
м. Кривий Ріг « 2019 р.

Виконавчий комітет Криворізької міської ради в особі керуючої справами 
виконкому Малої Тетяни Володимирівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та «Положення про виконавчий комітет міської ради» (далі -  
Покупець), з однієї сторони, і фізична особа-підприємець Муха Віталій Анатолійович, що 
діє на підставі державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 25.01.2017 
№22270000000064566 (далі - Продавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей 
договір про таке (далі - Договір):

1. Предмет та ціна договору.

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність акустична системи і навушники, 
надалі - товар, а Покупець прийняти його.

1.2. Сума Договору складає 9900,00 грн. (дев’ять тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ. 
Кількість та асортимент 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.

2. Права та обоє сторін
2.1. Обоє 'язки Продавця:
2.1.1 Передати Покупцю товар у термін та на умовах визначених Договором.
2.1.2 Продавець повинен одночасно з товаром передати Покупцю його приналежності та 
документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та 
підлягають переданню разом із товаром відповідно до договору або актів цивільного 
законодавства.
2.2. Права Продавця:
2.2.1 Отримати плату у термін та на умовах визначених Договором.
2.3. Обов'язки Покупця
2.3.1 Прийняти 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 ' я з а н н я с т о р і н .
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.

3.3. Продавець несе відповідальність за якість товару та наявність сертифікату 
відповідності для товарів, що відповідно до законодавства України підлягають 
сертифікації.
3.4. Продавець зобов'язаний:
3.4.1 Надати гарантію на товар, що постачається, відповідно до законодавства України.
3.4.2 Виконувати транспортування товару до місця гарантійного ремонту за власний 
рахунок.
3.4.3. Здійснювати гарантійне обслуговування товару протягом терміну визначеного його 
виробником.



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 місць та виробів -  згідно з кількістю місць 
та виробів, зазначених у 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.

б. Порядок розрахунків.
6.1. Покупець проводить оплату за фактично поставлений товар згідно з належним чином 
оформленим рахунком протягом 10 робочих днів шляхом перерахування відповідної суми 
на поточний рахунок Продавця після підписання відповідної накладної.
6.2. Платіжні зобов’язання Покупця здійснюються при наявності відповідного 
бюджетного призначення (бюджетних асигнувань), з урахуванням частини першої статті 
23 Бюджетного кодексу України.

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 від вартості невиконаних зобов'язань.
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- мажор
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, епізоотія, війна тощо).
9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі з обов’язковим наданням 
довідки, виданої уповноваженим органом України. Недотримання зазначених умов 
позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажорні обставини.
9.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, 
кожна із 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 і доповнення до даного Договору вносяться за взаємною згодою сторін 
шляхом укладення додаткової угоди. Оформлена в письмовій формі, погоджена 
сторонами 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. 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.

11. Додатки до договору

11.1. Невід'ємною  частиною цього Договору є Специфікація (Додаток 1).

ПОКУПЕЦЬ ПРОДАВЕЦЬ

Виконавчий комітет Криворізької міської 
ради

50101 Дніпропетровська обл. 
м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, буд. 1 
Розрахунковий рахунок 
35413056052749
Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 04052169

ФОП Муха Віталій Анатолійович

50027, Дніпропетровська обл. 
м. Кривий Ріг, вул. Мармурова, буд. 1 
ЄДРПОУ 3001419294 
р/р ІМ  603057500000026007053518535 
МФО 305750 АК КБ «Приватбанк» 

м. Кривий Ріг

Телефон: (0564) 92 13 11
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СПЕЦИФІКАЦІЯ

Найменування
товару

Характеристики Один.
вим.
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Ціна за 
од.

з ПДВ. 
грн.

Сума 
з ПДВ. 

грн.

Акустична
система

Ріко 08-205 ВІаск-ОоМ од. 16 530,00 8480,00

Навушники Зчеп АР-0886МУВ1аск-Кес1 од. 2 710,00 1420.00
Всього з ПДВ: 18 9900,00
пдв - - - 1650,00


