Ka6ineroM Kot$iry?aqii 8x10 Ampeg;
riTapnni KoM6o a6o ronoBa g ra6inerou
(Mesa Boogie / Fender / Marshall)
loryxxicrro Ire Merrue 100 Br; DJ-crirl
MiqHni, He xllfiufi Keiic a6o cri:r 100x50 cM i
Bfcororo 90 cM; oArrH cd-npolpaBaq Peeoner
CDJ sacoM Ire xn)Kqe 800/900/1000;
poierKll 220V - 2 ana 6apa6aawuxa.2 tat
ri'tapL':, 2 Att 6aca, 4 a.nri D!, 2 Nt^
KlaBiun[x. 1-6ins niaep-eoranicrie; 9 DI-
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6oxciB (1-drum sampl. Pad, 1-6ac, 2-DJ, I en.

rirapa, 1- aK. riTapa, 2 - cur'rre3arop, 1-

Bo(anEEni ceMrlrep); 5 uirpo$oxin Beta /
SM58 grx aoxary na criircx rrfiy xypaBenB;
1 virpofox Shure SM 57 an rpy6tr; 2

xraBiruHi criii(H: 5 crifiox a,1' rirap. oana r
xIIx n\q axycrlt.rHy rrTapy;

- Btlcoxo.sKicua qrrabpoBa MiK[epna Koncorl
Yamaha MTCL uiaiuyM 32 KaFrany, 8 Ayt<ciB.
Koncolr nogunna 6yru o6naaEaua ro.rKoro
WT-FI ,4nr vo)KnrBocri y[paBniH]rr Herc 3a

AOnOMOTOIo IlpoFpaMlt, IlnaHlnerllllft
xoMl'rorep I-pad c BcraHoBrlegr{M Ea rr6oMy

aoaaTKoM 3 yrrpaBr[rHr naHoro KoHconnlo,
PorerK, 220u. AM niJKno,reHHt

AoAarl(oBoro o6na.qEaEE. IIiAcBi'rytsaEE
Bcix flpr-rcr]poiB po6oqoro Micqt
3Byxopexxcepa. MiL?oooH arr 3B'43(y 3i
cqexoro nra qac cayriAqe(y;

- Moar.rropxas cllcreMa: MoxiTopr.r - MiHiMyM 7

. aff OopMyBatul, 6 He3arexlrrx
MoHiTopr {x niHiii (o6oB'caKoBa voxnrBicrb
er,Banfuaq[i roxxoi :nxii); 2 Binr,E]rx AItX'a
Arr [iAKnroqeIIIIs in-ear uoniropir (XLR a6o

% "jack);
- BcraEoBleEHr o6naaxarfir anr arrTrux

Maiicrep-(raciB - renr 5 x 5r1., ni.qnora,
o6irpiBaqi rnny UFO 3000 - 4 or., 4 crona,
20 cri.nrqin, ocsirrerfir - 2 wi 07 ra
08.01.2017.

Bce o6na4HaHM nosnHHo 6yr ta3eMneHe i 3axuLueHe
BiA [eperraAD narlp]Tlll.

8, Ilocnyr{ 3 TexrrirrHoro 3a6e3[e.reHHr Drcryny
aprucriB 3axoAy 08.01.20171
- Iloryxna, 36araEcoBaEa, 6ararocMtroBa,

coa3ipoBaEa, 3By(oliAcrrrroBar6Ha cr,rcreMa,
uo prBHoMrpHo o3Brryc BecB MaiiazrH.

fIoT pi6ea ercoxr.ri sryKoBrri T!rc( rre Merlne
109 db SPL IIa Byn[qi. Heo6xi,{Eo no.q6ar[
rlpo o3Byrr)tsanm (MeprBllp) 3oll 3a

AOI1OMOTOrc in-ftlls. PorAi:rsre
eJre ox[BJrer rrr 3ByKoBoro i cBlTjroBoro
o6naIHaHHr. Ilpo{ecopu 3 oyHrolielo Delay,
rK Ha BxoAi, ral< i [o cMyraM. Mynr,Tr-r(opt
Ml)K CqeIIOlo I nynBTOM.

- BucoKorKicra q[ibpoBa MiK[epEa KotrconE
Yamaha CL5 a6o M7CL. KoqcoJrb noBrrsHa
6',rn o6naAHaxa roqr<oro WI-FI ,qrt
MO'SIII{BOCTI y[paA EHtr XerO 3a AOTTOMOTOrc

trporpai4rr 3i cqelrlr. IIIF]? 3 rnrexepoM TRS
3,5MM (mini-jack) BKnroqelrni B Asl MoHo
rir ircr nynrTa, nar nigr,'rroveuna iPod-a.
MiryoQos 3 xnonxoii (Talkback) gar sn'arxy
3t cqeHoro rIiA .rac cayHAqexy, Po3erKn 220v,
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anr nilutrcqeHll nonarKoBoro o6naaEafiHr,
fligcei.ryearrxx Bcix IlprjcrpoiB po6oqoro
uicqr sayxopexlrcepa;

- O6r4qranru cqenu: ni,q/rorori oana(oBi (Bi-
aMfloBi) MoHiropH - 4 lln. s nepuii ninii aar
ri,qep-BoKaly. flpocrpinu, B(nloqelli 3 pbn[x
AyKciB (SUB o6oB'r3KoBo). MirpoooEl-r -
Shue Beta 52 - 1 ]nr., Shure Beta 91 - I lllr.,
Shue Beta 98 d / s - 2 ur., Shure SM 57 - 4
rrr., Shure SM 81 - 3 Inr., 6y,qE xui
rdrpo$ox o KFtoDXoro - 1 nIT,8 MiIlpoOoIIiB
Beta / 5\458 Anr BoKirry Ha criiiKax rxny
xypaBenE, dTapni criii(Ir - 3 uT. fiTapHi
KoM6or Fellder De e (Twin Amp, Twin
Reverb) - 2 ur., Hughes & Kettner Triamp
MK II (Mesa Triple / Dual Rectifier) - 1 xlr.
EacoBrii KoM6o: Hanke HiDrive 115 +
HiDrive 410 + ronoBa LH 500 (Ampeq SVT
810 + ro:roea SVT 4 pro).6apa6anEa
yclaHosKa 3 HoBriM (oMnner(Tov ILracTxKiB.
rqo cxraAa€Tbcr 3t IgtJIIrMo( - I ur .; 6ovra
22 "- | rur.; roM 12 '- I ul .; ni-a,lo.oBhi
rou 16 "- lun .; rpinrexx.t AJI,{ 6o'rK{ i
roMiB, criiiKr EiI rapinxr{ (xyparenr) - 4 IIrr.
Ha6ip Oerpy ileMn$epiB. rapi,rrur. cri-neur,.
neAa,rr6, Manrri 6apa6an, crii(a rli,q Hi Hat i
crifiKa ni,4 Manr-rft 6apa6aE. Eapa6aHxa
ycraHoBKa po3ra[roByeTr,cr Ha noAiyMi 2,5 Ha

2,5 i Brcororo 0,5 n., A raxox Arrurnui
voxirop. poeraruoaaxflji Ha cuexr e nrsiii
Kynici, B(nroqellnfi B 11-fi Af]X,

Bce o6raaxalx-q noBxHHo 6)'r,r ia3eMneHe i 3axnueHe
BiA nepelaAB nalplr[,

9. Ilocryrl 3 reKoparlBqoro orFopM,'reEHq ra
AIrsaiiHa:
- ,qeKopal uBHe o4opMneHH, BHyrpillHbofo

npocropy crlopy,q]r 6yAnl{Ky "IIIolKa" -
(urryqrd rnrr (oBi ripnrH,ur'! 3 Qonlr[ 20 M,

IIoBopiqIIi npnreacr rDracrrrKoBi 150 oA.,

,qeKoparuBrri eneKrpr-rqHi ripnrllAn 150 M.,

MAIIEKEHU, OT'ACH1 B P13AB'HOMY CTTUI1 - HE

Mexru rdx 8 o4., nexopynarnr 6yguary
coroMoro Aa-x 20 KB.M. ra [innora 25 r(B.M.);

- po3po6ka nlv3ai.Ea oAqry cqellr7r B crr{J[
"Kpaiur Mpii";(Atu aix(ne uexur 5 aapiaxrir)
rroroaxyer6cr 3 3aMoBH[koM Ha npoT'3i I
po6oqoro ,ql{s 3 ,ql{ [in[ncaHnr .qoroBopy)

- apyK Ta BcTaEoBreEHrr oarry c{el{ll B

piuBrHoMy crflri - 6aHHepHa cirxa j
nroBepczrM[ no [epnMerpy (oxsi 50 cM - 2
Ilrr po3Mip 8 x 2 M.,1 ur po:Mip 14,5 x 1,8 v.,
2 ulrpo3Mip 8 x 8M., 2 Inr 6 x 6 M.

- po3po6Ka ArI3alina Ta6n['{Ki-BnBlcKr{ AJrt
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ArrTr.roi 3onx B cTr-rni "Kpai'nII Mpii", po3Mip
1,5 x 0,5 M, ra6n[.rKa ibaEepEa, Ear€rKa
opakirna 3 rroBrroKonBopoBr,rM.4pykoM;(at€aiin
noroAxyer6cr 3 3aMoBBr-rxoM, He Mer r 5

BapiaHriB. Ha npor13i I po6oeoro rHis j
rrlanucaEE noroBopy)

- BNOTOB'EHES TA BCTAEOBNEEIUI TA6NITFII<i-

BI,BiCKI AI' AI,T'TIOi 3OHI-I,

10.Ilouyr[ 3 oxopoHx 3axory - l0 oci6 ro 8
roanrr Ea npo i 2x aqiB.

11. Iloc"ryrn 3 aAMiEicrpyBannq 3axoly - 2 oco6
Ira flporfii 2x AI{iB rlo 8 roaun,

12. Iloc,ryrr 3 cynpoDolxeHllq aprDcriD - 4 oco6tt
na nporr3i 2x AxiB no 8 roA(In.

13. PeKnaMHi flocnyrn:
- rlocnyrg 3 BIlroToBJreHHt pexjlaMEoro

ay.qioponi(y - 6 lnr no 15 ce(;
- rrocryrfi 3 a\'3a,1,ly ra apy(y peK!'raMH[x

MarepianiB - aoiui , o,uHocropoEHiii ,upyK
4+0, [adp MenoBarr]ri He MeHru, Hix 120
Mr/M2, l0 TLrc Drr. (Ar-BaiH loronxyerEcr c
3auorurzxon, rre Merfiir 5 BapiarrriB, na
IIpo i I po6oqoro ,{Ilr 3 ,qsr numicaHlUr
,qofoBopy)

OpraHfuaqitEe ra rexlliqHe 3a6esneqeHE cBrra
(BxxinEi B crrri "Crapnii HoBufi PiK" B M. AEinpo>)

t3-14.01.2017

l. Texsiqlre 3a6e3lleqelrHlr 3axony
. CleqianlHe 3By(oBe o6na"qnaHnr AJrt

My3rr&t"rlrloro KoneKTrrBy. AonarxoBo
pyrIopHa aKycTr{lrl{a cucreMa

2

l5KBr.MxpoOoHn 8 urT Bo(ar6sux
MireoooAa Shure-58(beta), crfiKa
MiKpoooxa rl-rrly (x)4)aBenB)) 8 rur,
uoniropua cucrelra - 6 uoniropa 300Br.

. CBiTnoBeo6nanEallgr:

,{r-rxavivHldi npu,ra.q BEAM 5R 12 rur,
Ar-rxaMirrHlrft nplnan ronoBa LED LSG
3anlBolrEoro Tll[y 12 ltIT,

.4o raprocri axoAurr, ,qocraBxa, 36op(a ra
p036op(a

3a6*[eeeHxr no6yroaoro paii,qepy aprficrlB
3axony. 3a6e3[e']eEHt o6raAEanHr B

rptrMepny KiMlrary - crin 4 urr, crinl qi 40 rur,
TpqMaqi Arr oArry 6 rrrT, fipacKa, BoAa 6e3

r a3y ra ra3oBafia 50 nr no 0,5 :r. 'raji reaenr-rfi
ra qopHr.rft 50 [opq., r(aBa 50 Iloprl BepIlIKJ,I

50 !opq, uyxop 1,5 Kr, nnMorr 5 T,
6'Tep6poAr,3 rrrrrEKoi Ta cnpoM 50 nlT.,
Eeo6xiAnnfi nocyA.
Bncry[ aprrrcaiBl
. Benv.fift gaxolv. qonosix. Bin 25 no 40

3.

172 530,00
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poKiB ,4ocBia Beaenm 3axoniB Bi,q 3

poKiB. 3ara&Hlrii xpoHoMerPDK BeAer I,I
3a"\o,qy 8 roar-rx,

flocnyM vyruKa^[bHolo ni-nxet - 8

IOAIIH

Blcryn yKpaincExoro EapoaEoro
BOK:urbHOfO aEcaM6ftO (xirbdcrB oci6 Ee

MeHrrr, I{ix 12) - 4 BiAqinelrnt IIo 15

XBIIJII,III

Bucry[ yxpaiHcbKoro l{aponxoro
TarrqroBarEEoro aHcaM6nro (Kin6KicrE

oci6 IIe MexIII, nix 12) 2 Bi,q,qinenHt rlo
20 xBulIr H

Opraniraqix flapaay apa[criB 3a ] racro
BynxqHrr( lyxoBux MytxKanaiB 6 oci6.
aKropiB MiMiB 2 oco6u, arropia
xogy;ricrir 2 oco6[, q]rpxoBr.rx a(TopiB

$aripir ra ak?o6ariB 3 oco6ri.
XpoEoMerpax Bncryly 2 Bi,44itelin-{ no
15 xBun]{II,
AEiMarop raaanKa- 1 oco6a 4 ronllH]r
AHiMaropu xo3aKr 3 oco6r1,2 ro!.A]dLr

opranfuatliiiHe ra rexHiqHe 3a6esneqeEHt cBqra
saRpnrrq soBopiqHoro MicreqRa ra ",4eH6

co6opnocri" E M. AHinpo
22.01.20t7

l. TexEi.rne 3a6e3[eqeEHt 3axo.qy
. C[eqianEHe 3ByKoBe o6raaHaHH.E ,{nt

My3lr(ur6uoro KoreKTuBy,,{oAarroBo
pyropHa aI(ycrLrqHa cucTeMa

l5KBT.Mii?oOoEn - 8 IlIr Bor@rEErD(

MiKpoOoEa Shurc-58(beta), crifixa
Mir.?oQosa rlrny <xlparorr> 8 urr,
MoxiropHa clcr€Ma - 6 MoHiTopa 300BT.

. CBiTroBe o6Jra,qFtaHE , AugaMi.rEr.Iii
npuan BEAM 5R 12 u-rr. auHaMiqH[ii
npDraa ronoBa LED LSG 3a"'rrBo'rEoro
Tr{ny 12 ur.
,{o naprocri Bxoa[Tr rpancnopr, 36op(a-
p66opka

2. 3a6*[e.reHHr [o6yroBoao pafiaepy aprucrir
3axo,qy. 3a6e3leqeHlI o6nanxaxrr B

rprrMepHy kivHary - crin 2 ur. crinBui 25 lllr.
rpur'aavi A:rx oryry 2 ut, npacKa, Bona 6e3

rary Ta ra3oBaHa 25nn no 0,5 n, '{aii seneHlri
ra .ropHr,lil 25 nopu.. KaBa Har)?arbHa 25
noprl BeprlKn 25 rlopq, rl].Kop 0,5 xr, nnMon
3rrrr,6Jrep6pogr 3 rn[nKoii ra orpoM 25
rrr., Eeo6xiAEni [ocy,q.

4. Br.rcry[ aprncriB:
. Benyqri 3axoAy. llonoBiK, BiA 25 Ao 40

llocn, 61116,00
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poKiB. AocBin BeaeRJu raxo!iB Bin 3

poKiB, 3ara,r6Hr{i xpoHoMerp:Dl{ BeAeErrt
3axoay - 4 foAnHrr
Ilocryrn My3[xanrHoro Ai-axer 4
TOAIIHI]
. Br.rcryn yKpalHc6Koro HapoaHoro

Boxarrbno-TaHIIloBaJIEHoro aHcaM6nro
(rdnrKicrB oci6 tre Menrr, uix 12) - 4

Bi,q,-qineHHr no 15 xBlI jH

Bce o6naAEaHE noBuIIHo 6yrx cepruoixoBaHo
BianoBiaHo ro BnMor qxHHoro 3akoHoAaBcrBa yKpai'ilx,

enenplr.rHe o6raAHaHHr roBnHHo 6yrn noBrpeHo B opraHax
craHAaprBaqii Ta Merponorii 3r1AHo lr]{nHoro 3anonoAa3crBa,
qo niArBep,qxyerrcr Bi,qnoBi,qHuMr-r AoKyMeHraMu.

nirx,1rc.revHq eneKrpl'{Hxx vepex lanbHoi anaparw
ro rosHi-uHix Mepex enexrponocraqaHHs ra lx noaanbu ii

'(oHrponb 
Buxop crarHr ni, Hanpyroro noBnHHi

3aficHrosar cr iHxeHepoM 3 BiArollaHnM aonycnoM.

Bcr eneKrpH'rHi Mepexi roBrIHIIi 6yru 3a\nnren Btq

nnnaarir 6y.qr rkoro rour(oAxeHHrr ra 6yru 6*ne'rHi .tr'rt
nrcaeii (BfiKop ciaHHq ra3eMneHHr. cneuranLHo; ra\ cHoi
apMarypu rorqo).

Io Baprocri nocnyr noBxHHi 6)Tr BKn'oqeHi B'flpa l

o6cnyroBysaHHt, aocraB(y cBlTnotom
o6na.qHaFu ra Brrparr{ no iiolo 36epexeHH}o nporr.oM
reDMiHv aii roroBoDy,

Bc6oro: 59? 500,003

3aMoBHuK:

AeIrapraMeET 3 lrrarr6 Micrl€Boro
caMoBpq.[yBaHEr, BHyrpirllllboi Ta
iHOop1|auifiHoi no,.rirl,|Kl,|,IlHinpoBc6noi
MicEr(oi paau
49000, u. ,{ninpo
rlp. AMnrpa -qBoprix{rKoro 75, K 612
Koa €PIIOY 40871476
p/p 354tt075091453
fV IKCY y [xiuponerpoBcr,Kiii o6racri

BntcoHaBeub:
@bx.rlra oco6a-fliaflplr€Meub .qpeMxq JIeoHia
O,'rertcaE,upoBn.r
04108, u. Itrir, ayn. H. Yxaift, 6y,{. 6-.4, xa. 69
Peecrpariiixni EoMep o6ri(oBoi KaprKl
ruarrrlfta nolarrie 30I79023 12
plp 26005060295a13
B KE IleeepcbKa Oinir dIPUBATFAHIO),
MOO 300711
rc* +380442283432
Er. nolrra: 2094310@gmail.com
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