
м. Кривий Ріг

Д О Г О В І Р №

Фізична особа-підгіриємець Борисюк Євген Олександрович, що іменується в 
подальшому «1 Іродавець», що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної 
особи-підприємця (Серія В01 №07869] від ! 2.12.2000) з одного боку, та виконавчий комітет 
Криворізької міської ради, що іменується в подальшому «Покупець», в особі керуючої 
справами виконкому 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:

І. Предмет та ціна договору.
1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця стрічку з написом «Почесний 
громадянин міста Кривого Рогу» надалі - товар, протягом одного місяця після отримання 
коштів від Покупця згідно з видатковою накладною.
1.2. Сума Договору складає 350.00 гри. (триста п’ятдесят гривень 00 копійок) без ПДВ. 
Кількість та найменування товару наведені в специфікації (додаток до Договору), що є 
невід’ємною частиною Договору.
1.3. Місце поставки товару: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, тіл. Молодіжна. 1.

2. Зобов ’язання сторін.
2.1. Обов'язки Продавця вважаються виконаними в день підписання видаткової накладної 
та передачі Покупцеві товару згідно зі специфікацією.
2.2. Обов'язки Покупця вважаються виконаними в день зарахування коштів на 
розрахунковий рахунок 1 Іродавця.
2.3. Продавець несе відповідальність за якість товару та наявність сертифікату 
відповідності для товарів, що відповідно до законодавства України підлягають сертифікації.

3. Здача-прннмання товару.
3.1. Здача-приймання товару проводиться уповноваженими представниками Покупця й 
1 Іродавця.
3.2. Товар вважається прийнятим за кількістю виробів - згідно з кількістю виробів, 
зазначених у накладній.
3.3. Датою передачі вважається дата одержання товару, зазначеного Покупцем у 
видатковій накладі і і й.
3.4. Покупець зобов'язаний прийняти товар від Продавця відповідно до видаткової 
накладної, крім випадків коли він мас право заміни ти товар неналежної якості.

Порядок розрахунків.
4.1. Замовник передбачає попередню оплату за товар строком до одного місяця в розмірі 
100% (Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1070 «Деякі питання 
здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати 
'товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти») на підставі виставленого 
рахунку.
4.2. Продавець протягом одного місяця з дня надходження коштів як попередньої оплати 
підтверджує їх використання згідно з видатковою накладною.

5. Відповіда.іьність сторін.
5.1. За порушення сторонами умов даного договору винна сторона сплачує штрафні 
санкції в розмірі 2-х облікових ставок ИБУ за кожен день нроерочки. що діяла в період за 
який сплачується штраф.
5.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання обов’язків по даному 
Договору.

6. Вирішення спорів.
6.1. Продавець і Покупець мають докласти максимум зусиль з метою дружнього 
вирішення всіх незгод або розбіжностей, що виникли між ними у зв'язку з Договором, 
шляхом без п оселе П 1-І і X II е пе го в о п і в.



6.2. У випадку неможливості вирішити спір, він вирішується в судовому порядку.

7. Форс - мажор
7.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), як-то: війна, бойові 
дії. суспільне безладдя, стихійні лиха, а також акти вищих державних органів, якщо такі 
обставини роблять об'єктивно неможливим (неправомірним) виконання Сторонами 
(Стороною) своїх зобов’язань за Договором, відповідна Сторона звільняється від 
відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором. Термін виконання в такому 
випадку відсувається на термін впливу обставин непереборної сили.
7.2. Сторона, для якої виникнення форс-мажорних обставин зробили неможливим 
виконання зобов'язань, повинна не пізніше 5 (п'яти) календарних днів у письмовій формі 
повідомити іншу сторону про їх настання, очікуваному терміну їх дії та припинення. 
Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на 
них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

6’. Особливі умови.
8.1. Договір складений в двох примірниках по одному для кожної сторони, що мають 
однакову юридичну силу.
8.2. 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.
8.3. Одностороннє внесення змін чи доповнень до Договору не дозволяється.
8.4. Взаємовідносини сторін не врегульовані цим Договором, регулюються згідно з 
чинним законодавством України.
8.5. Дострокове розірвання Договору за ініціативою однієї із сторін можливе у випадках, 
визначених законодавством України.
8.6. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 
№2297 - VI сторони надають згоду па використання та обробку персональних даних з 
мстою забезпечення правових і господарських відносин.
8.7. Даний Договір набирає чинності в день підписання його обома сторонами та діє до 
31.12.2020 р.. а у частині виконання зобов’язань сторонами - до їх повного виконання.

Продавець Покупець
ФОГІ Борпсюк Євген Олександрович
50029. м. Кривий Ріг.
вул. Миколи Зінчевського. 10
Р/р ЄА 663808050000000026002558291 
код ЄДРГІОУ 3007803193
АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
м. Київ
МФО 380805
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Виконавчий комітет Криворізької 
міської ради
50101, м. Кривий Ріг. пл. Молодіжна. 1
Р/р IIА878201720344200004000052749
код ЕДРГІОУ 04052169
Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
тел.(056) 440-05-Е5'х
факс (0564) 74-17-00

Керуюча справами виконкому

м.п.
Тетян а Мала
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Специфікація

Пайменування товару Од. Кількість Ціна без 
ПДВ, гри

Сума 
без ПДВ, гри

Стрічка з написом «Почесний 
громадянин міста Кривого Рогу» шт. 1 350,00 350,00

Всього без ПДВ: 350,00

Продавець Покупець


