
ДОГОВІР 
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №

м. Кам’янське /У . №, 2018 р. ?■]

■Покупець: і |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №32» КАМ'ЯНСЬКОЇ МР в особі директора ВеселаЩ1 
Людмила Петрівна яка діє на підставі статуту
Продавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «НРП», в особі директора Федорака В.В., що діє на підставі 
Статуту, з іншої сторони, які разом надалі йменуються «Сторони», а кожний окремо “Сторона”, уклали даний договір 
про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. Згідно умов даного договору ПРОДАВЕЦЬ передає, а ПОКУПЕЦЬ приймає у власність матеріальні цінності 1 
(надалі - Товар), в кількості, в асортименті та за ціною, що визначається в пункті 5.1. Даного договору, а ПОКУПЕЦЬ 
зобов'язується прийняти Товар та оплатити за нього грошову суму в порядку та в розмірах визначених даним 
договором.
1.3. Предметом цього Договору є Товар, зазначений в пункті 5.1 Договору.

2. КІЛЬКІСТЬ.
2.1. Сторони досягли домовленості про те, що ПРОДАВЕЦЬ передає ПОКУПЦЮ у власність Товар у кількості й І 
асортименті, зазначеному у пункті 5.1. Договору.

3. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ЯКІСТЬ ТОВАРУ. | ;
3.1. Якщо відповідно до умов цього Договору, протягом гарантійного строку встановленого виробником, в Товарі 
будуть виявлені недоліки, ПОКУПЕЦЬ вправі вимагати безоплатного усунення недоліків Товару в розумний строк, 
або відшкодування витрат ПОКУПЦЯ на їхнє виправлення;
3.2. Якщо відповідно до умов цього Договору ПОКУПЦЮ був переданий Товар з істотними недоліками, ПОКУПЕЦЬ 
вправі вимагати на власний вибір:
- розірвання даного Договору;
- заміни на аналогічний товар з відповідним перерахунком вартості в разі такої необхідності.
3.3 ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право на проведення діагностики товару для визначення причин втрати якості 
товару.
3.4. Сторони погоджуються, що недоліком товару є будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових 
актів і нормативних документів, умовам договору або вимогам, що пред'являються до Товару, а також інформації 
про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем);
3.5. Сторони погоджуються, що істотним недоліком товару є недолік, який робить неможливим чи недопустимим 
використання товару відповідно до його цільового призначення, виник звинігвиробника (продавця, виконавця), після 
його усунення проявляється знову з незалежних від ПОКУПЦЯ причин і при цьому наділений хоча б однією з 
нижченаведених ознак: \ :

. . .  ‘ ,  І ? - ' : ПТГ■ V Т А В З Я П )Н А ' ■■■а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад тридцять календарних днів; ■ 17  г -
в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором;

%ГҐО~~...
3.6. Гарантійний строк на Товар, встановлений виробником або ПРОДАВцбМдаМнинає свій їїе їбіг з моменту 
підписання ПОКУПЦЕМ видаткової накладної (отримання товару).
4.СТРОК І ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

4.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний поставити ПОКУПЦЮ Товар вартостю зазначеної в п.п. 5.2.
4.2. Перехід права власності і ризик випадкової загибелі Товару відповідно до цього Договору переходить від 
ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ в момент підписання відповідної видаткової накладної, що свідчить про передачу Товару.

5. ПЕРЕЛІК і ЦІНА ДОГОВОРУ.
5.1. За даним договором Продавець продає Покупцю товар, а саме:

№ Артикул Товар Кількість Ц іна без
пдв

Сума без
пдв

1 80ХН022\Л/КА Ноутбук І-БІМСЛЮ ІйеаРасІ 320-15ІЗК (80ХН022\Л/РА) 1 9 811,67 19 623,33

2 90МВ0НА2-М00250 Ноутбук А81І5 Х542ВР-СС2020 (90ШОНА2-М00250) 1 8 368,34 8 368,34

Разом:
ПДВ:

Вг.кпгп:

27 991,67 
5 598,33 

зз адп пп



агальна вартість Товару, що передається відповідно до цього Договору, становить 33 590,00 гривень, 
уючи суму ПДВ 5 598,33 гривень.

МОВИ ПЛАТЕЖІВ.
6.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується сплатити на користь ПРОДАВЦЯ грошову суму, зазначену в п. 5.2 даного Договору, 
не пізніше 1 (одного) банківського дня з дати укладання даного договору.

7. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРІВ. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН.
7.1. Сторони встановили, що передача Товару від ПРОДАВЦЯ ПОКУПЦЮ здійснюється на умовах самовивозу з 
магазину ПРОДАВЦЯ розташованого за адресою: г. Кам’янське, пр. Т. Шевченко, 9. ТЦ "ЦУМ",
7.2. Сторони встановили, що моментом повного виконання ПРОДАВЦЕМ своїх зобов'язань щодо продажу Товару є 
момент підписання Сторонами відповідної видаткової накладної.
7.3. Сторони встановили, що моментом повного виконання ПОКУПЦЕМ своїх зобов'язань по оплаті Товару є момент 
сплати ПОКУПЦЕМ грошової суми, зазначеної в п. 5.2. даного Договору.
7.4. Сторони погодилися, що текст даного Договору, будь-які матеріали, інформація й відомості, які стосуються 
Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої 
Сторони, крім випадків, якщо така передача пов'язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання 
даного Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, або в інших випадках, якщо цього вимагають 
норми відповідного законодавства.

8. ФОРС-МАЖОР.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, 
якщо таке невиконання відбулося із причин, які не залежать від волі Сторін ( Форс-Мажор), враховуючи 
націоналізацію, експропріацію, обмеження в законодавстві про банківську діяльність, прийняття нових законодавчих 
актів, воєнні дії, стихійного лиха, дії державних і місцевих органів влади й посадових осіб, які унеможливлюють або 
роблять недоцільним виконання умов Договору. У такому випадку Сторони будуть обговорювати альтернативні 
шляхи виконання Договору, які оформляються окремою угодою. Підтвердження факту виникнення вищезгаданих 
обставин здійснюється Торгово-Промисловою Палатою України.

9. САНКЦІЇ І РЕКЛАМАЦІЇ.

9.1. У випадках, коли ПОКУПЕЦЬ не виконає (неналежно виконає) свої зобов'язання по сплаті відповідної грошової 
суми, зазначеної в статті 5 даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки 
Національного банку України, що буде діяти на момент прострочення, від суми не перерахованих на користь 
ПРОДАВЦЯ коштів, за кожний день існування заборгованості.

9.2. У випадках, якщо в результаті невиконання (або неналежного виконання) однією зі Сторін своїх зобов'язань інша 
Сторона понесла збитки, такі збитки відшкодовуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
9.3. У випадках, якщо ПРОДАВЕЦЬ порушить строки передачі Товару, він зобов'язується сплатити на користь 
ПОКУПЦЯ пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості Товару, що діяла на 
час прострочення.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

10.1. Усі суперечки, протиріччя, претензії що виникають у зв'язку з даним Договором або його тлумаченням, дією або 
припиненням, а також невиконанням і/або неналежним виконанням його умов, вирішуються шляхом переговорів між 
Сторонами, а при недосягненні домовленості передаються на розгляд відповідного суду.

11. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ Й ТЕРМІН Д ІЇ ДОГОВОРУ.
11.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, й діє до повного виконання Сторонами 
своїх зобов'язань по ньому - до 31 грудня 2018 р. року.
11.2. Даний Договір припиняє свою дію:
- за взаємною згодою Сторін, що підтверджується ними письмово;
- після повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, що передбачені даним Договором;
- в інших випадках, що передбачені даним Договором та/або законодавством України.

12. ІНШІ УМОВИ.



ий Договір становить цілісну угоду між Сторонами щодо його предмета, і переважає над всіма попередніми 
еностями, які існували між Сторонами щодо предмета даного Договору.

. Будь-яка зміна умов даного Договору, або будь-які зміни до нього є дійсними, тільки якщо вони оформлені в 
ьмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

12.3. У випадку, якщо з будь-якої причини хоч одне з положень даного Договору стане недійсним, бездіяльним, 
таким, яке не має законних підстав, або незаконним, це не спричиняє визнання недійсності будь-якого або всіх інших 
положень цього Договору. У такому випадку Сторони на умовах взаємної доброзичливості якнайшвидше почнуть 
переговори для того, щоб змінити таке положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно стало діючої і 
законним і в максимально можливому обсязі відбивало початкові наміри Сторін щодо суті відповідного положення

12.4. Будь-яке повідомлення, що дозволене або необхідне у зв'язку цим Договором, подається у письмовій формі. 
Повідомлення, що було відправлено факсимільним зв'язком, вважається таким, що було надано, після одержання 
підтвердження від Сторони, якій надсилалося повідомлення, факту одержання такого повідомлення.
12.5. Даний Договір укладений в 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу по одному 
екземпляру для кожної Сторони.

14. АДРЕСИ. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТОРІН.

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ
ТОВ "НРП"
Місцезнаходження: 01030, м. Київ 
вул. Б.Хмельницького, 44 
р/р №26006101939001 в ПАТ "АЛЬТБАНК"
МФО 320940 
код СДРПОУ 36469918 
Свідоцтво платника ПДВ №100250897 
ІПН 364699126591
Платник податку на прибуток на загалбіш< умовах

КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАД «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
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ЦИФІКАЦІЯ до рахунку № 175155

№ Артикул Товар Кількість
1 80ХН022\Л/КА Ноутбук І-ЕМСЛ/О ІсіеаРасі 320-15ІЗК (80ХН022УУІЧА) 2шт

2 90МВ0НА2-
М00250

Ноутбук А 5У 5 Х542ВР-ССЮ20 (90МВ0НА2-М00250) 1шт
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13.09.2016 № 8 1 8

КЗ «СЗШ № 32»
(найменування юридичної особи) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23370685

Коротка індивідуальна характеристика об’єкта:

Інвентарна картка № 211 
обліку об’єкта основних засобів 

Ноутбук А8Ц8Х542ВР-00020
(повна назва об’єкта і його призначення)

Інвентарний 
(номенклатурний) номер

Синтетичний рахунок, 
субрахунок

Рік випуску 
(побудови)

Паспорт, модель, 
тип, марка

Заводський
номер

Місцезнаходження
об’єкта Матеріально відповідальна особа

101480177 1014 2018 КЗ СЗШ № 32 Печериця Т.Л.

Дата, номер акта введення 
в експлуатацію

Дата, номер акта 
приймання-передачі*

Первісна вартість Ліквідаційна
вартість

Вартість, яка 
амортизується

Строк корисного 
використання

Знос** Примітка

Серпень 2018 11196,00 10

Ознаки, що 
характеризують 

об’єкт

Пристосування і приладдя, що належать до об’єкта основних засобів Дорогоцінні метали
назва назва назва назва назва вид маса

Ноутбук
А81І8Х542ВР-Од020

Ноутбук А51І8Х542ВР-Сд020

Зміни у вартості об’єкта:

№
з/п

Дата відображення 
господарської операції

Зміст операції Первісна (переоцінена) 
вартість

Ліквідаційна
вартість

Вартість, яка 
амортизується

Знос Строк корисного 
використання
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* Заповнюється у разі безоплатного отримання об’єкта основних засобів.
** Заповнюється у разі безоплатного отримання об’єкта основних засобів від суб’єктів державного сектору.
Зміни в характеристиці об ’єкта після проведення робіт з реконструкції (реставрації), модернізації, добудови, дообладнання та часткової ліквідації тощо. 

Інформація про знос:
Дата введення в експлуатацію о б ’єк т а _____________________  Дата виведення з експлуатації об ’єкта______________________
Дата введення в експлуатацію о б ’єкта______________________ Дата виведення з експлуатації о б ’єкта______________________

№
з/п

Період, за який 
нарахована 
амортизація

Кількість місяців 
корисного 

використання 
(експлуатації)

Сума
амортизації

№
з/п

Період, за який 
нарахована 
амортизація

Кількість місяців 
корисного 

використання 
(експлуатації)

Сума
амортизації

№
з/п

Період, за який 
нарахована 
амортизація

Кількість місяців 
корисного 

використання 
(експлуатації-)

Сума
амортизації

Інформація про рух об’єкта:
Внутрішнє переміщення

№
з/п дата назва, номер документа місцезнаходження об’єкта після переміщення матеріально відповідальна особа

Дата Назва, номер документа Причина вибуття
У

(підпи (посада, ініціали та прізвище)
18 р.

Відмітка про відкриття нової інвентарної картки обліку об’єкта основних засобів №
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КЗ «СЗШ № 32»
(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23370685

Коротка індивідуальна характеристика об’єкта:

Інвентарна картка № 212 
обліку об’єкта основних засобів 

Ноутбук ЬЕІЧОУО
(повна назва об’єкта і його призначення)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13.09.2016 №8 1 8

Інвентарний 
(номенклатурний) номер

Синтетичний рахунок, 
субрахунок

Рік випуску 
(побудови)

Паспорт, модель, 
тип, марка

Заводський
номер

Місцезнаходження
об’єкта Матеріально відповідальна особа

101480178 1014 2018 КЗ СЗШ № 32 Печериця Т.Л.

Дата, номер акта введення 
в експлуатацію

Дата, номер акта 
приймання-передач і*

Первісна вартість Ліквідаційна
вартість

Вартість, яка 
амортизується

Строк корисного 
використання

Знос** Примітка

Серпень 2018 11197.00 10

Ознаки, що 
характеризують 

об’єкт

Пристосування і приладдя, що належать до об’єкта основних засобів Дорогоцінні метали
назва назва назва назва назва вид маса

Ноутбук ЬЕШУО Ноутбук ЬЕШУО ісіеаРасі 320-15 ІЗК

Зміни у вартості об’єкта:

№
з/п

Дата відображення 
господарської операції

Зміст операції Первісна (переоцінена) 
вартість

Ліквідаційна
вартість

Вартість, яка 
амортизується

Знос Строк корисного 
використання

* Заповнюється у разі безоплатного отримання об’єкта основних засобів.
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** Заповнюється у разі безоплатного отримання об’єкта основних засобів від суб’єктів державного сектору.
Зміни в характеристиці о б ’єкта після проведення робіт з реконструкції (реставрації), модернізації, добудови, дообладнання та часткової ліквідації тощо. 

Інформація про знос:
Дата введення в експлуатацію об’єк т а _____________________  Дата виведення з експлуатації о б ’єкта_____________________
Дата введення в експлуатацію о б ’єкта______________________ Дата виведення з експлуатації об ’єкта_____________________

№
з/п

Період, за який 
нарахована 
амортизація

Кількість місяців 
корисного 

використання 
(експлуатації-)

Сума
амортизації

№
з/п

Період, за який 
нарахована 
амортизація

Кількість місяців 
корисного 

використання 
(експлуатації)

Сума
амортизації

№
з/п

Період, за який 
нарахована 
амортизація

Кількість місяців 
корисного 

використання 
(експлуатації-)

Сума
амортизації

Інформація про рух об’єкта:
Внутрішнє переміщення

№
з/п дата назва, номер документа місцезнаходження об’єкта після переміщення матеріально відповідальна особа

Дата Назва, номер документа Причина вибуття

---------- Ш А -------------- ^Картку заповнив
(підпи

Відмітка про відкриття

» серпень 2018р
(посада, ініціали та прізвище)

вої інвентарної картки обліку об’єкта основних засобів №



45

КЗ «СЗШ № 32»
(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23370685

Коротка індивідуальна характеристика об’єкта:

Інвентарна картка № 213 
обліку об’єкта основних засобів 

Ноутбук ЬЕІУОУО
(повна назва об’єкта і його призначення)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13.09.2016 №818

Інвентарний 
(номенклатурний) номер

Синтетичний рахунок, 
субрахунок

Рік випуску 
(побудови)

Паспорт, модель, 
тип, марка

Заводський
номер

Місцезнаходження
об’єкта Матеріально відповідальна особа

101480179 1014 2018 КЗ СЗШ № 32 Печериця Т.Л.

Дата, номер акта введення 
в експлуатацію

Дата, номер акта 
приймання-передачі*

Первісна вартість Ліквідаційна
вартість

Вартість, яка 
амортизується

Строк корисного 
використання

Знос** Примітка

Серпень 2018 11197.00 10

Ознаки, що 
характеризують 

об’єкт

Пристосування і приладдя, що належать до об’єкта основних засобів Дорогоцінні метали
назва назва назва назва назва вид маса

Ноутбук ЬЕІЧОУО Ноутбук ЬЕІМОУО ісІеаРасі 320-15 І5К

Зміни у вартості об’єкта:

№
з/п

Дата відображення 
господарської операції

Зміст операції Первісна (переоцінена) 
вартість

Ліквідаційна
вартість

Вартість, яка 
амортизується

Знос Строк корисного 
використання

* Заповнюється у разі безоплатного отримання об’єкта основних засобів.
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** Заповнюється у разі безоплатного отримання об’єкта основних засобів від суб’єктів державного сектору.
Зміни в характеристиці об ’єкта після проведення робіт з реконструкції (реставрації), модернізації, добудови, дообладнання та часткової ліквідації тощо. 

Інформація про знос:
Дата введення в експлуатацію о б ’єк т а _____________________  Дата виведення з експлуатації о б ’єкта_____________________
Дата введення в експлуатацію об’єкта_____________________  Дата виведення з експлуатації об ’єкта_____________________

№
з/п

Період, за який 
нарахована 
амортизація

Кількість місяців 
корисного 

використання 
(експлуатації)

Сума
амортизації

№
з/п

Період, за який 
нарахована 
амортизація

Кількість місяців 
корисного 

використання 
(експлуатації)

Сума
амортизації

№
з/п

Період, за який 
нарахована 
амортизація

Кількість місяців 
корисного 

використання 
(експлуатації)

Сума
амортизації

Інформація про рух об’єкта:
Внутрішнє переміщення

№
з/п дата назва, номер документа місцезнаходження об’єкта після переміщення матеріально відповідальна особа

Дата Назва, номер документа Причина вибуття
м ж /

Картку заповнив
(підпис

Бухгалтер Данілова Д.В. 
(посада, ініціали та прізвище)

«____ » серпень 2( 18 р .

Відмітка про відкриття нової інвентарної картки обліку об’єкта основних засобів №


