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Примірник передплатника
ДОГОВІР № СП023827

Про передплату та доставку періодичних видань

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний центр фінансово-економічного 
розвитку — Україна в особі керівника відділу клієнтського сервісу Павлик Віти Олександрівни, 
яка діє на підставі Довіреності № 31 від 01.09.2017 р., надалі «Видавець», з одного боку, та

Я»- •г-х*
в ОСООІ '  У^Г  .
який діє на підставі ________________________________ , надалі
«Передплатник», з іншого боку, надалі разом -  «Сторони», уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом договору є передплата, тобто передача (відправлення) «Видавцем» 

«Передплатнику» наступних виданнь: Журнал Шаблони і розробки для вихователя-методиста СБ 
4 номера (Січень - Жовтень 2018 р.) , Журнал Шаблони документів закладу освіти СБ 4 номера 
(Січень - Жовтень 2018 р .) , Журнал Вихователь-методист дошкільного закладу 12 номерів (Січень 
- Грудень 2018 р .) , Журнал Методична скарбничка вихователя 12 номерів (Січень - Грудень 2018 
р.) , Журнал Медична сестра дошкільного закладу 12 номерів (Січень - Грудень 2018 р.) , Журнал 
Практика управління дошкільним закладом 12 номерів (Січень - Грудень 2018 р.) (надалі -  
«Видання»). (Код ДК 021:2015 -  22200000-2).

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРШ
2.1. Обов’язки «Видавця»:
2.1.1. «Видавець» зобов'язується вчасно й у повному7 обсязі відправляти на адресу 

«Передплатника» вказану7 в п. 2.1.2. цього Договору замовлені (передплачені) номери «Видання» 
не пізніше 4 днів з дня виходу їх з друку7.

2.1.2. «Видавець» відправляє передплачені номери «Видання» за адресою (заповнюється 
розбірливо «Передплатником»):

2.1.3. Доставка «Видань» від «Видавця» до «Передплатника» здійснюється третіми особами 
(відповідними організаціями доставки), спеціально залученими «Видавцем» для цього.

2.2. Обов'язки «Передплатника»:
2.2.1, «Передлатник» зобов'язується зробити передплату замовлених номерів «Видання».
2.2.2. «Передплатник» зобов'язується у випадку зміни своєї поштової адреси та реквізитів 

завчасно письмово сповістити про це «Видавця».
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна сума передоплати становить 4 504,17 грн. (Чотири тисячі п'ятсот чотири гривні 
17 копійок) без ПДВ (Пільга згідно з пп. 197.1.25 п. 197.1 ст.197 р.У ПКУ).

3.2. Передоплата номерів «Видань», передбачених цим Договором, здійснюється відповідно п. 
1.5 постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 року «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і 
послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» шляхом перерахування коштів «Передплатником» 
на розрахунковий рахунок «Видавця» суми Договору, вказаної в п. 3.1.

3.3. Всі розрахунки за Договором здійснюються у гривнях.
3.4. Право власності на «Видання» переходить до «Передплатника» під час підписання 

видаткової накладної.
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4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. При частковому чи повному невиході тиражу, сплаченого «Передплатником». 

«Видавець» компенсує «Передплатнику» видавничу вартість цього тиражу.
4.2. У разі невиконання обов'язків визначених цим Договором, «Видавець» зобов’язаний 

сплатити «Передплатнику» пеню у розмірі облікової ставки НБУ.
4.3. «Видавець» несе повну моральну та матеріальну відповідальність за порушення графіка 

виходу «Видання», здвоєння номерів, невихід або ліквідацію «Видання».
4.4. «Передплатник» має право анулювати передоплату на «Видання», сповістивши про це 

письмово «Видавця» не менш ніж за ЗО календарних днів до першого числа місяця, з якого 
проводиться таке анулювання.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
5.1. «Сторони» звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

договірних зобов’язань, якщо таке сталося внаслідок дії нездоланної сили (стихійне лихо, військові 
дії, акти органів влади та інші).

5.2. В разі настання вищенаведених обставин, «Сторони» зобов'язані в десятиденний строк 
прийняти спільне рішення щодо подальших договірних відносин.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору матимуть силу, якщо вони виконані письмово 

та завірені підписами уповноважених представників та печатками «Сторін». Пропозиції щодо змін 
та доповнень розглядаються «Сторонами» в 20-денний строк.

6.2. Суперечки, що виникають між «Сторонами» при виконанні цього Договору, вирішуються 
шляхом переговорів, а при неможливості дійти згоди -  у порядку, визначеному законодавством 
України.

6.3. Сплата штрафних санкцій та недоїмок не звільняє «Сторони» від виконання зобов’язань, 
передбачених умовами Договору.

6.4. Для виконання зобов’язань за цим Договором «Видавець» має право залучати третіх осіб 
та покладати на них виконання своїх обов’язків.

6.5. Договір набирає чинності від дня його підписання і діє до,/ / ./2 .201 або до повного 
його виконання.

6.6. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу, по одному для кожної зі «Сторін».

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ВИДАВЕЦЬ

ТОВ "МЦФЕР - УКРАЇНА"
02002, м. Київ, вул. Сверстюка Євгена, буд 
№ 11
р/р 26001503656,
ПАТ “Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805 , 
ЄДРПОУ 33542497
Свідоцтво № 100223657 про реєстрацію 
платника податку на додану вартість 
ІПН 335424926538 
Тел./факс 0 (44) 586-56-06 
Є платником податку h^ j 
на загальних підстава

Керівник 
відділу КЛІЄНТСЬКІ 

сервісу

ПЕРЕДПЛАТНИК

Відділ освіти Шевченківського та 
Залізничного районів УО ДГП ЛМР
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