
 

Договір розроблений юристами ГО «Інститут розвитку регіональної преси» (ІРРП) 

За юридичною допомогою для ЗМІ та журналістів звертайтеся на e-mail: law.irrp.org.ua@gmail.com або за тел. (044)279-41-99 

Договір №_______________ 

про надання друкованої площі для розміщення матеріалів передвиборної агітації партії (політичної 

реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, інших публікацій і повідомлень) 

 

м.________________________                                                             “____” ______________ 2012 р. 

 

Суб’єкт виборчого процесу -   

_________________________________________________________________________________________ в особі 

розпорядника поточного рахунку виборчого фонду _________________________________, який діє на 

підставі _____________________________ від _______________ 2012 р., виданого Центральною 

виборчою комісією та рішення _________________ партії /кандидата в одномандатному окрузі/ від 

_________ 2012 р., на підставі Закону України “Про вибори народних депутатів України”, далі Замовник, 

з однієї сторони та редакція (видавець) друкованого засобу масової інформації ____________________, 

далі Виконавець, в особі головного редактора (директора) _________________________________, який 

діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне: 

 

1. Предмет договору 

Замовник надає матеріали передвиборної агітації (політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, інших 

публікацій і повідомлень тощо) у формі, обсягом та в строки, що визначаються додатковими угодами, які 

є невід’ємною частиною цього Договору, а Виконавець надає друковану площу для розміщення цих 

матеріалів в друкованому засобі масової інформації 

“________________________________________________” (свідоцтво про реєстрацію друкованого ЗМІ 

серія _____ №__________ від _____________ р.) у відповідності з цим Договором, додатковими угодами, 

що є невід’ємною частиною цього Договору та з дотриманням вимог Закону України “Про вибори 

народних депутатів України”. 

2. Права та обов’язки сторін 

2.1. Замовник має право: 

2.1.1. На своєчасне і якісне розміщення матеріалів передвиборної агітації (політичної реклами, виступів, 

інтерв’ю, нарисів, інших публікацій і повідомлень тощо) у формі, обсягом та в строки, що визначені 

додатковими угодами, які є невід’ємною частиною цього Договору, та після надходження коштів на 

розрахунковий рахунок Виконавця. 

2.1.2. На отримання від Виконавця рахунків і актів виконаних робіт. 

2.2. Замовник зобов’язується: 

2.2.1. Узгодити з Виконавцем у додаткових угодах, які є невід’ємною частиною цього Договору, форму, 

обсяг та строки розміщення матеріалів передвиборної агітації (політичної реклами, виступів, інтерв’ю, 

нарисів, інших публікацій і повідомлень тощо). 

2.2.2. Передавати підписані уповноваженою особою партії, кандидатом на пост народного депутата 

України, розпорядником поточного рахунку виборчого фонду партії, іншою офіційною посадовою 

особою уповноваженою партією матеріали передвиборної агітації на паперових та електронних носіях 

інформації не пізніше ніж за 3 банківських дні до дня запланованої публікації. 

2.2.3. Перерахувати кошти у відповідності з рахунком, даним Виконавцем, на розрахунковий рахунок  

Виконавця не пізніше ніж за два дні до запланованої публікації. 

2.2.4. Дотримуватися вимог діючого законодавства України, зокрема ст.28 Закону України “Про 

інформацію”, ст.3 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", ст.74 

Закону України "Про вибори народних депутатів України". 

2.3. Виконавець має право: 

2.3.1. Відмовитися від розміщення матеріалів передвиборної агітації, які містять завідомо 

недостовірні або наклепницькі відомості про партію – суб’єкта виборчого процесу або про кандидата у 

депутати, недостовірний або наклепницький характер яких встановлено у судовому порядку, заклики до 

ліквідації незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, до порушення 

суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної 

влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної 

ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.   

2.3.2. Відмовитися від розміщення матеріалів передвиборної агітації не підписаних уповноваженою 

особою згідно п.2.2.2. даного Договору, або отриманих пізніше ніж за 3 банківських дні до дня 

запланованої публікації. 


