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І. Загальні положення 
1. Терміни, які 
вживаються в 
тендерній документації 

Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України 
«Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон). Терміни, які 
використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значенні, 
наведеному в Законі. 

2. Інформація про 
замовника торгів 
повне найменування Комунальне підприємство культури «Центральний міський дитячий парк 

Лазаря Глоби» 
місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса (за новим визначенням: 

м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького), 95. 
посадова особа 
замовника, 
уповноважена 
здійснювати зв'язок з 
учасниками 

Заболоцька Тетяна Іванівна, організатор культурно-дозвіллевої діяльності, 
49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса (за новим визначенням: 
м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького), 95, номер телефону: +38056-732-
43-76, електронна адреса: £ІоЬарагк(о>етаі1.сот; 

3. Інформація про 
предмет закупівлі 
найменування предмета 
закупівлі 

Культурно-мистецький проект. Міжнародний джазовий фестиваль «Джаз 
на Дніпрі». (ДК 016:2010 - 93.29.2 «Послуги розважальні, інші, н. в. і. у.»; 
ДК 021:2015 — 79953000-9 «Послуги з організації фестивалів») 

вид предмета закупівлі послуги. 
місце, кількість, обсяг 
поставки товарів 
(надання послуг, 
виконання робіт) 

Культурно-мистецький проект. Міжнародний джазовий фестиваль «Джаз 
на Дніпрі» - м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса (за новим 
визначенням: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького.), 95, Центральний 
міський дитячий парк Лазаря Глоби; м. Дніпропетровськ, (за новим 
визначенням: м. Дніпро) пл. ім. Шевченка, 1, Центральний парк культури та 
відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, Монастирський острів; 2 календарних дні 
(10-11 вересня 2016 року) 

строк поставки товарів 
(надання послуг, 
виконання робіт) 

10-11 вересня 2016 року. 

4. Процедура закупівлі Відкриті торги. 
5. Недискримінація 
учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на 
рівних умовах. 

6. Інформація про 
валюту, у якій повинна 
бути розрахована і 
зазначена ціна 
тендерної пропозиції 

Валютою тендерної пропозиції є гривня. 

7. Інформація про мову 
(мови), якою (якими) 
повинні бути складені 

Під час проведення процедур закупівель усі документи готуються 
українською мовою. 

2 



тендерні пропозиції 
II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації 

1. Процедура надання 
роз'яснень щодо 
тендерної 
документації 

Відповідно до ст. 23 Закону. 

III. Подання тендерних пропозицій 
1. Оформлення 
тендерної пропозиції 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом 
уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та 
скріплена печаткою* у запечатаному конверті. 

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію 
конкурсних торгів. 

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі 
повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової 
особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. 
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів 
учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу 
засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим 
документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на 
підписання документів. 

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у 
місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури 
закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: 

• повне найменування і місцезнаходження замовника; 
• назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення 

відкритих торгів; 
• повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури 

закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; 

• маркування: «Не відкривати до 25.08.2016 р. до 12.00». 

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без 
печатки згідно з чинніш законодавством, за винятком оригіналів чи 
нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями 
(підприємствами, установами) 

2. Забезпечення 
тендерної пропозиції 

Не вимагається. 

3. Умови повернення 
чи неповернення 
забезпечення 
тендерної пропозиції 

Не вимагається. 

4. Строк, протягом 
якого тендерна 
пропозиція є дійсною 

Тендерна пропозиція вважається дійсною протягом 
90 (дев'яносто) календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій. 

5. Кваліфікаційні 
критерії 

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів 
замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 
16 Закону. 
Кваліфікаційні критерії та документи, які відповідно до вимог статті 16 
Закону подає учасник у складі своєї пропозиції з метою підтвердження 
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відповідності кваліфікаційним критеріям, зазначені у додатку № 4 до цієї 
тендерної документації. 
Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій 
статті 17 Закону учасник подає в формі, зазначеній у додатку №5 до цієї 
тендерної документації. 

6. Інформація про 
необхідні технічні, 
якісні та кількісні 
характеристики 
предмета закупівлі 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені у 
додатках № 1, 2, 3 до цієї тендерної документації. Перелік артистів-
виконавців та колективів, наведений у додатках 2, 3 є пріоритетним. 
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій 
конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції 
конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим 
вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. 

7. Опис окремої 
частини (частин) 
предмета закупівлі 
(лота), щодо якої 
можуть бути подані 
тендерні пропозиції 

Учасники подають свої тендерні пропозиції стосовно предмету закупівлі в 
цілому. 

8. Внесення змін або 
відкликання 
тендерної пропозиції 
учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію 
до закінчення строку її подання. Такі зміни або заява про відкликання 
тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо вони отримані електронною 
системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. 

IV. Розкриття тендерних пропозицій 
1. Спосіб, місце та 
кінцевий строк 
подання пропозицій 
конкурсних торгів: 
спосіб подання 
пропозицій конкурсних 
торгів 

Особисто або засобами поштового зв'язку 

місце подання 
пропозицій конкурсних 
торгів 

49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса (за новим визначенням: 
м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького), 95, Комунальне підприємство 
культури «Центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби» 

кінцевий строк подання 
пропозицій конкурсних 
торгів 
(дата, час) 

25.08.2016 р. 09.00 
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку 
їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що.їх подали. 
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня 
надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів 
із зазначенням дати і часу. 

1. Розкриття 
тендерних 
пропозицій 

Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що 
підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та 
інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, 
здійснюється 25.08.2016 р. о 10.00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, 
проспект Карла Маркса (за новим визначенням: м. Дніпро, просп. Дмитра 
Яворницького), 95, Комунальне підприємство культури «Центральний 
міський дитячій парк Лазаря Глоби». 
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником 
допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність 
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учасника або його уповноваженого представника під час процедури 
розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в 
розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. 
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з 
протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням 
або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи 
учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для 
підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. 
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи 
відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією 
конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та 
місцезнаходження кожного учасника. Зазначена інформація вноситься до 
протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день 
розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Протокол 
розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету 3 
конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття 
пропозицій конкурсних торгів. 
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою 
замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів 
надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня 
з дня отримання такого запиту. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється 
відповідно до статті 10 Закону. 

V. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій, визначення переможця 
1. Перелік критеріїв 
оцінки тендерних 
пропозицій 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненням змісту їх 
пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки 
пропозицій. 
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань 
внесення змін до змісту або ціни поданої пропозицій конкурсних торгів. 
Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до статті 
28 Закону. 
Усі вчасно надіслані та оформлені належним чином пропозиції конкурсних 
торгів будуть оцінені на основі наступних критеріїв: 

1. Ціна; 
2. Забезпечення та виконання Технічних вимог; 
3. Забезпечення та виконання Побутових райдерів. 

2. Процедура оцінки 
тендерних 
пропозицій 

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою. 
Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. 
Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. 
1. Кількість балів по критерію Ціна - 60 балів. 
2. Кількість балів по критерію Забезпечення та виконання Технічних вимог - 20 
балів. 
3. Кількість балів по критерію Забезпечення та виконання Побутових райдерів 
- 20 балів. 
Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі 
зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення 
показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з 
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конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не 
менш двох третин членів комітету голова комітету з конкурсних торгів. 
Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів. 
Методика оцінки 
1. Кількість балів за критерієм «Ціна» К1 визначається наступним чином. 
Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є 
найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість 
балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за 
формулою: 

К1 = С т і п / С х 6 0 , де 
Стіп - найнижче значення за критерієм «Ціна»; 
С - ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється; 
60 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна». 

2. При оцінці умов Забезпечення та виконання Технічних вимог (критерій К2) 
враховуються такі параметри: кількість та види обладнання, наявного у 
власності або користуванні учасника, відповідність його технічним умовам 
додатку №1, наявність кваліфікованих спеціалістів та їх відносини з 
учасником. Дані для розрахунку зазначеного критерію наведені в таблиці 1. 

№ 
з/п 

1. 

Назва та характеристика параметру 

Характеристики обладнання, згідно з додатком 
№1: 
Звукове обладнання 

є власністю учасника 
- знаходиться у користуванні учасника 

Зазначене обладнання є 
пріоритетним (відповідає всім технічним 
вимогам згідно з додатком №1) 
є еквівалентним (аналогічним), 
зазначеному у з додатку №1 

Світлове обладнання: 
є власністю учасника 

- знаходиться у користуванні учасника 
Зазначене обладнання є: 

- пріоритетним (відповідає всім технічним 
вимогам згідно з додатком №1) 
еквівалентним (аналогічним), 
зазначеному у з додатку №1 

Відеообладнання: 
є власністю учасника 
знаходиться у користуванні учасника 

Зазначене обладнання є: 
пріоритетним (відповідає всім технічним 
вимогам згідно з додатком №1) 
є еквівалентним (аналогічним), 
зазначеному у з додатку №1 

Сценічне обладнання: 
є власністю учасника 
знаходиться у користуванні учасника 

Питома вага балів 

2 
1 

2 

1 

2 
1 

2 

1 

2 
1 

2 

1 

1 
0,5 
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Зазначене обладнання є: 
- пріоритетним (відповідає всім технічним 

вимогам згідно з додатком №1) 
- еквівалентним (аналогічним), 

зазначеному у додатку №1 
Трибунні конструкції: 

- є власністю учасника 
- знаходиться у користуванні учасника 

Зазначене обладнання є: 
пріоритетним (відповідає всім технічним 
вимогам згідно з додатком №1) 
еквівалентним (аналогічним), 
зазначеному у додатку №1 

Засоби автономного забезпечення 
електричного струму: 

- є власністю учасника 
- знаходиться у користуванні учасника 

Зазначене обладнання є: 
- пріоритетним (відповідає всім технічним 

вимогам згідно з додатком №1) 
еквівалентним (аналогічним), 
зазначеному у додатку №1 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 
0,5 

1 
0,5 

1 

0,5 

2. Наявність кваліфікованих спеціалістів з 
обслуговування зазначеного обладнання 

є працівниками учасника 
надають послуги за цивільно-правовими 
договорами з учасником 

2 

1 

3. При оцінці Забезпечення та виконання Побутових райдерів (критерій КЗ) 
враховується кількісний та особистий склад виконавців, а також вимог 
побутових райдерів, що одночасно може забезпечити учасник, відповідно до 
наданого переліку. Дані для розрахунку зазначеного критерію наведені в 
таблиці 2. 

Таблиця 2 

№ 
з/п Назва та характеристика параметру Питома вага балів 

1. Забезпечення виступу та побутового райдеру 1 
виконавця згідно додатку №2 (всього 12 
виконавців) 

1* 

2. Забезпечення виступу та побутового райдеру 
виконавця згідно додатку №3 

8 

* загальна кількість балів не може перевищувати 12 балів. 
Підтвердженням можливості Забезпечення та виконання Побутових райдерів є 
копії відповідних договорів, укладених між учасником та зазначеними у 
побутових райдерах виконавцями на проведення виступів у Культурно-
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мистецькому проекті «Міжнародний джазовий фестиваль «Джаз на Дніпрі». 
Загальна кількість балів, на яку може бути оцінена пропозиція конкурсних 
торгів, розраховується по формулі: 

К - К1 + К2 + КЗ, 
де К - загальна кількість балів 
К1 - оцінка по ціновому критерію 
К2 - оцінка по критерію Забезпечення та виконання Технічних вимог; 
КЗ - оцінка по критерію Забезпечення та виконання Побутових 

райдерів 

3. Виправлення 
арифметичних 
помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в 
результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних 
торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією 
конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який 
подав пропозицію конкурсних торгів. 
Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок. 
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його 
пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 

4. Процедура 
розгляду тендерних 
пропозицій 

Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на 
відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, 
починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена 
найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за 
результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен 
перевищувати п'яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно 
вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції може бути 
аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі 
продовження строку розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює 
повідомлення в електронній системі закупівель. 

У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена 
найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну 
пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш економічно 
вигідною. 

5. Визначення 
переможця 

За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає 
переможця та приймає рішення про намір укласти договір згідно з цим 
Законом. 
Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури 
закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття 
пропозицій конкурсних торгів. 

6. Інша інформація Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої 
учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій 
відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про 
його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, 
зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у 
тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при 
визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну 
пропозицію такого учасника. 

7. Відхилення 
тендерних 
пропозицій 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 
1. учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 
Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної 
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помилки; 
2. наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього 
Закону; 
3. пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації 
конкурсних торгів. 

Інформація про відхилення пропозицій конкурсних торгів із зазначенням 
підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох 
робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно 
до статті 10 цього Закону. 

8. Відміна 
замовником торгів 
чи визнання їх 
такими, що не 
відбулися 

Замовник відміняє торги у разі: 
• відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; 
• неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені 

порушення законодавства з питань державних закупівель; 
• виявлення факту змови учасників; 
• порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури 

закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, 
передбаченого цим Законом; 

• подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; 
• відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; 
• якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. 

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: 
• оцінка найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує 

суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; 
• здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. 

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, 
надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам 
протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного 
рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

VI. Укладання договору про закупівлю 
1. Терміни 
укладання договору 

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних 
торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. 
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних 
торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через ЗО днів з дня акцепту 
пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та 
акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у 
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель 
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає 
договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було 
акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та 
акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації 
у державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не 
пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту 

2. Проект договору 
про закупівлю 

Проект договору про закупівлю наведений у додатку № 6 до цієї тендерної 
документації. 

3. Дії замовника у 
разі відмови 

У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю 
відповідно до вимог тендерної документації або неукладення договору про 
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переможця торгів 
підписати договір 
про закупівлю 

закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або ненадання 
переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених 
статтею 17 цього Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого 
учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної 
пропозиції яких ще не минув. 

4. Забезпечення 
виконання договору 
про закупівлю 

Не встановлено. 
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ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
Додаток № 1 

Невиконання вимог цього розділу тендерної документації призводить до відхилення тендерної 
пропозиції Учасника. 

Учасник повинен надати документи, що підтверджують прийнятність і відповідність 
запропонованих послуг технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у 
такій послідовності: 

1. Загальні положення 
1.1. Предметом цих технічних вимог є «Послуги з організації культурних заходів за культурно-

мистецьким проектом «Міжнародний джазовий фестиваль «Джаз на Дніпрі»». 
1.2. Термін надання послуг: 10-11 вересня 2016 року, у період часу з 12.00 до 23.00 щоденно. 
1.3 Місце надання послуг: 
м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса (за новим визначенням: м. Дніпро, просп. Дмитра 
Яворницького), 95. Центральний дитячий парк Лазаря Глоби. 
м. Дніпропетровськ (за новим визначенням: м. Дніпро) пл. Шевченка, 1, Центральний парк культури 
та відпочинку ім.. Т.Г. Шевченка, Монастирський острів. 
1.4. Повна готовність обладнання до роботи: 09 вересня 2016 року о 16.00 годині. 
1.5. Закінчення роботи майданчиків, можливий початок демонтажу обладнання та конструкцій: 12 

вересня 2016 року, о 05.00 годині. 
1.6. Постачальник послуг здійснює за власні кошти доставку, монтаж, демонтаж, обслуговування та 

відповідальне зберігання обладнання під час проведення заходу. 
1.7. Все обладнання повинно бути сертифіковане та відповідати вимогам техніки безпеки. 
1.8. Персонал, що задіяний в обслуговуванні обладнання повинен мати відповідну кваліфікацію та 

дозвільні документи. 
1.9. Можливість надання послуг відповідно до технічного завдання повинна бути підтверджена 

відповідними документами. 
1.10. Вказане у технічному завданні найменування обладнання є пріоритетним але можливий 

розгляд еквівалентних пропозицій. 

2. Звукове обладнання 
2.1. Загальні вимоги: 
2.1.1. Пропоноване претендентом устаткування має бути вироблене в європейських країнах. 

Звуковий комплекс повинен включати наступні групи звукової апаратури: таіп аггау таззіуе, таіп зиЬ, 
&опІ Ш1, зі§1і1; ІЇ11, тіхіп§ сопзоіе, топіїог Ііпе - ця частина звукового комплексу має бути від одного 
виробника. Останні елементи групи - РОН тіхіп§ сопзоіе, систему підвісу, лебідки. Звуковий комплекс 
повинен відповідати найсучаснішим. Звуковий комплекс повинен відповідати технічним вимогам 
(райдерам), що пред'являється артистами і музичними колективами (приведені в додатках). 

2.1.2. Звуковий комплекс повинен забезпечити: 
а. Рівномірний звуковий тиск в усіх точках залу 110 сІЬ. 
б. Рівномірне горизонтальне покриття залу в частотному діапазоні 25Гц- 20 кГц. 
в. Високий рівень розбірливості голосу, музичних інструментів, незалежно від типа заходу, що 

проводиться. 
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2.1.3. Технічні вимоги до порталів (таіп аггау таззіуе): 
а. Використовувати пасивну трьохсмугову акустичну систему: НЧ - 1x14", СЧ - 1x10", ВЧ -

1x1,5". 
б. Частотний діапазон при -10 сІЬ від 35 Гц до 20 кГц. 
в. Звуковий тиск до 140 сІЬ. 
г. Кут розкриття по горизонталі від 100° до 150°. 

2.1.4. При підборі портальних акустичних систем необхідно врахувати: 
а. Сумарна вага порталів не повинна перевищувати 1100 кг 
б. Кількість акустичних систем повинна забезпечити рівномірне покриття території. 

2.1.5. Технічні вимоги до сабвуферам (таіп зиЬ): 
а. Частотний діапазон при -10 сІЬ від 25 Гц до 100 Гц. 
б. Звуковий тиск 140 сІЬ. 

2.1.6. Технічні вимоги до моніторів (топіШг Ііпе) : 
а. Два смугові пасивні 15" моніторів(Ві-атр). 
б. Частотний діапазон від 40 Гц до 20 кГц. 
в. Звуковий тиск не менєє135 сІЬ. 
г. Потужність не менше 600 

3. Світлове обладнання. 
3.1. Світловий комплекс повинен відповідати найсучаснішим технічним вимогам (райдерам), що 

пред'являється артистами і музичними колективами. 
3.2. Список устаткування: 

Місце надання послуг: м. Дніпропетровськ, (за новим визначенням: м. Дніпро) пл. ім. 
Шевченка, 1, Центральний парк культури та відпочинку ім.. Т.Г. Шевченка, 
Монастирський острів. 
На фермах: Сканер типу «МОУІП§ НеасІ» зрої 1200вт -10шт 

Сканер типу «МОУІП§ НеасІ» зрої 1200/700вт-8шт 
- МОУІП§ Сканер типу«Неа<3» \уазЬ 1200/700вт - 8шт 

На сцені: Сканер типу «МОУІП§ НеасІ» \уазН 700/575вт - 8шт 
- Сканер типу «МОУІП§ НеасІ» зрої 700/575вт - 8 шт 
- Генератор туману з управлінням по протоколу 

Отх-512 
2шт. 

Вентилятор з управлінням по протоколу Отх-
512 2шт 
Пульт управління світловими приладами 
\¥Ьо1еЬо§ 3 +\УІП§ або аналогічний 1шт 

Місце надання послуг: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса (за новим 
визначенням: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького), 95. Центральний дитячий парк 
Лазаря Глоби. 
На сцені: Сканер типу «МОУІП§ НеасІ» \уазЬ 700/575вт - 8шт 

Сканер типу «МОУІП§ НеасІ» зрої 700/575вт - 8 шт 
Генератор туману з управлінням по протоколу 
Отх-512 2шт. 
Вентилятор з управлінням по протоколу Б т х -
512 2шт 
Пульт управління світловими приладами 
\¥Ьо1еЬо§ 3 +\УІП§ або аналогічний 1шт 
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3.3. Функціональне призначення основних груп: 
Лінійка №1 Винесення з 10 приладами (зрої) забезпечує фронтальне засвічення музикантів, як всіх 

разом, так і кожного окремо, вузьким променем. 
Лінійка №2 з бліндерами (тоїіеґау) - освітлення глядацького залу, плюс прилади з системою 

формування світивши 4 шт (зрої) - абрис музикантів і прилади заливаючого світла (^азії) 4 шт. - ґрунт і 
затока дзеркала сцени. 

Лінійка №3 прилади з системою формування світивши 4 шт (зрої) - абрис музикантів і прилади 
заливаючого світла (^азЬ) 4 шт. - ґрунт і затока дзеркала сцени. 

Лінійка №4 динамічних приладів з системою формування світивши (зрої) на планшеті сцени 8шт -
контрової світловий ефект. 

Прострільне світло - прилади заливаючого світла (луазЬ) 8шт - попланове заповнення темних 
полігонів. 

«&! «ШЙ*. 
IV V У Х ;-1Гу '•".•' / >,' М х V V / 'У ;•: х V --1 

ГХУУУУІІУУУУхІІУУУУУІІУУУУУІ 
• і Й О Р ® і » и 

[УУУУУНХУУУУПУУУУЦКУУУХІКХУУУІІУХУУУГ 

іщр Зрос 
(ЦІ Иазії 
|~~] Віілсіег 
§ Иав»1(яаи) 
& 3рос (і»!") 

3.4. Передбачити необхідну кількість статичних приладів для освітлення глядацького залу, плюс 
заливка (підсвічування) дахи трибун. 

4. Відеообладнання (Місце надання послуг: м. Дніпропетровськ, (за новим визначенням: м. Дніпро) 
пл. ім. Шевченка, 1, Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, Монастирський 
острів). 

4.1. Екрани: 
4.1.1. На екрани виводиться інформація з пультовою (заставки, перебивання, рекламні ролики, 

віджєїнг), а також пряма трансляція з відеокамер (ПТС). Для трансляції відеозображення високого 
дозволу без втрати якості з врахуванням площі обхвату заходу потрібно встановити 2 світлодіодних 
екрани, які будуть підвішені на бічних порталах сцени. 

4.1.2. Вимоги до екрану і додаткового устаткування: світлодіодний екран АЬзеп А7, фізичний розмір 
точки 7,6мм, 8МП технологія, яскравість 6000 Апзі люмен. Розмір 8,5м*5м, кількість 2шт, підвішені на 
електролебідки (6шт) за посилені регеля, встановлені на консолі (10шт) 

4.2. Відеопультова: 
4.2.1. Пультова знаходиться в 40 м від сцени, безпосередньо поряд з пультовими світлорежісера і 

звукорежисера. Відеорежисер повинен виводити на екрани з пультової заставки, перебивання, рекламні 
ролики, віджєїнг, пряму трансляцію з відеокамер, а також виводити технологію «Рісіиге іп Рісіиге» і 
«рісіиге-апсі-іехі» (накладка тексту на картинку). 

4.2.2. Вимоги до пультової: 
а. Відеопульт УСА, НБМІ - Кгатег 727x1, Есіігої 440М -2шт 
б. Процесор Ьур605з, ТУ Опе - 2шт. 
в. Сервер з програмами агкаоз §гапс1уі, ІоисЬс1езі§пег - 1шт 
г. ИоІеЬоок - 2шт 
4.3. Транслювання з відеокамер (ПТС): 
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4.3.1. Відеокамери розміщені - 1-ша на сцені, для збільшеної зйомки рук музикантів і інструментів, 
2-га біля пультової, для зйомки загальним планом сцени, 3-я збоку перед сценою, збільшена і бічна 
зйомка музикантів. Пультова ПТС знаходиться поряд з пультовою відеорежисера. 

4.3.2. Вимоги до ПТС: 
а. Професійна відеокамера Л/С Ш2000, 8опу Ш1500 - Зшт 
б. Відеопульт Аіет ТУ 8йіс1іо -1шт. 

5. Сценічне обладнання 
Місце надання послуг: м. Дніпропетровськ, (за новим визначенням: м. Дніпро) пл. ім. 
Шевченка, 1, Центральний парк культури та відпочинку ім.. Т.Г. Шевченка, 
Монастирський острів. 
Сцена ЬАУНЕК 12х10х12+башти під екрани 8x4x12 2шт 
Рубка технічна 4x4x6 (з упорами) 1 шт 
Огорожа сцени: секції металеві упорні не нижче 1,2 м., що 
скріпляються. 

Загальна довжина 
не менше 200 м. 

Місце надання послуг: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса (за новим 
визначенням: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького), 95. Центральний дитячий парк 
Лазаря Глоби. 
Сцена ЬАУНЕК 8х6х8+башти під портали 2x2x8 2шт 
Сходи з поручнями 2шт 
Рубка технічна 2x4x2 1шт 
Огорожа сцени: секції металеві упорні не нижче 1,2 м., що 
скріпляються між собою. 

Загальна довжина -
не менше 100 м. 

6. Трибунні конструкції (Місце надання послуг: м. Дніпропетровськ, (за новим визначенням: м. 
Дніпро) пл. ім. Шевченка, 1, Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, 
Монастирський острів) 

6.1. Різнорівнева (амфітеатр) крита трибунна конструкція обладнана комфортними місцями для 
сидіння (або кілька конструкцій), обладнана сходами, що дозволяє одночасно розмістити 1200 глядачів. 

7. Засоби автономного забезпечення електричного струму (Місце надання послуг: м. 
Дніпропетровськ, (за новим визначенням: м. Дніпро) пл. ім. Шевченка, 1, Центральний парк культури та 
відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, Монастирський острів) 

7.1. Дизельгенератор: 380В, 250 кВт. 

8. Гримерні приміщення. 
Місце надання послуг: м. Дніпропетровськ, (за новим визначенням: м. Дніпро) пл. ім. 
Шевченка, 1, Центральний парк культури та відпочинку ім.. Т.Г. Шевченка, 
Монастирський острів. 
УІР-гримерка площею не менше 12 кв.м., обладнана електричним 
освітленням, засобами кондиціювання, підігріву та іншим обладнанням, 
відповідно до райдеру виконавців. 2шт 

Місце надання послуг: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса (за новим 
визначенням: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького), 95. Центральний міський 
дитячий парк Лазаря Глоби. 
Гримерка площею не менше 16 кв.м., обладнана електричним 1шт 
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освітленням 

9. Огорожа (Місце надання послуг: м. Дніпропетровськ, (за новим визначенням: м. Дніпро) пл. ім. 
Шевченка, 1, Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, Монастирський острів) 

9.1. Забезпечення огорожі (можливо мережевої) висотою не менше 2 метрів, довжиною не менше 
500 м для відмежування місця проведення заходу. 

10. Забезпечення побуту артистів: 
10.1. Відповідно до додатків №2 та №3 

11. Забезпечення безпеки фестивалю: 
11.1. Забезпечення фестивалю працівниками охорони від спеціалізованого підприємства з 

відповідною ліцензією та правом співробітників на застосування спецзасобів: 30 осіб на 2 дні по 12 
годин на добу (чергування на двох майданчиках фестивалю, супровід артистів тощо) - за окремо 
узгодженою програмою. 

11.2. Працівники охорони повинні мати охайний вигляд, одягнені в однакову форму, кожен має мати 
при собі спеціальні засоби. 

12. Забезпечення фестивалю нарядами рятувальників на воді (Місце надання послуг: м. 
Дніпропетровськ, (за новим визначенням: м. Дніпро) пл. ім. Шевченка, 1, Центральний парк культури та 
відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, Монастирський острів). 

12.1.2 моторних човна з двома рятувальниками на 2 дні по 12 годин на день (чергування на одній 
площадці фестивалю). 

13. Забезпечення фестивалю бригадами швидкої медичної допомоги 
Місце надання послуг: м. Дніпропетровськ, (за новим визначенням: м. Дніпро) пл. ім. 
Шевченка, 1, Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, 
Монастирський острів. 
1 машина «швидкої» допомоги 2 доби по 6 годин 

на день 

Місце надання послуг: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса (за новим 
визначенням: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького), 95. Центральний міський 
дитячий парк Лазаря Глоби. 
1 машина «швидкої» допомоги 2 доби по 6 годин 

на день 
13.1. Бригада «швидкої» допомоги, що виїжджає та надає допомогу за вимогою організаторів та 

учасників заходу. 

14. Забезпечення мобільними туалетними кабінами 
Місце надання послуг: м. Дніпропетровськ, (за новим визначенням: м. Дніпро) пл. ім. 
Шевченка, 1, Центральний парк культури та відпочинку ім.. Т.Г. Шевченка, 
Монастирський острів. 
10 туалетних кабін з доставкою та обслуговуванням на 2 дні 

Місце надання послуг: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса (за новим 
визначенням: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького), 95. Центральний міський 
дитячий парк Лазаря Глоби. 
5 туалетних кабін з доставкою та обслуговуванням на 2 дні 
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15. Додаткові технічні вимоги окремих виконавців (технічні райдери) 

15.1. Колективу та виконавця "ІАМАЬА", 

Загальні положення, план роботи: 
Місцевий технічний персонал починає роботу з 9 ранку. Готовність майданчика до 13:00, до приїзду 

технічної групи артиста. Саундчек в 15:00 (група) і в 16:00 (ІАМАЬА), після перевірки устаткування 
технічною групою артиста. Подальший план роботи по початку концерту, запуску людей в зал і так далі 
обговорюється між промоутером і продюсером в усній формі. Це звичний план роботи для групи. В разі 
непередбачених обставин, що виникають на концертному майданчику, наприклад, репетиції театру, що 
діє, і тому подібне, які скорочують час монтажу і репетиції самого артиста, в обов'язковому порядку 
погоджувати цей момент з продюсером Артиста. 

Місцевий персонал: 
Уповноважений представник промоутера, здатний приймати рішення. 
Асистенти з прокатної команди: 
• по звуку - 2 звукотехника на сцені і один системний інженер біля центрального пульта; 
• один відеоінженер; 
• по світлу - один светотехник на сцені і інженер по світлу біля центрального пульта. Обов'язкова 

присутність вищезгаданих людей на протяг всього дня. 

Продакшн офіс: 
• повинен знаходитися максимально близько до сцени; 
• наявність інтернету; 
• 2 столи, 4 стільці, вішалка; 
• Електрична мережа - 2 перенесення по 5-6 розеток; 
• двері офісу повинні закривалася на ключ; 
• 4 радіостанції. 

Сцена: 
12м ширина, 8м глибина, заввишки 1.50м. Дзеркало сцени -12м ширина х 9м висота. Одяг сцени 

чорний. Наявність 2-х планів куліс. Брендірованіє сцени лише за попереднім погодженням з продюсером 
Артиста. Прохід на сцену має бути освітлений. При вході на сцену з подіумами заввишки вище 20 см 
мають бути сходи, а при висоті, їм, що перевищує, обов'язкова наявність поручнів. Місце, де 
розташовується артист на сцені, повинне рівним, чистим, сухим, без отворів, залишків металевих скоб і 
цвяхів. 
Звук: 

Виконання цього розділу без змін і замін є обов'язковим! 
Система звукопідсилення повинна забезпечувати рівномірне покриття всіх зорових місць, а 

низькочастотна її частина (сабвуфери) мають бути конфігуровані так, щоб забезпечити максимальне 
придушення НЧ на сцені. 

Основні акустичні системи повинні розміщуватися так, щоб сцена не потрапляла в зону їх прямого 
випромінювання. 

При необхідності для озвучування «проблемних» місць в залі передбачити використання іпїїііз, 
оиШПз і тому подібнеУровень звукового давлення на РОН пульте (в центре зала) - не менее 95 сІВА (на 
музьїкальном сигнале или розовом шуме с крест-фактором 12дБ) при +4<ІВи или -18 СІВР8 на индикаторе 
пульта. 

К началу саундчека система звукоусиления должна бьіть настроєна (АЧХ - Яаі или спад от 100 Гц -
1 дБ/окт), а ее злементьі сфазированьї между собой. 
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В разі ненастроєної і несфазірованной системи звукопідсилення її налаштування буде вироблено 
техперсоналом Артиста. Орієнтовний (додаткове) час налаштування - 1 -2 години. 

Пульт мікшера має бути розташований максимально в центрі аудиторії. Розташування пульта за або 
збоку сцени категорично недопустимо. 

Якщо в залі є вірогідність радіоперешкод або глушення радіочастот (присутність перших осіб), ми 
повинні знати про це заздалегідь! 

г.о.н. 
Пульт мікшера - УатаЬа С1-5. Пульт мікшера повинен мати локальне освітлення. 

* - Точка доступу \¥і-Гі і планшет з програмою для видаленого управління пультом. 
* - Безпровідна система Іп-еаг. 
* - залежно від програми. 

Обмовляється окремо. Мониторное оборудование: 

Моніторинг виробляється з РОН - консолі. Необхідно надати 4 (чотири) безпровідних стерео Іп-аіг 
системи. 
Дев'ять незалежніх моніторніх ліній: 

1. (Ьеасі Уосаі) Безпровідна система (стерео) Іп-еаг - привозимо свою. 
2. (Васк Уосаі 1) Безпровідна система Іп-еаг (стерео). 
3. (Васк Уосаі 2) Безпровідна система Іп-еаг (стерео). 
4. (Оиііаг) Безпровідна система Іп-еаг (стерео). 
5. (КеуЬоагсІ) Безпровідна система (стерео) Іп-еаг - привозимо свою. 
6. (Вазз) Безпровідна система (стерео) Іп-еаг 
7. (Бігшій) Невеликий пульт мікшера з двома лінійними моно входами - привозимо свій. 

Входи в пульт - балансні джеки 1/4" ТК.8 (потрібно 2 перехідники ХЬТ- 1/4" ТК.8). 
1. (Ьеасі Уосаі) Два підлогові монітори (шіп 400\¥ КМ8). 
2. (Бгипіз) Сабвуфер 18" 

На сцені: 

Бгит зЬіеІс! - прозорий акустичний екран для барабанів, між головним артистом і ударною 
установкою. 

Ударна установка, переважно: Ргетіег, ОгеїзсЬ (уіпІа§е) або топових серій УатаЬа, О XV,-з килимком 
мінімум 1,5* 1,5м. 
• ректом: 12", два підлогові томи 14" і 16" 

Бочка: 20". • Малий 14"х 5. Переважно: дерево 
• Стійка під малий барабан 
• Шість стійкий «журавель» під тарілки 
• Хай-хет машинка з двома «ногами» 

Педаль для баса-барабана. 
• Стілець для барабанщика. 
• Комплект тарілок 2і1рап або 8аЬіап (не Раізіе) про-серій: Ні-Ьаі 14", СгазЬ 16", СгазЬ 18", Кісіе 20", 
8р1азЬ і СЬіпа. 

У випадку того, що привіз барабанщиком свого малого барабана, кріплення мікрофонів на обід -
неможливо (із-за конструкції обода). Мати дві маленьких стійки. 
• Басовий підсилювач і 4x10 кабінет. Кабінет має бути піднятий на рівень мин. 1 м-код або нахилений 
на музиканта. 

Гітарний комбік 1x12 або 2x12 (не МАК.8НАІХ). Комбік має бути нахилений на музиканта. 
Клавішний інструмент УатаЬа МоїіГ7 или 8, серии Х8 или ХР. Педаль «сустейна» рояльного типа. 

• Одна клавішна стійка двох'ярусна з регулюванням висоти кожного ярусу. 
2 вокальних мікрофону на стійках (див. вхідний аркуш). 
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• Одна клавішна стійка Х-образна. 
Дві стійки під гітари. 

• Невеликий столик (підставка) для ноутбука клавішника висотою приблизно 70см. 

Невелика підставка для ноутбука і пультіка барабанщика заввишки приблизно 50см. 
• Невеликий столик для артиста заввишки приблизно 70см. 
• Барний стілець для артиста. 
• Мікрофонна стійка пряма з круглою підставою для артиста. 
• Мікрофонний тримач для р/мікрофона артиста. 
• Два важкі пюпітри (бек-вокалісткам і гітаристові). 

На сцену має бути підведене електроживлення 220В: 
• клавішнику - 4 розетки, гітаристові - 2 розетки, бас гітаристці - 2 розетки, барабанщикові - 4 

розетки, бек-вокалісткам - 2 розетки. 
• Комплект мікрофонних стійок (плюс до вказаних вищий). 
• Комплект батарей Оигасеїі АА для радіомікрофону і Іп-еаг артиста (4 шт.) 

Комплект батарей БигасеП бЬКбІ 9В (Крона) для Іп-еаг музикантів (3 шт.) 

Радіомікрофон і Іп-еаг артиста колектив привозить з собою. В разі форс-мажору 
(втрата/пошкодження багажу при авіаперельоті) необхідно надати для артиста радіосистему, переважно 
8Ішге №2 з мікрофоном К5ш9 і безпровідну систему Іп-еаг з навушниками. 

До початку саундчека, все устаткування має бути змонтоване і налагоджене. Перевірено 
«проходження» сигналів, працездатність моніторних ліній і так далі Час саундчека не менш 3-го 
годинника, залежить від готовності залу і устаткування. Не пізніше, ніж за 4 дні до концерту, 
представникові служби, відповідальної за тих. забезпечення концерту, необхідно зв'язатися із 
звукорежисером артиста для підтвердження готовності виконання райдера. 

Загальний зовнішній вигляд розташування музикантів на сцені: 

К^ШІ 
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Список каналів (іприі 1і§і): 

Вхідни 
й 
канал. 
№ 

Інструмент Мікрофон Бїапсі 

1 Кіск 8Ьиге ВеШ 52 Зтаїї 

2 Кіск 8Ьиге Веіа 91 

3 Зпаге Тор 8Ьиге 8М57 8та11 

4 8паге Войот 8Ьиге 8М57 8та11 

5 Ні-Наї Меитапп кт184 8Ьиге К8М137 8Ьиге 8М 81 8та11/Воот 

6 Каск Т о т 1 8Ьиге Веїа 98 Сіатр 

7 Ріоог Т о т 1 8Ьиге Веіа 98 Сіатр 

8 Ріоог Т о т 2 8Ьиге Веіа 98 Сіатр 

9 ОН АКО С414, Иеитапп кт184 Воот 

10 ОН АКО С414, Меитапп к т 184 Воот 

11 Вазз БІ Сиііаг зіапсі 

12 Оиііаг 8Ьиге 8М57 Сиііаг зіапсі 

КеуЬ. Х-зІапсІ 

13 КеуЬоагсІ 1_Ь БІ 

Сиііаг зіапсі 

КеуЬ. Х-зІапсІ 
14 КеуЬоагсІ 1_К 01 

Сиііаг зіапсі 

КеуЬ. Х-зІапсІ 
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15 КеуЬоагсІ 2_Ь БІ 

16 КеуЬоагсІ 2_К БІ 
КеуЬ. Х-зїапсІ 

17 Васк Уос 1 8Ьиге Веїа 58 Воот 

18 Васк Уос 2 8Ьиге Веіа 58 Воот 

19 РІауВаск 1 БІ 

20 РІауВаск 2 БІ 

21 РІауВаск 3 БІ 

22 РІауВаск 4 БІ 

23 РІауВаск 5 БІ 

24 Вазз ЗупІЇїезігег БІ КеуЬ. Х-зІапсІ 

25 .Іатаїа 8Ниге Ш2 К8М9 8ігаі§Ьї 

26 8раге 

27 8РБ8_Ь БІ 

28 8РБ8 _К БІ 
СутЬаІ зїапсі 

29 8атр1ег_Ь БІ 

30 8атр1ег_К БІ 
Нагсі Мизіс зіапсі 

31 8 ах БРА 4099, 8Ьиге Ве1а98 Сіатр 

32 Е1. Ріиіе БІ Воот 

33 РІауВаск 6 (Сііск) БІ Воот 
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Відео обладнання: 

Пріоритетний екран: ЬЕБ 6 т х 3.5т, ріїсЬ 6-10 т т , 81УГО. Співвідношення сторін -16:9. Підвішений 
згідно з планом. Група забезпечує джерело відео сигналу (ноутбук). Все останнє устаткування, у тому 
числі альтернативні проектори, плазми, інші світлодіодні екрани, комутація, засоби дублювання сигналу 
і так далі, їх монтаж, забезпечує організатор концерту. 

Джерело відео сигналу повинне підключатися до відтворюючого устаткування по ОДНОМУ 
кабелю. Кабель прокладається до робочого місця VI. Типи кабелів в порядку переваги: 

1. О VI (тільки цифровий) 
2. Ш М І 
3. УОА 

Не допускається підключення по аналогових інтерфейсах К.СА і 8-УІСІЄО. Робоче місце VI 
розташовується біля пульта звукорежисера, або в зоні прямої видимості екрану, наприклад, в кулісі. 
Дане місце має бути обгороджене від публіки, або що охороняється. В разі роботи на відкритих 
майданчиках має бути забезпечений навіс, що повністю унеможливлює попадання дощивши на 
устаткування, а також примітивне опалювання при роботі в холодну погоду (нижче +17). 

Робоче місце VI включає стіл з вільною площею не менше 0,5 м2., обладнане однією вільною євро 
розеткою 220У. ДО робочого місця має бути підведений один стерео аудіо кабель з 3,5" джек роз'ємом, 
який підключатиметься до ноутбука групи. Сигнал віддається на звуковий пульт. 

В разі виступу артиста в клубах або на маленьких майданчиках, організатор повинен зв'язатися з VI 
групи і погоджувати устаткування ЗАЗДАЛЕГІДЬ. Для узгодження необхідно повідомити: 

1. Розмір сцени (ширина і висота до стелі); 
2. Тип, розмір і дозвіл екрану; 
3. Модель і потужність проектора; 
4. Спосіб підключення (УОА, Б VI, ТОМІ).). 

Світловое обладнання: 

Р Р Ю І Ч Т 

ьвз а .ви вв аз а , 

1§«Г 

щщ 
: ::: ; 

Н а 

Щ II - ПЮШ ПЖНШ гг-оу.пд Квасі 
йр 14 І.ЄО УУв*г» пю>л»0 Неай (К10. АГ. Ауіа) 
Щ 18 ЗЬагру .' Зрої 700(1200) люуіпд Псай 

і* - гоїіомврої і2Шуу 

00 1(5 - МОІ«1ау41ІІЄ 
6 • НіО РАІЧ(гдо) 

1 - НодЗ і Нод4 

Біїїизіоп, Кееі ЕРХ БР-50 Нахег - Ішт. З вентилятором. Це єдина опція відносно типів дим 
машин. Інші типи дим машин не пропонувати. 

Використання піротехніки лише за узгодженням з продюсером артиста. 

22 



В разі виступу артиста в клубах, маленьких або великих майданчиках, відмінних від 
«театрального» стандарту, організатор повинен зв'язатися з художником по світлу групи і 
погоджувати всі можливі технічні альтернативи ЗАЗДАЛЕГІДЬ. 

ТОР 

10т 

а и с і і е г і с е 
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15.2. Технічний райдер виконавця ЬКК ТШО 

МІКШЕРНИИ 
ПУЛЬТ 2 4 / 1 2 / 8 Аналог МГОАЗ,УАМАНА,ЗОШБСКАРТ 

або цифрові консоли 
ЗБАЛАНСОВАНА Р.А. СИСТЕМАЬ, Асоизіісз , Меуегзоипсі , сІ&Ь , ЕА\¥ 

Маггіп аисііо , ЕУ , ЛЗЬ 
^ЕXIСОN РСМ 80—90, УАМАНА 
990 (КЕУЕКВ) 
^ЕXIСОN РСМ 80—90, УАМАНА 

ПРОЦЕСОР 
ИЕРХ 

КОМПРЕСО 
РИ 
ШУМОВІ 
ВОРОТА 

ЕО 

ЕО 
МІКРОФОН для 
И 
МІКРОФОН для 
И Віолонч 

елі 
МІКРОФОН для 
И МОЛОТ 

КА для 
покрівел 
ьних 
робіт 

990 
БВХ 
160 
Б К А ^ М Е К 
201 
КЬАКК—ТЕКМК 
БЮ60 
КЬАКК—ТЕКМК 
БЮ60 

(КЕУЕКВ) 

(1/3 осІ.ЗТЕКЕО йгР.А.) 

(топо Гог топііогз) 

скрипки БРА МісгорЬопез 4099У, ЗО Зузіетз ЬСМ 112 

БРА МісгорЬопез 4099С, ЗВ Зузїетз ЬСМ 112 

БРА МісгорЬопез 40995 , ЗО Зузїетз , АМТ ЬЗ 

1 

1 

7 

4 

1 

1 

МІКРОФОН для УОС 8ЕШНЕІ8ЕК ЕМ3732—ІІ/8КМ5200—ІШеишапп КК 
И 
МІКРОФОН 
и 

1058 

для 
МІКРОФОН Акустичного 
И Баса 

для Баса 
СошЬо 
для Гітари 
СотЬо 

Для акустичної 
МІК Р І А Ш ЬО 

АСОШТІС 
РІАИО НІ 

ЗЬиге 58 саЬІе 

БРА МісгорЬопез 4099В 

ЗМ52 , ЕУ КЕ20 

8М57 
НЕІІМАШ Ш7, ТЬМЮЗ, АКО 414 , БРА 
,ЕагТЬ\Уогкз РМ40 
НЕИМАШ Ш7, ТЬМЮЗ, АКО 414 , БРА , ЗМ 
91 

Акустичний Рояль 
МІКРОФОНИ для 
БАРАБАНІВ 

8їеі ітау ог УатаЬа 

(повний комплект) 

ПІДСИЛЮВ для Баса 
АЧІ 

т 1 ітари 

МАКК ВА88 801200, Зїапсіагсі 151НК ЗШпсіагсі 104НР 
АМРЕС 8УТ-4РКО-8УТ-810Е 

Р Е Ш Е К Т\УШ А т р 



Акустичний Бас 
Гог 

Б.І. Вазз 
Інструментальний кабель ]аск-]аск-
5м 

ОДИН з акустичний бас із знімачем Реаліста Давида Оа§е 1 

МОНІТОРИ 

Барабани 

стоики 

(поверх контролює 
Ві—АМР 500\у) 
УАМАНА , ТАМА, 

1 ) \ \ 
Кіск- 20" х 17" 
8паге - 14" х 6,5" (5"). 
ІТот - іот - 10" х 7" (8"). 
2 Т о т - ї о т - 12" х 8" (9"). 
Ріоог {от - 14" х 14". 
Вазз сігит ресіаі (УатаЬа, 
Реагі еіс.) 
СутЬаІ зїапсіз. 
Бгит їЬгопе (сКаіг). 
КИЛИМОК ПІД УДАРНУ УСТАНОВКУ 

ДЛЯ МІКРОФОНІВ 
ДЛЯ МІК 
ДЛЯ 
МІК Р І А Ш 
ПЮПІТ 
ЕР Оркестровий 

( Гог Б г и т з ) 

1 

12 

4 
1 
1 

ДЛЯ НОТ 10 

Ь К К Т Ш О 

В Х І Д Н И Й С П И С О К 2 0 1 6 

сНапе! інструменти МІКРОМЕТР/БЛ. ВСТАВКА МАРКА 
1 КІСК Ш ЗНІЖЕ 5М 91 СОМР / САТЕ Огаш/сіЬх/Ь55 

2 КІСК ОІГГ ЗНІЖЕ 5М 52 СОМР/САТЕ 0гаш/с1Ьх/Ь55 
3 З М К Е ТОР ЗНІЛКЕЗМ 57 С0МРКЕ330К БВХ160 

4 ЗИАКЕ ВОТ ЗНІЖЕ ЗМ 98 

5 НІ—НАТ ЗНІЖЕ ЗМ 81 

6 ТОМ 1 ЗНІЖЕ ЗМ 98 САТЕ БІШУМЕК/ВЗЗ 

7 ТОМ 2 ЗНІЖЕ 5М 98 САТЕ ОКАШМЕК/ВЗЗ 
8 РЬООКТОМ ЗНІЖЕЗМ 98 САТЕ ОКАШМЕК/В55 

9 КШЕ ЗНІЖЕ ЗМ 81 

10 о - н / ь ЗНІЖЕ ЗМ 81 

1 1 0—н/к ЗНІЖЕ ЗМ 81 

12 ВАЗЗ БЛ. СОМРКЕЗЗОК ОВХІбО 

13 ВАЗЗ ЗНІЖЕ,ЗеппЬеі5ег,ЕУ 
14 АС01ІЗТІС Ва55 ОЛ. СОМРКЕЗЗОК Ріскир 

15 АС01ІЗТІС Ва55 ИРА 4099В 

16 СШТАР ЗНІЖЕ ЗМ57 

17 5АХ ОРА 40995 , АМТ Ь5 СОМРКЕЗЗОК ОВХІбО 

18 УІОШ 1 БРА 4099У 

19 УІОШ 2 ОРА4099У 

2 0 АЬТО БРА 4099У 
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2 1 СЕНО БРА 4099С 
22 АСОІІ5ТІС РІАИО Ш ИЕІІМ Ц87,ТЬМЮЗ,АКС414.0РА С0МРКЕ550К ОВХІбО 
23 АСОІІ5ТІС РІАИО НІ Ц̂М ІІ87,ТЬМ103,АКС414,ОРА С0МРКЕ550К Б В Х 1 6 0 

24- АСОШТІС РІАИО 5М91 5НІЖЕ 5М91 

2 5 МІС 58 

26 МІС УОС ярііі 2 6 - 2 7 

27 МІС УОС 5еппЬеізег 5КМ5200—II С0МРКЕ550К ОВХІбО 

2 8 КЕУЕКВ геШгп НАЬЬ — Ь ЬШЕ іприї У а т а Ь а 990 /Ьех ісоп 

2 9 КЕУЕКВ геїигп НАЬЬ — К ЬШЕіпри ї У а т а Ь а 990/Ьехісоп 

ЗО КЕУЕКВ геїигп Ріаїе — Ь ЬШЕ іприї У а т а Ь а 990/Ьехісоп 

3 1 КЕУЕКВ геїигп Ріаїе — К ЬШЕіпри ї У а т а Ь а 990/Ьехісоп 

СПИСОК 
АЦХ 

аих ЕО СОМЕМТ 

1 УОС Рге КЬАКК ОИ—360 ВІ — АМР Мопіїогз — 2 

2 РІАІ^О Рге КЬАКК БІ^І—360 ВІ — АМР Мопіїогз — 2 

3 ВА55 Рге КЬАКК ОМ—360 ВІ — АМР Мопіїогз 
4 СШТАК Рге КЬАКК ОІ\І—360 ВІ — АМР Мопіїогз 
5 5АХ Рге КЬАКК Б И — 3 6 0 ВІ — АМР Мопіїогз 

6 ОКІІМ5 Рге КЬАКК ОМ—360 ВІ — АМР Мопіїогз 

7 УЮЬШ 1 Рге КЬАКК ОМ—360 ВІ — АМР Мопіїогз 

8 УІОЬШ 2 Рге КЬАКК ОМ—360 ВІ — АМР Мопіїогз 

9 АЬТО Рге КЬАКК ОМ—360 ВІ — АМР Мопіїогз 

10 СЕЬЬО Рге КЬАКК ОМ—360 ВІ — АМР Мопіїогз 

1 1 НАЬЬ У а т а Ь а / Ьехісоп 

12 РЬАТЕ У а т а Ь а / Ьехісоп 

13 ОЕЬАУ У а т а Ь а / Ьехісоп 

А І І Х 

сомво 
ВАЯЯ 

26 



15.3. Технічний райдер виконавця МІСНАЕЬ М Т О Ш О & ТНЕ 8 Н А К Е 8 

1. Перевірка звуку . Звук перевірка проводитиметься в терміни , зазначені в договорі Рег&гтапсе . Всі 
інструменти і Звукопідсилювальна повинні бути на місці з кімнатою ЕО'сІ до прибуття артиста для 
перевірки звуку . 

2. Беклайн і інструменти . Покупець повинен надати наступні документи все в добре відмінному 
робочому стані: 

ПІАНО & Клавіатура: 
- 8іеіп\уау Б або В піано або УатаЬа центральний ВУЗОЛ комутації вважать ( з регульованості 
лавою) за краще 
- Юпітер 80 Роланд або РгорЬеІ'08 постановочні УатаЬа МоІіІГ 
-БАС 

Стенд Клавіатура: 
- Професійний слуховий Апарат з або 7/8 баса з ухилом (Для Місць зустрічі за межами нью -
Йоркської Міста) 
- Оаіііеп 
- Кгие§ег або Агілар Ампер баса 

ОІЛТАК АМР : 
- Професійний гітарний підсилювач : 
Репсіег Беїихе або аналогічний лампового 

УІВКАРНОМЕ ( якщо є) : 
- Професійний набір вібрафон , Массер кращим 

Барабанщики: 
-20x14 " Баскбарабан ( головки з покриттям з обох сторін ( посол або Ро\уегзІгоке 3 , немає чітких голів , 

немає отворів або глушіння ) , якщо немає 20 " бас - барабани доречно це опис - Ап 22x14 або 22x12 
- 10x8 кінної Том 
- 12x8 " Встановлений Том ( ! N 0 ТОМ ВИСТУПАЄ або СутЬаІ СТОЯТЬ вкладення повинні бути 
встановлені на бас - барабана або на малому стенді)14х14" Ріоог Т о т лу/ 1е§з 
- 16x14 або 16x16 покриття Том ж / ноги 
- 14x5.5 " , 14x6 " , 14x6.5 або 14x7 8паге Бгит ( кращий 14x6 ) 
- 4 Легкий Прямий СутЬаІ Стійки ж / повсть і \уіп@пиІз 
- 1 Воот СутЬаІ Стенд 
- Неауу Оиіу Бгит ТЬгопе 
- 8паге Бгит стенд 
- Баскбарабан педаль ( N 0 Б XV РЕБАЬ8 АБО Привіт Наї не варто ЛАСКА , УатаЬа є кращим ) 

- НІ Наї стенду ( N 0 БXV Педалі АБО ВИСТУПАЄ Привіт Наї ЛАСКА , УатаЬа є кращим ) 

ВгитЬеасіз : крейдованому ( Кето Соаіесі АтЬаззасІог або Еуапз 01 ) БгитЬеасіз на ВСІХ барабанах -
Баскбарабан може бути Кето з покриттям посла , Ро\уегзІгоке або РіЬегзкуп на стороні рідкого тесту і 
може мати посла або РіЬегзкуп 

Килим Площа для ударних 
Аих Ударні : 
1 Неасіесі Бубен 
1 Великий СО\УЬЄ11 ( ж / бас - барабан кріплення , якщо це можливо ) 
1 Штучний ( ж / кріплення , якщо це можливо ) 
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1. Система звукопідсилення . Покупець погоджується з тим , щоб забезпечити професійну звукову 
систему , відповідного розміру , щоб покрити всю кімнату . Система повинна мінімально 
складатися з наступних умов : 

3.1 Три ( 3 ) високоякісні професійні мікрофони Вокальні на стрілі варто принаймні один з них є 
бездротової професійний вокальний мікрофон . 

3.2 мінімум чотири ( 4 ) етапу монітори розташовані один навпроти для вокалістів , один за 
барабанами , один за роги і один з фортепіано . 

3.3 Найбільш високі мікрофони якості для інструменталістів ( на бум стендів ) 

2. Висвітлення . Покупець повинен забезпечити професійну систему освітлення з відповідним 
персоналом для роботи системи будинку . 

3. Персонал . Покупець погоджується з тим , щоб забезпечити професійний , кваліфікованого 
звукооператора для виконання . Покупець погоджується з тим , щоб надати наступну Гостинність 

4. Вбиральня. Покупець повинен надати Виконавець наступним текстом : 
6.1 . Мінімум два ( 2 ) чисті роздягальні захищені від аудиторії або персоналу . 
6.2 . Один ( 1 ) пляшка бутильованої води 
6.3 . Один ( 1 ) пляшка пива 
6.4 . Одна ( 1 ) пляшка текіли і одна ( 1 ) пляшка горілки 
6.5 . Одна ( 1 ) пляшка журавлинного соку 
6.6 . Свіжозварена кава та гаряча вода, чай з молоком , свіжим лимоном і медом . 

5. Харчування . Покупець повинен надати художнику с, або відшкодувати група гарячих здорове 
харчування після саундчеку (обідній ) кожен день для кожного члена групи і членів екіпажу . 

6. На стадії . Покупець повинен забезпечити , щоб етап має продуктивність : 
8.1 десять ( 10 ) пляшки води за комплект 
8.2 . Чотири ( 4 ) рушники для рук 

15.4. Технічний райдер виконавця Капсіу Вгакег 

План сцени та райдер 

і V % 
\ у Міні Мінімальний розмір сцени: - ширина - 5 м., 

- глибина - 4 м. 

З 

8РЕАКЕК 

- монітор, 

28 



1. РА: - 10 V/* на одне глядацьке місце. 
2. РОН: - Мікшерский пульт 16 каналів з фантомним живленням 

- Зквалайзер портальний 2 x 3 1 . 
- Ревербератор Т.с.Е . М - опе (або подібний). 

3. Монітори: 4 шт.- З лінії з 31 смуговим еквалайзером.. 
4. Мікрофони на ВиСОКИХ стійках "журавель": 

- саксофон - ЕУ КЕ510 - 1 шт. 
-труба -ЕУКЕ510 - 1 ш т . 
- для оголошень - 8М 58 - 1 шт. 
-рояль - А К О 414 - 2 шт. 
- барабани - А К О Б І 12(Вазз Бг) - 1 шт. 

- А К О 414(ОН) - 2 шт. 
- 8 т 57(8п. Бг) - 1 шт. 

5. Бас: - АМРЕО РИ - 410НЬР; 8УТ - 4РКО ВА88 НЕАБ 
6. Ударна установка:Уата1іа, 8опог, Т а т а , Ргітіег, К е т о 

- Вазз дгит (20") 
- Т о т - І о т з (10", 12") 
-Ріоог-Іот (14") 
- Пластики для барабанів ( К е т о \УеаІЇіегкіп§ АтЬазасІог) 
- Стійки ДЛЯ тарілок - 3 шт., 
- Стійка для малого барабана. 
- Стійка для Ні-Ьаі 
- Педаль для великого барабана (УатаЬа, 8опог,Іата.) 
- Барабанний стілець обов'язково регульований. - Килим під ударну установку. 

7. Рояль: (по можливості "8іеіп\уау&8опз") налаштувати в день концерту на А-440. 
Присутність настроювача під час саундчека - обов'язково. 
8. Клавиши - ЯоІапсІ ШЗ 300 (НЕ ПРИЕМЛЕМЬІ - Кигг^еіі и Ког§) 

- Стілець регульований. 
9. Пюпітри - 5 шт. 
10. Світло: - контровий білий, жовтий. СТРОГО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ мигання, використання 
стробоскопу і різка зміна світла! 
Іприї: 1І5Ї: 
# Іприї Яедиігез 
1 Кіск АКО 112 зЬогі зіапсі 
2 8паге (1г 8М57 зЬогІ зіапсі 
3 ОН Ь АКО 414 1оп§ зіапсі 
4 ОН Я АКО 414 1оп§ зіапсі 
5 Вазз ВІ Ьох 
6 Ріапо АКО 414 1оп§ зіапсі 
7 Ріапо АКО 414 1оп§ зіапсі 
8 Кеу Ь ВІ Ьох 
9 Кеу К ВІ Ьох 
10 Тгитреї ЕУ КЕ510 1оп§ зіапсі 
11 8ахорЬопе ЕУ КЕ510 1оп§ зіапсі 
12 8реакег 8М58 1оп§ зіапсі 
13 Еґх КеШгп К Наїї 
14 ЕГх Кеіигп Ь Наїї 
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15.5. Технічний райдер виконавця ДЖАЗОВОЕ ТРІО і співачка (Ірина Роділес) 

В концерті беруть участь: співачка + піаніст, баснст і ударник. 

1.Мікрофони: 
вокальний-8М 57 - 1 шт 
рояль-АКО 414 - 2 шт 
барабани-АКО 112(Вазз Ог) -1 шт 

-АКО 414(ОН) -2 шт 
-8т57(8п. Бг) -1шт 

2. Музикант гратиме не на контрабасі, а на басі-гітарі. 
3. Ударна установка. УатаЬа,зопогДата,ргітіег,гето. 8паге сігит (14"), Вазз сігит (18" або 20")Дот-
іотз (10", 12"),Йоог-Ют (14" або 16"), 
Пластики для барабанів: Кето \УеаїЬегкіп§ АтЬазасІог СТІЙКИ ДЛЯ тарілок 3 шт. 
Стійка для малого барабана Стійка для Ні-ЬаІ УатаЬа,зопог.іата,с1\у,§ІЬгакаг. 
Педаль для великого барабана УатаЬа,зопог,1:ата,сі\¥,§іЬга11:аг. Барабанний стілець обов'язково 
регульований. 
Килим під ударну установку 
4.Микшерский пульт на 16 каналів 
еквалайзер портальний 2x31 
ревербератор ТСе М-опе монітори-3 
окремі лінії з 31 смуговим еквалайзером 
5.Рояль "8іеіп\уау&зопз" перед початком концерту набудувати на А-440, настроювач за 1 годину до 
початку концерту повинен знаходитися на сцені. 
Стілець регульований. КеуЬоагсІ - Коїапсі КБ 300. 



15.6. Технічний райдер виконавця Д Ж А З О В И Й К В А Р Т Е Т + в о к а л 

§їа£е ріап 

Мінімальний розмір сцени: - ширина - 4 м., глибина - 4 м. 

ї ^ г - монітор 

- мікрофон 

1. РА: -10 на одне глядацьке місце. 

2. ГОН: - Мікшерский пульт 16 каналів с фантомним живленням 
- Зквалайзер портальний 2 x 3 1 . 

- Ревербератор Т.С.Е . М - опе (или подобньїй). 
3. Монітори: 3 шт.- З лінії з 31 смуговим еквалайзером. 

4. Мікрофони на ВИСОКИХ стійках "журавель": 
- для оголошень 
- вокальний 
- саксофон 
- рояль 
- барабани 

- 8 М 5 8 
- 8 М 5 7 
- 8 М 5 7 
- А К 0 414 
- АКС0112(Вазз Бг) 
- А К 0 414(0Н) 
- 8 т 57(8п. Бг) 

- 1 шт. (або подібний) 
- 1 шт 
- 1 шт 
- 2 шт. (або подібний) 
- 1 шт. (або подібний) 
- 2 шт. (або подібний) 
- 1 шт. (або подібний) 

5. Бас: АМРЕО РИ - 410НІТ; 8УГ - 4РКО ВА88 НЕАБ (або подібний) 

6. Ударна установка: УатаЬа, 8опог, Тата, Ргітіег, Кето 
- Вазз сігит (20") 
- Тот-Іотз (10", 12") 
-РІооїЧот (14") 
- Пластики для барабанів (Кето \УеаІЇіегкіп§ АтЬазасІог) 
- СТІЙКИ ДЛЯ тарілок - 3 шт., 
- Стійка для малого барабана, 

- Стійка для Ні-Паї, 
- Педаль для великого барабана (УатаЬа, 8опог,1ата.), 
- Барабанний стілець обов'язково регульований, 
- Килим під ударну установку. 



7. Рояль: по можливості "8іеіп\уау&зопз" концертнш? (274 см), УатаЬа серія СР і тому подібне Аи§изї 
Рбгзіег і ВІШЬпег виключаються. Інструмент необхідно набудувати в день концерту на А-440. 
Присутність настройщика під час саундчека ОБОВ'ЯЗКОВО. 
- Банкетка або стілець для рояля професійний, ОБОВ'ЯЗКОВО регульований. 
У виняткових випадках клавіші: 
Коїапсі: М300 або М700; 
Иогсі: 8іа§е або Ріапо; 
Уатаїїа: Р80, Р105, Р135, МОТІР ХР, 890 X8, 890 Е8 
Список клавішних складений по пріоритетності, що убуває в плані: найменш бажані інструменти в 
кінці списку. 
Увага! Абсолютно ВИКЛЮЧАЮТЬСЯ: Ког§, Ежопід, Киггмеіі, Сазіо!! 

Іприї Іізі: 

# Іприї Яеяиігез 
1 Кіск АКО 112 зЬоії зіапсі 
2 8паге сіг 8М57 зЬогї згапсі 
3 ОН Ь АКО 414 1оп§ зіапсі 
4 ОН К. АКО 414 1оп§ зіапсі 
5 Вазз БІ Ьох 
6 Ріапо ІКеу і АКО 414 іоп§ зіапсі ЮІЬох 
7 Ріапо ІКеу К АКО 414 1оп§ зіапсі ЮІ Ьох 
8 Зреакег 8М58 1оп§ зіапсі 
9 ЕІх Кеїигп Ь Наїї 
10 Еґх Кеіигп К Наїї 

Додаток 2 
до технічного завдання 

Побутові райдери 
колективів та виконавців, 

що запрошені до участі у міжнародному джазовому фестивалі 
«Джаз на Дніпрі» 

1. Ренді Брекер 
Готель 5 * 
Люкс - 1 номер 10-12.09. (2 доби) 
Харчування 
З - разове харчування на протязі всього перебування в місті 
У гримерці: вода без газу , віскі або коньяк, чай , кава , бутерброди . 
Транспорт 
Машина представницького класу на весь час перебування в місті 
Гримерні 
Стіл , стільці, дзеркало , праска , вішалка 

2. ТРІО Сайруса Честната 
Готель 5 * 
Люкс - 1 номер , 2 одномісних номери 09 - 12.09.2016 (3 доби) 
Харчування 
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3 - разове харчування на 3 - х чоловік протягом всього перебування в місті 
У гримерці : вода без газу , віскі або коньяк , чай , кава , бутерброди . 
Транспорт 
Машина представницького класу і мікроавтобус на весь час перебування в місті 
Гримерні 
Стіл , стільці, дзеркало , праска , вішалка 

3. ТРІО Венсана БУРЖЕКСА та РІК МАРГІТЦА 
Готель 5 * 
4 одномісних номери 09 - 12.09.2019 (3 доби) 
Харчування 
З - разове харчування на 4 - х чоловік протягом всього перебування в місті 
У гримерці: вода без газу , віскі або коньяк , чай , кава , бутерброди . 
Транспорт 
мікроавтобус на весь час перебування в місті 
Гримерні 
Стіл , стільці, дзеркало , праска , вішалка 

4. МАЙКЛ МВЕНСО та «ТНЕ 8НАКЕ8» 
Готель 5 * 
9 одномісних номерів 09 - 12.09.2016 (3 доби) 
Харчування 
З - разове харчування на 9 - ть чоловік протягом всього перебування в місті 
У гримерці : вода без газу , віскі або коньяк , чай , кава , бутерброди . 
Транспорт 
Мікроавтобус на весь час перебування в місті 
Гримерні 
Стіл , стільці, дзеркало , праска , вішалка 

5. Апсігеі Копйакоу Іпіегпаїіопаї ^ 2 2 Вапсі 
Готель 5 * 
6 одномісних номерів 09 - 12.09.2016 (3 доби) 
Харчування 
3-разове харчування на 6-ть чоловік протягом всього перебування в місті 
У гримерці: вода без газу, віскі або коньяк, чай, кава, бутерброди. 
Транспорт 
мікроавтобус на весь час перебування в місті 
Гримерні 
Стіл, стільці, дзеркало, праска, вішалка 

6. ЬКК *гіо 
Готель 5 * 
З одномісних номери 09 - 12.09.2016 (з доби) 
Харчування 
З - разове харчування на 3 - х чоловік протягом всього перебування в місті 
У гримерці: вода без газу , віскі або коньяк , чай , кава , бутерброди . 
Транспорт 
мікроавтобус на весь час перебування в місті 
Гримерні 
Стіл , стільці, дзеркало , праска , вішалка 

7. Квінтет Дмитра Александрова 



Готель 5 * 
5 одномісних номерів 11 - 12.09.2016 (1 доба) 
Харчування 
3 - разове харчування на 5 - х осіб на протязі всього перебування в місті 
У гримерці: вода без газу , віскі або коньяк , чай , кава , бутерброди . 
Транспорт 
мікроавтобус на весь час перебування в місті 
Гримерні 
Стіл , стільці, дзеркало , праска , вішалка 

8. Квартет Ірини Роділес 
Готель 5 * 
4 одномісних номери 09 - 12.09.2016 (3 доби) 
Харчування 
З - разове харчування на 4 - х чоловік протягом всього перебування в місті 
У гримерці: вода без газу , віскі або коньяк , чай , кава , бутерброди . 
Транспорт 
мікроавтобус на весь час перебування в місті 
Гримерні 
Стіл , стільці, дзеркало , праска , вішалка 

9. Органне тріо Володимира Нестеренка 
Готель 5 * 
З одномісних номери 10 - 12.09.2016 (2 доби) 
Харчування 
З - разове харчування на 3 - х чоловік протягом всього перебування в місті 
У гримерці: вода без газу , віскі або коньяк , чай , кава , бутерброди . 
Транспорт 
мікроавтобус на весь час перебування в місті 
Гримерні 
Стіл, стільці, дзеркало , праска, вішалка 

10. Віктор Двоскін 
Готель 5 * 
1 одномісний номер 09 - 12.09.2016 (3 доби) 
Харчування 
З - разове харчування на протязі всього перебування в місті 
У гримерці: вода без газу , віскі або коньяк , чай , кава , бутерброди . 
Транспорт 
Автомобіль на весь час перебування в місті 
Гримерні 
Стіл , стільці, дзеркало , праска , вішалка 

11. Віктор Релін 
Готель 5 * 
1 одномісний номер 09 - 12.09.2016 (3 доби) 
Харчування 
З - разове харчування на протязі всього перебування в місті 
У гримерці: вода без газу , віскі або коньяк , чай, кава , бутерброди . 
Транспорт 
Автомобіль на весь час перебування в місті 
Гримерні 



Стіл , стільці, дзеркало , праска, вішалка 

12. Валерій Щериця 
Готель 5 * 
1 одномісний номер 09 - 12.09.2016 (3 доби) 
Харчування 
З - разове харчування на протязі всього перебування в місті 
У гримерці: вода без газу , віскі або коньяк , чай , кава, бутерброди . 
Транспорт 
Автомобіль на весь час перебування в місті 
Гримерні 
Стіл , стільці, дзеркало , праска , вішалка 

Додаток З 
до технічного завдання 

Побутовий райдер 
колективу та виконавця "ІАМАЬА", 

що запрошені до участі у міжнародному джазовому фестивалі 
«Джаз на Дніпрі» 

Раздел І. Побутова частина райдера: 

Адміністрація "ІАМАЬА" пропонує вам ознайомитися з райдером, виконання пунктів якого, 
є необхідною умовою організації і проведення концерту на відповідному високопрофесійному 
рівні. 

Ми пропонуємо базовий варіант колективу, що складається з 12-ти чоловік. Залежно від 
заходу, можливостей сцени, залу ми можемо опціонально додавати двох музикантів, вони 
помічені символом "*" - це предмет окремого обговорення з менеджером артиста. 

Просимо Вас уважно віднестися до наступного: 

• Концерт завжди йде одним блоком! 
• Тривалість виступу може бути відкоригована не пізніше закінчення саундчека. 
• Артист не робить оголошень і не виголошує поздоровлення з сцени! 
• Заборона фотографам і відео операторам заходити на бекстейдж. 
• Організатори заходу відповідають за безпеку артиста музикантів і тих. Персоналу групи, під 

час концерту і обмежують доступ сторонніх людей на сцену, гримерку, організовують 
супровід на території проведення заходу. 

Умови проїзду: 
У вартість переїзду входить оплата проїзних квитків, постільної білизни, в разі проїзду Ж / Д 

транспортом, і харчування протягом переїзду. Квитки авіа або Ж / Д туди і назад, повинні бути передані 
мінімум за один тиждень до виступу у Вашому місті. Для пересування необхідно використовувати такі 
види транспорту: 
• до 300 км - легковий автомобіль для виконавця «Джамали» і мікроавтобус для колективу, на протязі 

всього перебування транспорт знаходиться в розпорядженні виконавця - організована парковка біля 
входу в готель і на майданчик. Всі витрати по організації та збереження бере на себе приймаюча 
сторона. 
• більше 500 км - літак - 2 квитка бізнес - клас , 1 2 ( 1 4 * ) квитків економ класу в обидва кінці , або 
швидкісним поїздом « Інтерсіті » - І клас 12 ( 14 * ) квитків . Для Артиста і менеджера авіапереліт . По 
прибуттю і відправленню групи необхідно надати носія для допомоги з багажем . Приймаюча сторона 
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забезпечує виконавця постільними комплектами в поїздах . Ранні вильоти Артиста не вітаються за 
винятком необхідності, але в будь-якому випадку обговорюються з менеджером артиста . 

В колективі 12 (14*) человік: 

Артист , директор , звукорежисер , продакшн - менеджер, оператор по світу, відеооператор*, музиканти* 
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Список коллектива: 
1 Джамаладинова Сусана артист люкс 

2 Тарнопольский Ігорь директор 1 -містний 

3 Головін Сергій звукорежисер 1-містний 

4 Слободенюк Ірина бас-гітара 1 -містний 

5 Еременко Сергей гитара 

6 Костиц Євгеній барабани 2-х місцевий 

7 Макарівська Олександра бек вокалістка 

8 Косенко Аліна бек вокалістка 2-х місцевий 

9 Андрій Чмут саксофон 

10 Антон Шевченко видеоінженер 2-х місцевий 

11 Вячеслав Лавриненко продакшн-менеджер 

12 Євгеній Андрущенко художник по світлу 2-х місцевий 

13 Армен Костандян* перкусія 

14 Руслан Болатов* клавіши 2-х місцевий 



Умови проживання, харчування, внутрішній паспорт: 
Транспортна доставка, розміщення, живлення (сніданок в готелі), добові для Артиста і 

директора у розмірі 50 $ на людину на території України і 70 євро (за межами України), 
добові для колективу 30 $ на людину на території України і 40 євро (за межами України), 
здійснюється організатором заходу. Дні перельотів з тривалим перебуванням в аеропорту і 
пересадками, і пізні вильоти наступного дня після концерту, так само є днями для виплати 
добових! 

Транспорт: автобус для колективу, типа Зргіпіег з капітановими сидіннями, автомобіль 
для Артиста - просторий седан, чистий у хорошому стані, адекватний водій. 

Розміщення Артиста і колективу в готелі (не менше 4*): 1 люкс, 3 одномісних номери, 4 
(5*) - 2-х місцевих номери. Обов'язкова наявність гарячої води, опалювання, системи 
вентиляції. Часом мешкання колективу вважається з моменту приїзду і до моменту від'їзду, 
незалежно від графіка (сііеск-іп/сііеск-оиі;) готелю. 

Гримерні кімнати: Повинні знаходитися як можна ближче до сцени! 
Необхідно 3 гримерних кімнати: одна для Артиста, одна для музикантів і одна для 

персоналу. Вони мають бути просторі, улаштовані, добре опалювальні. Гримерка повинна 
закриватися, як зсередини, так і зовні. Туалет повинен знаходитися не далеко від гримерки. 
Гримерки мають бути досить освітлені, дзеркало, прасувальна дошка і праска мають бути. 

У гримерну кімнату доступ вирішується лише музикантам артиста В кімнаті не можуть 
знаходиться чужі речі, до яких під час присутності артиста на майданчику необхідний 
доступ. Організатор показує гримерну кімнату на саундчеке і віддає менеджерові ключ! 

Харчування на майданчику: 
Під час саундчека: 20 пляшок води без газу ємкістю 0.5л (пластикова пляшка), 4 пляшки 

Боржомі. Чай, кава (з машини), лимон, мед. 
Перед концертом: 20 пляшок води без газу ємкістю 0.5л (пластикова пляшка) - 10 з них 

повинні стояти на сцені. 
Закуски (для 12(14*) -ти чіл): м'ясні в асортименті, фрукти і овочі в асортименті, сирне 

асорті, хліб. 4л соку (вишня, томатний, апельсиновий, мультівітамін). Чай, кава (з машини), 
лимон, мед, Сухофрукти - фініки, інжир, горіхи. Закуски для артиста не повинні містити 
свинину! 

Оплата: 
Передоплата 50% в перебігу 3 днів після бронювання дати виступу, 50% не пізніше за 

закінчення саундчека. Форма оплати, договір, валюта, курс, податки і пр - дзвоните 
продюсерові артиста: Ігор Тарнопольський +380956732233 / іеог@;гГ5.сот.иа 

Аккредитація: 
Організатори зобов'язані забезпечити Артиста акредитаціями (пропусками) і повідомити 

весь свій персонал про наявність таких пропусків. Пропуску мають бути вручені Директорові 
на саундчеке в кількості 12(14*) штук. 

Інтерв'ю, автограф сесії: 
По питаннях акредитації ЗМІ, інтерв'ю необхідно звертатися безпосередньо до РК -

директорові артиста: Козловський Денис ко2ІоУ5куу@ес1і1:рг.сот +380 (67) 403 25 53 
Артист не виходить в зал ні до, ні після заходу. 
Фотографії і автографи ми можемо дати через 10-15 хвилин після виступу, попередньо це 

необхідно погоджувати з менеджером. Простір для фото має бути підготовлене 
організаторами, забезпечена охорона і координація цього процесу 
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Додаток № 4 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 
Ненадання Учасником будь-якого з документів, надання незавірених копій документів, 

що вимагаються Замовником, є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника. 
Документи, які не передбачені законодавством для юридичних та фізичних осіб, не 

подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції. 

Документи для підтвердження відповідності Учасників кваліфікаційним 
критеріям та вимогам згідно із законодавством 

№ 
п/п Кваліфікаційна вимога Документ 

1 Наявність обладнання та 
матеріально-технічної бази 

1.1. Довідка про наявність у Учасника обладнання 
та матеріально-технічної бази, засвідчена підписом 
уповноваженої особи Учасника, скріпленим 
печаткою, із зазначенням посади і дати підпису. 

2 
Наявність працівників 
відповідної кваліфікації, які 
мають необхідні знання та досвід 

2.1. Довідка у довільній формі, що містить 
інформацію про наявність працівників відповідної 
кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, 
засвідчена підписом уповноваженої особи 
Учасника, скріплена печаткою, із зазначенням 
посади і дати підпису. 

2.2. Копії сертифікатів (свідоцтв) не менше ніж 
двох працівників Учасника, про проходження 
навчання та допуск до обслуговування 
запропонованого Учасником обладнання. 

3 
Наявність документально 
підтвердженого досвіду 
виконання аналогічних договорів 

Довідка у довільній формі, що містить інформацію 
про раніше укладені договори про надання 
аналогічних послуг (крім відомостей, що 
становлять комерційну таємницю) за останні 
3 роки (2013-2016 р.р.) із зазначенням предметів 
договорів, Замовників та їх контактних осіб 
(прізвище та контактний телефон), засвідчена 
підписом уповноваженої особи Учасника, 
скріпленим печаткою, із зазначенням посади і дати 
підпису. Листи відгуки від замовників. 

Примітки: 
- документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям, повинні 

бути складені у порядку, визначеному у цьому додатку; 
- копії документів мають бути засвідчені підписом уповноваженої посадової особи Учасника 

із зазначенням посади і дати підпису та скріплені печаткою*; 
- документи, що вимагаються замовником, але не передбачені при здійсненні господарсько-

фінансових операцій юридичними та фізичними особами, не подаються Учасниками в 
складі своєї тендерної пропозиції (у разі відсутності документів Учасник повинен надати 
замість нього лист - пояснення з зазначенням підстави неподання документа з посиланням 
на нормативно-правові акти); 

- Учасник-нерезидент повинен подати документи з урахуванням особливостей законодавства 
його країни походження (у разі відсутності документа Учасник-нерезидент повинен 
подати замість нього лист - пояснення з зазначенням підстави неподання документа з 
посиланням на нормативно-правові акти); 
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- повноваження посадової особи або представника Учасника щодо підпису документів 
тендерної пропозиції, повноваження підписувати договори підтверджуються 
відповідними документами (копія витягу з протоколу зборів засновників, або витягу з 
статуту або іншого установчого документу, або наказу про призначення, довіреності, 
доручення). 

* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується Учасників, які провадять 
діяльність без печатки згідно з законодавством 
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Додаток № 4 

Перелік документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених 
пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої статті та пунктами 1,2,3 частини другої 17 Закону 

№ 
з/п 

Підстава для відмови Учаснику в 
участі в процедурі закупівлі 

Документи, що підтверджують відсутність 
підстав для відмови Учаснику в участі в 

процедурі закупівлі 

1 

п. 2 ч. 1 «відомості про юридичну особу, 
яка є учасником, внесено до Єдиного 
державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні або пов'язані з корупцією 
правопорушення»; 
п. 3 ч. 1 «службову (посадову) особу 
учасника, яку уповноважено учасником 
представляти його інтереси під час 
проведення процедури закупівлі, 
фізичну особу, яка є учасником, було 
притягнуто згідно із законом до 
відповідальності за вчинення у сфері 
закупівель корупційного 
правопорушення» 

Витяг або інформаційну довідку з Єдиного 
державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення, надана 
уповноваженим органом, що свідчить про 
відсутність підстав для відмови в участі у 
процедурі закупівлі у відповідності до п.п. 2, 3 
частини першої статті 17 Закону 

2 

п. 5 ч.І «фізична особа, яка є 
учасником, була засуджена за злочин, 
учинений з корисливих мотивів, 
судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому законом 
порядку»; 
п. 6 ч. 1 «службова (посадова) особа 
учасника, яка підписала тендерну 
пропозицію, була засуджена за злочин, 
вчинений з корисливих мотивів, 
судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому законом 
порядку» 

Довідка, надана органами МВС України не 
пізніше ніж за ЗО днів до дати розкриття 
тендерних пропозицій . про відсутність 
судимості у фізичної особи, яка є учасником, 
або службової (посадової) особи, яку 
уповноважено Учасником представляти його 
інтереси під час проведення процедури 
закупівлі. 

3 

п. 8 ч.І «учасник визнаний у 
встановленому законом порядку 
банкрутом та стосовно нього відкрита 
ліквідаційна процедура» 

Оригінал скороченої або повної інформаційної 
довідки, дійсної на дату розкриття тендерних 
пропозицій (або нотаріально завірена копія), 
що підтверджує що Учасник не є банкрутом 
або відносно нього не відкрита ліквідаційна 
процедура. 

4 

п.1 ч.2 «учасник або учасник 
попередньої кваліфікації має 
заборгованість із сплати податків і 
зборів (обов'язкових платежів)» 

Оригінал або нотаріально завірена копія 
довідки податкового органу про відсутність 
заборгованості по сплаті обов'язкових 
податків, зборів та платежів, дійсної на момент 
розкриття пропозицій. У разі наявності такої 
заборгованості учасник надає гарантійний лист 
щодо погашення її до моменту акцепту його 
пропозиції, з відповідним подальшим 
наданням нової довідки. 

5 п.2 ч.2 «учасник або учасник 
попередньої кваліфікації не провадить 

Витяги з ЄДРПОУ та зі Статуту, засвідчені 
уповноваженою особою Учасника, скріплені 
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господарську діяльність відповідно до 
положень його статуту» 

печаткою, із зазначенням посади і дати підпису 

6 

п.З ч.2 «учасник або учасник 
попередньої кваліфікації 
зареєстрований в офшорних зонах. 
Перелік офшорних зон встановлюється 
Кабінетом Міністрів України» 

Витяги з ЄДРПОУ та зі Статуту, засвідчені 
уповноваженою особою Учасника, скріплені 
печаткою, із зазначенням посади і дати підпису 
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Додаток № 4 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ 

ДОГОВІР № 

м.Дніпро « » 2016 року 

Комунальне підприємство культури «Центральний міський дитячій парк Лазаря Глоби» 
(далі - Замовник), в особі , що діє на підставі , з 
однієї сторони, і 

(далі - Виконавець), в особі 
, що діє на підставі , з іншої сторони, 

разом - Сторони, уклали цей Договір (далі - Договір) про таке: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Виконавець зобов'язується надати на користь Замовникові Послуги з організації та 

проведення культурних заходів за культурно-мистецьким проектом «Міжнародний джазовий 
фестиваль «Джаз на Дніпрі»» (далі - Послуги), а Замовник - прийняти і оплатити зазначені 
Послуги. 
1.2. Найменування Послуг: Культурно-мистецький проект. Міжнародний джазовий фестиваль 
«Джаз на Дніпрі» - 93.29.2 Послуги розважальні, інші, н. в. і. у. (79953000-9 Послуги з 
організації фестивалів). 
1.3. Обсяг надання послуг визначено в додатках до Договору, що визначають технічні та 
побутові вимоги до надання послуг, і які є невід'ємною частиною цього Договору. 
1.4. У разі зменшення реального фінансування видатків бюджету обсяги закупівлі Товару 
відповідно зменшуються, про що Сторонами укладається додатковий договір. 

II. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ 
2.1. Виконавець повинен надати Замовнику Послуги, якість яких відповідає встановленим 
вимогам щодо організації та проведення культурних заходів, а також вимогам технічних умов 
(технічного райдеру) та побутового райдеру артистів-виконавців, згідно додатків 1,2,3 до 
договору. 
2.2. Перелік артистів-виконавців та колективів, визначених у додатках 2,3 до Договору, які 
повинні взяти участь у виступах на фестивалі, є пріоритетним. 
2.3. Послуги вважається прийнятими за якістю з моменту підписання уповноваженими 
представниками Сторін Акту приймання виконаних робіт (наданих послуг). 

III. СУМА В ДОГОВОРІ 
3.1. Сума, визначена в договорі, становить грн. ( гривень), в 
тому числі ПДВ ( ). 
3.2. Сума, визначена в цьому договорі, може бути змінена лише за взаємною згодою сторін не 
більше ніж на 10 відсотків за умови що це не призведе до збільшення суми, визначеної в 
договорі, про що складається додаткова угода. 
3.3. При зміні цін на Послуги загальна ціна даного Договору не може бути збільшена. 
Коригування загальної ціни здійснюється за рахунок обсягів Послуг. 

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 
4.1. Розрахунки за Послуги по цьому Договору здійснюються у безготівковій формі шляхом 
перерахуванням коштів Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі 
підписаних та належним чином оформлених первинних документів бухгалтерського обліку: 
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рахунків, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) та податкових накладних, 
протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дня надання Послуг та надання в адресу 
Замовника перелічених документів. 
4.2. Датою надання Послуг за адресою Замовника вважається дата підписання актів 
приймання виконаних робіт (наданих послуг). 
4.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар 
здійснюється протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Замовником фінансування на 
свій реєстраційний рахунок. Будь які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не 
застосовуються. 

V. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ 
5.1. Дата та час надання послуг: 10-11 вересня 2016 року, з 12.00 до 23.00 щоденно. 
5.2. Місце надання Послуг: 
а) м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса (за новим визначенням: м. Дніпро, просп. 
Дмитра Яворницького), 95. Центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби; 
б) м. Дніпропетровськ (за новим визначенням: м. Дніпро) пл. Шевченка, 1, Центральний парк 
культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, Монастирський острів 
5.3. Послуги вважається прийнятими за кількістю з моменту підписання уповноваженими 
представниками Сторін Акту приймання виконаних робіт (наданих послуг). 

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
6.1. Замовник зобов'язаний: 
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані Послуги; 
6.1.2. Приймати надані Послуги згідно з актом приймання виконаних робіт (наданих послуг). 
6.2. Замовник має право: 
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, 
повідомивши про це його у строк не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати 
розірвання; 
6.2.2. Контролювати надання Послуг у строки, встановлені цим Договором; 
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Послуг та суму в цьому Договорі залежно від реального 
фінансування видатків бюджету. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору; 
6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення 
первинних документів бухгалтерського обліку, зазначених у пункті 4.1. цього Договору (не 
зазначення обов'язкових реквізитів, відсутність печатки, підписів тощо). 
6.3. Виконавець зобов'язаний: 
6.3.1. Забезпечити надання Послуг у обсягах, у порядку та у строки, встановлені цим 
Договором, додатками 1,2,3 до нього; 
6.3.2. Забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II 
цього Договору. 
6.4. Виконавець має право: 
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги; 
6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право призупинити 
надання Послуг до повного виконання Замовником своїх зобов'язань; 
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк не менш ніж за 30 (тридцять) 
календарних днів до дати розірвання. 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором. 
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7.2. У разі порушення зобов'язань, передбачених цим Договором, Виконавець несе 
відповідальність згідно з абзацом другим та третім частини другої статті 231 Господарського 
кодексу. 
7.3. В разі фактичного незабезпечення з вини Виконавця технічних та/або побутових райдерів 
будь-кого з артистів-виконавців, передбачених умовами даного договору, внаслідок чого 
виступ даного артиста-виконавця не відбудеться під час проведення Міжнародного джазового 
фестивалю «Джаз на Дніпрі», Виконавець сплачує на користь Замовника штраф в розмірі 10% 
від ціни договору. 
7.4. Сплата пені (штрафу) не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором. 

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували 
під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, 
епідемія, епізоотія, накладення санкцій, війна тощо). 
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення 
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, 
які видаються Торгово-промисловою палатою України. 
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше, ніж 90 
(дев'яносто) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 

IX. ПОРЯДОК 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. 

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2016 року. 
10.2. У випадку якщо на останній день дії цього Договору існує заборгованість Замовника по 
оплаті за поставлений Товар, Замовник не звільняється від виконання своїх зобов'язань за 
цим Договором до повного взаєморозрахунку. 
10.3. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову 
юридичну силу. 

XI. ІНШІ УМОВИ 
11.1. Замовник є бюджетною організацією. 
11.2. У разі необхідності до Договору можуть бути внесені відповідні зміни чи доповнення, 
що оформляються додатковими угодами до договору. 
11.3. Сторони не мають права розголошувати персональні дані, визначені Законом України 
«Про захист персональних даних», що отримані в результаті виконання договірних 
зобов'язань. 
11.4. Не вважається порушенням розголошення тієї інформації, яка стала доступною третім 
особам в порядку, встановленому чинним законодавством України. 
11.5. У всьому, що необумовлене цим Договором, Сторони керуються чинним 
законодавством. 
11.6. У випадку зміни реквізитів кожна із Сторін Договору зобов'язана повідомити про це 
іншу сторону протягом 2 (двох) календарних днів. У такому випадку Сторони укладають 
додаткову угоду. 
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XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 
12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: 
Додаток 1: - Перелік виконавців. 
Додаток 2: Технічні умови (технічні райдери) виконавців 
Додаток 3: Побутові райдери виконавців 

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ: 
Комунальне підприємство культури 
«Центральний міський дитячій парк Лазаря 
Глоби» 
Код за ЄДРПОУ: 02131858 
Місцезнаходження: 49000, м. 
Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса (за 
новим визначенням: м. Дніпро, просп. 
Дмитра Яворницького), 95. 
Р/ рахунок: 

М.П. М.П. 



Додаток № 4 

ЗГОДА 
на обробку персональних даних фізичних осіб-підприємців, що є учасниками процедур 

закупівель товарів робіт і послуг за державні кошти та контрагентами Комунальне 
підприємство культури «Центральний міський дитячій парк Лазаря Глоби» 

Я, 

паспорт серія № 
видании 

ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової 
картки платника податків: 

місце проживання: 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду 
Комунальному підприємству культури «Центральний міський дитячій парк Лазаря Глоби» 
на обробку моїх персональних даних (збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, 
адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення, розповсюдження, реалізація, 
передача третім особам, знеособлення, знищення) з метою оформлення документів, 
пов'язаних із проведенням процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти 
відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також з метою 
реалізації правовідносин у сфері господарювання відповідно до Господарського, 
Цивільного, Податкового кодексів України та інших вимог законодавства, зокрема 
законодавства у сфері грошових розрахунків, що здійснюються бюджетними організаціями, 
в обсязі, необхідному для досягнення зазначених цілей. 

Зобов'язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати до Комунального 
підприємства культури «Центральний міський дитячій парк Лазаря Глоби» (відповідальній 
особі) уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для 
оновлення моїх персональних даних протягом дії правовідносин між мною та Комунальним 
підприємством культури «Центральний міський дитячій парк Лазаря Глоби». 

« » 20 р. 
(підпис) 

Особу та підпис . засвідчую. 
Відповідальна особа 

(ПІБ, посада) 

(підпис) 
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Склад комітету з конкурсних торгів 
Комунального підприємства культури «Центральний міський дитячій парк 

Лазаря Глоби» 

Виконуюча обов'язки голови комітету 
з конкурсних торгів, головний бухгалтер 
КПК «Центральний міський дитячий парк 
Лазаря Глоби» І.Л.Децик 

Секретар комітету з конкурсних торгів, 
організатор культурно-дозвіллевої діяльності 
КПК «Центральний міський дитячий парк 
Лазаря Глоби» 

Член комітету з конкурсних торгів, 
двірник (бригадир) КПК «Центральний 
міський дитячий парк Лазаря Глоби» 

Член комітету з конкурсних торгів, енергетик 
КПК «Центральний міський дитячий парк 
Лазаря Глоби» 

7 і 

Т.І. Заболоцька 

Л.О.Балберіна 

О.М. Батов 
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