
Договір №  З о і у  

купівлі -  продажу

м. Київ « М » кШ Ж М Д  2018 року

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим 
вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, далі «Покупець», в особі 
директора Антонюка Василя Олександровича, що діє на підставі Статуту (надалі -  Покупець), з 
однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Радзіловська Олена Степанівна, яка діє на підставі 
Запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців 
20710000000012946 від 22.02.2010р. (надалі -  Продавець), з іншої сторони, (Покупець та Продавець 
разом іменуються -  Сторони, а будь -  яка окремо -  Сторона), уклали цей договір (надалі -  Договір) 
про наступне:

1. П редмет договору
1.1 Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується 

прийняти та оплатити шкільні меблі (ДК 021:2015: 39160000-1 Шкільні меблі) (далі -  Товар), 
зазначений у специфікації (Додаток 1 до Договору), що є невід’ємною частиною Договору.

2. Ціна Договору та порядок розрахунків
2.1 Ціна Договору визначена в межах бюджетного призначення на засадах співфінансування 

складає 97 848,00 грн. (Дев'яносто сім тисяч вісімсот сорок вісім грн. 00 коп.), без ПДВ, з них:
- за рахунок субвенції -  66 928,00 грн. (Шістдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять вісім грн. 00 
коп.);
- за рахунок коштів місцевого бюджету -  ЗО 920,00 грн. (Тридцять тисяч дев'ятсот двадцять грн. 
00 коп).

2.2 Розрахунки проводяться наступним чином:
2.2.1 Розрахунки за поставлений Товар проводяться Замовником на підставі пункту 1 

статті 49 Бюджетного кодексу України протягом 30 календарних днів після поставки Товару за 
адресою Замовника і згідно наданих Продавцем відповідних накладних документів за наявності 
бюджетного фінансування.

2.2.2. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар 
здійснюється на протязі 7 (семи) банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетних коштів на 
фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

2.2.3. У Покупця бюджетні зобов’язання за цим Договором виникають у разі наявності та в 
межах відповідних бюджетних асигнувань.

2.2.4. Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом 
перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Продавця у межах отриманого 
бюджетного фінансування.

3. П орядок прийняття Товару. Рекламації
3.1 Продавець зобов’язаний:
3.1.1. Передати Покупцю Товар, що визначений в специфікації, належної якості.
3.1.2. Передати покупцю усі необхідні документи згідно з діючим законодавством на переданий 

Товар. Навантажувально - розвантажувальні роботи, транспортування Товару до місця призначення, 
роботи з монтажу здійснюються Продавцем. Умови поставки Товару (згідно ІНКОТЕРМС - 2010).

3.1.3. Приймання-передача Товару здійснюється за адресою: 02232, м. Київ, просп. В. 
Маяковського. 93-В.

3.2. Покупець зобов’язаний:
3.2.1. Прийняти Товар та документи, які його супроводжують.
3.2.2. Здійснити перевірку при прийомі Товару за кількістю та якістю, скласти і підписати 

відповідні документи.
3.2.3. Повідомити Продавця про виявлені недоліки проданого Товару протягом 3 (трьох) 

робочих днів.
3.3. Якщо Продавець відмовляється передати Покупцю проданий Товар, то Покупець має право 

відмовитися від виконання умов цього Договору.
3.4. В день одержання Товару, Покупець перевіряє Товар за якістю, комплектністю, кількістю,

та:
а) у випадку відсутності претензій до якості, комплектності та кількості Товару підписує видаткову 
накладну, передає Продавцю один примірник видаткової накладної;



б) у випадку наявності претензій до кількості, комплектності, якості, Товару Покупець на свій розсуд:
- приймає Товар, робить відповідну відмітку у видатковій накладній, складає відповідну претензію, 
яку вручає під розпис представникові Продавця, передає Продавцю один примірник видаткової 
накладної з відміткою про наявність претензій;
- відмовляється від приймання Товару і в цьому випадку робить відповідну відмітку у видатковій 
накладній та складає відповідну претензію.

3.5. При наявності Покупцем недоліків Товару (щодо якості), що не могли бути виявлені при 
прийманні Товару, Покупець вправі заявити Продавцю претензію (рекламацію), протягом трьох днів 
після виявлення недоліків.

3.6. Покупець в разі виявленні недоліків Товару (щодо якості) у процесі використання має право 
за власним бажанням вимагати від Продавця: пропорційного зменшення купівельної вартості Товару; 
відмовитись від виконання умов Договору та вимагати повернення сплачених за Товар грошових 
коштів; вимагати заміну Товару незалежної якості відповідним Товаром належної якості згідно з 
Договором.

3.7. Повернення або обмін Товару належної якості не допускається.

4. Перехід права власності і ризик випадкового знищення товару
4.1. Перехід права власності на Товар настає з моменту одержання Товару за місцезнаходженням 

Покупця та підписання накладної.
4.2. Ризик щодо випадкового знищення Товару несе його власник.

5. Якість Товару. Упаковка та маркування
5.1. Якість Товару повинна відповідати діючим в Україні державним стандартам і 

підтверджуватись документами, передбаченими чинним законодавством (в тому числі сертифікатами, 
виданими органами Держстандарту України - на товари, що підлягають обов’язковій сертифікації), 
копії яких подаються Продавцем Покупцю при передачі Товару.

5.2 Упаковка, у якій відвантажується Товар, повинна відповідати державним стандартам та 
технічним умовам, забезпечувати схоронність Товару при транспортуванні.

6. Гарантійні вимоги
6.1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Покупець, в порядку 

та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:
- пропорційного зменшення ціни;
- безоплатного усунення недоліків Товару в розумний строк;
- відшкодування витрат та усунення недоліків Товару.
6.2. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які 

виникли з вини виробника Товару, або фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності 
висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право за 
своїм вибором вимагати від Продавця:

- розірвання Договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;
- вимагати заміни Товару становить на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у 

Продавця, Товар.
6.3. Строк гарантії на Товар становить не менше 12 місяцій з дня підписання акту прийому - 

передачі та видаткової накладної.

7. Відповідальність Сторін
7.1 За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим 

законодавством України.
7.2 Сторона, винна в порушенні умов Договору, внаслідок яких інша Сторона Договору зазнала 

збитків, зобов’язана відшкодувати їх в повному обсязі. .
7.3 Продавець зобов’язаний на обґрунтовану і підтверджену документально у встановленому 

порядку вимогу Покупця (п.3.5, 3.6 Договору) провести в погоджені між Сторонами строки заміну 
неякісного Товару на Товар, якість якого буде відповідати положенням Договору.

7.4 Претензії Покупця (по нестачам, щодо якості Товару, тощо) розглядаються Продавцем в 
строки і в порядку, встановленому законодавством України.



7.5 У випадку невиконання Продавцем умов п.3.1.1. Договору, він сплачує на користь Покупця 
пеню із розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від 
вартості непоставленого Товару за кожен день прострочення.

7.6 За порушення термінів сплати вартості Товару Покупець сплачує Продавцю пеню ії 
розрахунку облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від вартості не 
сплаченого поставленого Товару, за кожен день прострочення.

7.7 Сплата Стороною визначених-Договором та (або) чинним законодавством штрафних санкцій 
не звільняє її від обов’язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням 
Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не 
звільняє її від обов’язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

7.8 Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не 
звільняє її від обов’язку виконати цей Договір, якщо інше прямо не передбачено чинним 
законодавством.

3. Вирішення суперечок
8.1 Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами при виконанні Договору, 

вирішуються шляхом переговорів.
8.2 У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку.

9. Форс-мажор
9.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх 

зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком випадку або обставин непереборної 
сили, які виникли після укладення цього Договору, перебувають поза межами контролю Сторін, та які 
Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами, надалі - «форс-мажор».

9.2 Під випадком Сторони розуміють надзвичайну подію, яка не носить характеру невідворотної, 
однак є непередбачуваною і раптовою для Сторін, а саме: акти або дії органів державного управління, 
рішення органів місцевого самоврядування , зміни в законодавстві України за умови, що дані 
обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання зобов’язань Сторони. Під обставинами 
непереборної сили Сторони розуміють повінь, пожежу, землетрус та інші стихійні лиха, оголошену та 
неоголошену війну, загрозу війни, терористичний акт, блокаду, революцію, заколот, повстання, масові 
заворушення.

9.3 При настанні обставин, зазначених у пункті 9.1, Сторона, яка опинилася під їх впливом, 
повинна в розумний строк, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня виникнення форс- 
мажору, без затримки повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Повідомлення повинно 
містити інформацію про характер обставин і, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість 
виконання Стороною своїх зобов’язань за цим Договором та графік виконання зобов’язань.

9.4 Після припинення обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, що опинилася під впливом 
обставин форс-мажору, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Повідомлення повинно 
містити інформацію про характер обставин і, якщо можливо, оцінку іх впливу на можливість 
виконання Стороною своїх зобов’язань за цим Договором та графік виконання зобов’язань.

9.5 У разі, якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачені в 
пунктах 9.3 та 9.4., вона повинна відшкодувати іншій Стороні збитки, які виникли і зв’язку з таким 
неповідомленням або несвоєчасним повідомленням. г

9.6 У випадках, передбачених пунктом 9.1., строк виконання Сторонами своїх зобов’язань за 
цим Договором збільшується пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. В 
разі, коли обставини та їх наслідки, передбачені пунктом 9.1., продовжують існувати більш, ніж 1 
місяць, або коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть 
діяти більше цього строку, Сторони у найкоротший термін проводять переговори з метою виявлення 
прийнятних для Сторін альтернативних шляхів виконання цього Договору та досягнення відповідної 
домовленості.

9.7 Неспроможність Сторін знайти прийнятні альтернативні шляхи та дійти до взаємної згоди 
щодо таких шляхів надає кожній Стороні право направити іншій Стороні повідомлення про 
припинення Договору. Повідомлення про припинення направляється іншій Стороні не пізніше ніж за 
20 календарних днів до дня з якого припиняється зобов’язання.

9.8 Форс-мажор звільняє Сторони від відповідальності, але не звільняє від виконання грошових 
зобов’язань.



9.9 Факт настання форс-мажорних обставин повинен бути підтверджений документально 
компетентним органом. •

У разі відсутності підтвердження Сторона, яка не виконала свої зобов’язання, несе 
відповідальність в повному обсязі.

10. Строк дії Договору
10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його укладання Сторонами і діє до 31 грудня 

2018 року, а в частині розрахунків -  до повного їх виконання.

Н.Прикінцеві положення
11.1. Дія Договору припиняється:

- за наявності підстав, передбачених в розділі 9 цього Договору;
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

11.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках, 
передбачених чинним законодавством України.

11.3. Зміни, доповнення до Договору, так само, розірвання Договору оформлюється в письмовій 
формі, як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками Сторін.

11.4. Передача прав та обов’язків за даним Договором однією із Сторін до третіх осіб 
допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін 
до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. З моменту підписання Сторонами Договору усі попередні угоди, листування, домовленості 
втрачають силу.

11.7. У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності), 
Сторона, у якої відбулася така зміна, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) 
календарних днів.

11.8. Цей Договір укладено українською мовою, у двох оригінальних примірниках, які мають 
однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

12. Додатки до Договору
12.1. Невід’ємною частиною Договору є:

- Специфікація (Додаток 1 до Договору)

13. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК 
Фізична особа - підприємець 

Радзіловська О.С.
Код ЄДРПОУ 2907801941 
Місцезнаходження: 04208, 
м.Київ, пр.Василя Порика, буд 76, кв 251 
р/р 26006030100404 
в АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"
МФО 300658 

тел. (06Д^г^^9^41.

іємець

ПОКУПЕЦЬ 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 301 
імені Ярослава Мудрого з поглибленим 
вивченням англійської мови Деснянського 
району міста Києва
02232, м.Київ/просп. В.Маяковського, 93-В
р/р тиотжт; мч ізечміШг
в ГУ ДКСУ у м. Києві '
МФО 820019

.„ЄДРПОУ 22934708 
530-06-91

Антонюк В.О.
О.С. Радзіловсьі



Додаток №1
до Договору-№ ^  ______
від £  V  Л Ш Щ іА  2018 року

Специфікація

№
з/п

Найменування
Од.

виміру
Кіль
кість

Ц ін а , 
без 

ПДВ 
(грн)

Сума, 
без ПДВ 

(грн)

1
Комплект учнівський одномісний
(стіл учнівський 1-місний антисколіозний 3
полицею, №4-6 + стілець Т-подібний, №4-6)

комплект 40
1150,00 46000,00

2 Стіл для творчості Шт. 4 5999,00 23996,00
3 Стіл для вчителя Шт. 4 4000,00 16000,00
4 Секція для таблиць Шт. 8 1481,50 11852,00

Всього без ПДВ: 97848,00

Ціна Договору (загальна вартість Товару) складає: 97 848,00 грн. (Дев'яносто сім тисяч вісімсот 
сорок вісім гривень 00 копійок) без ПДВ.

ПОСТАЧАЛЬНИК 
Фізична особа - підприємець 

Радзіловська О.С.
Код ЄДРПОУ 2907801941 
Місцезнаходження: 04208, 
м.Київ, пр.Василя Порика, буд 76, кв 251 
р/р 26006030100404 
в АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"
МФО 300658

134-89-41

ідприємець
 О.С. Радзіловська;

ПОКУПЕЦЬ 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 301 
імені Ярослава Мудрого з поглибленим 
вивченням англійської мови Деснянського 
району міста Києва
02232, м.Київ, просп. В.Маяковського, 93-В
р/ртцот^ш)
в ТУ ДКСУ у м. Києві 
МФО 820019 
Код ЄДРПОУ 22934708 

14) 530-06-91

Антонюк В.О.


