
ДОГОВІР

м. Кривий Ріг £>£ О# _ 2019 р.

Фізична особа-підприємець Леонова Катерина Олександрівна, що 
іменується в подальшому «Продавець», що діє на підставі Витягу з Єдиного 
Державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань за №22270000000-060964 з одного боку, та виконавчий комітет 
Криворізької міської ради, що іменується в подальшому «Покупець», в особі 
керуючої справами виконкому міської ради Малої Тетяни Володимирівни, що діє 
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
Положення про виконавчий комітет Криворізької міської ради з другого боку, 
разом сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет та ціна договору.
1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця трибуну для виступів, 
надалі - товар, протягом місяця після одержання попередньої оплати на 
розрахунковий рахунок Продавця.
1.2. Сума Договору складає 27300,00 (двадцять сім тисяч трйста грн. 00 коп.) без 
ПДВ. Кількість та найменування товару наведені у специфікації (Додаток до 
Договору), що є невід’ємною частиною Договору.
1.3. Місце поставки товару: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 
пл. Молодіжна, 1.
1.4. Гарантійний термін експлуатації товару складає 24 місяці з моменту отримання 
товару.

2. Права та обоє ’язки сторін
2.1. Обов'язки Продавця: передати Покупцеві товар та відповідні до нього 
документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо) у термін та на умовах, 
визначених Договором.
2.2. Обов'язки Покупця: прийняти товар у термін та на умовах, визначених 
Договором.
2.3. Права Продавця: отримати плату за товар у термін та на умовах, визначених 
Договором.
2.4. Права Покупця:
2.4.1. Повернути товар Продавцю, якщо він не відповідає умовам Договору, а 
також вимогам, що зазвичай застосовуються до таких товарів.
2.4.2. Вимагати від Продавця передачі товару у термін, визначений Договором.

3. Зобов ’язання сторін.
3.1. Обов’язки Продавця вважаються виконаними в день підписання видаткових 
накладних та передачі Покупцеві товару згідно специфікації.
3.2.Обов’язки Покупця вважаються виконаними в день зарахування коштів на 
розрахунковий рахунок Продавця, як попередньої оплати.
3.3. Продавець несе відповідальність за якість товару та наявність сертифікату 
відповідності для товарів, що відповідно до законодавства України підлягають 
сертифікації.



4. Тара, упаковка й маркування.
4.1. Якісні характеристики товару повинні відповідати державним стандартам, що є 
чинним на території України для відповідної категорії товару.
4.2. Товар відпускається Продавцем Покупцю в тарі (упаковці) згідно з вимогами 
державних стандартів, технічних умов (або згідно з домовленістю сторін). Тара 
повинна забезпечувати збереження товарів під час їх транспортування і зберігання.

5. Здача-приймання товару
5.1. Здача-приймання товару провадиться уповноваженими представниками 
Покупця і Продавця.
5.2. Товар вважається прийнятим за кількістю виробів - згідно з кількістю виробів, 
зазначених у видатковій накладній.
5.3. Датою передачі вважається дата одержання товару, зазначеного Покупцем у 
видатковій накладній.
5.4. Покупець зобов’язаний прийняти товар від Продавця згідно видаткової 
накладної, крім випадків, коли він має право замінити товар неналежної якості.

6.Порядок розрахунків.
6.1. Покупець передбачає попередню оплату за товар строком до одного місяця у 
розмірі 100% (підпункт 1 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 
23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти») на підставі виставленого рахунку.
6.2. Продавець протягом місяця з дня надходження коштів, як попередньої оплати, 
підтверджує їх використання згідно з видатковою накладною.

7.Відповідальність  сторін.
7.1. За порушення Сторонами умов даного договору винна Сторона сплачує пеню в 
розмірі 2-х облікових ставок НБУ за кожен день просрочки, що діяла у період, за 
який сплачується пеня.
7.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання обов’язків по 
даному Договору.

8.Вирішення спорів.
8.1. Продавець і Покупець мають докласти максимум зусиль з метою дружнього 
вирішення усіх незгод або розбіжностей, що виникли між ними у зв’язку з 
Договором, шляхом безпосередніх переговорів.
8.2. У випадку неможливості вирішити спір, він вирішується у судовому порядку.

9. Форс-мажорні обставини
9.1. 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, епізоотопія, війна тощо).
9.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п’яти днів з 
моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.



9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 
документи, які видаються органами, уповноваженими видавати такі документи.
9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО 
днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

10. Особливі умови.
10.1. Договір складений в двох примірниках по одному для кожної Сторони, що 
мають однакову юридичну силу.
10.2. Зміни й доповнення до даного Договору вносяться за взаємною згодою 
Сторін шляхом укладення додаткової угоди, оформлюється в письмовій формі, 
погоджується Сторонами та є невід’ємною частиною Договору.
10.3. Одностороннє внесення змін чи доповнень до Договору не дозволяється.
10.4. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються 
згідно з чинним законодавством України.
10.5. Дострокове розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін можливе у 
випадках, визначених законодавством України.
10.6. Сторони надають згоду на використання та обробку персональних даних з 
метою забезпечення правових та господарських відносин.
10.7. Даний Договір набирає чинності в день підписання його обома сторонами та 
діє до 31.12.2019р., а у частині виконання зобов’язань Сторонами - до їх повного 
виконання.

Продавець Покупець
Фізична особа-підприємець 

Леонова Катерина Олександрівна
Виконавчий комітет Криворізької 

міської ради

50076, м. Кривий Ріг, вул. І.Авраменка,8/84 
ІПН 2950007847
МФО 380805 
р/р 26007553279 
у ОДАТ «Райффазен Банк Аваль 
м. Кривий Ріг
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І^Ап^ксзндрівнз #_________
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Ч&5,.А •.<,?'А
'Ч-’АА. '«О'' Ч/»'

50101 м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1 
ЄДРПОХД4052169

вам,

Тетяна Мала

м.п.

5

^С^лужба України,

^\\ «зЦІйн’ А



Додаток до договору
МІЇ.О& № №

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ 
з/п Найменування, розмір, матеріал Одиниця 

виміру Кіль
кість

Ціна,грн. 
(без ПДВ)

Сума, грн. 
(без ПДВ)

1 Трибуна для виступів 1170*600*500 
металева/порошкове покриття

шт 1 27 300,00 27 300,00

Сума: - - - 27 300,00
ПДВ: - - - -
Всього: - 1 - 27 300,00


