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Ш ановний пане Аркадію!

У- Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації за 
дорученням заступника керівника апарату виконавчого органу Київської 
м іської ради (Київської м іської державної адміністрації) Є. Ситніченка від
04.06.2020 №  3049 (з), відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» розглянуто Ваш інформаційний запит від 04.06.2020 
щодо дотримання районною в місті Києві державною  адміністрацією 
карантинних правил і обмежень та повідомляємо.

У 'Святош инській районній в місті Києві державній адміністрації контроль 
за дотриманням працівниками карантинних правил та обмежень, спрямованих 
на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (C 0V ID -19), 
здійснюється керівниками структурних підрозділів на виконання протоколу № 
5 від 17.03.2020 Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Святош инської районної в місті Києві державної 
адміністрації.

Організовано ш;оденну перевірку стану здоров’я працівників на ознаки 
респіраторних захворювань та щоденний температурний скринінг 
(термометрію), як умову допуску до роботи; за кошти Первинної профспілкової 
організації Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації для 
працівників адміністрації придбані засоби індивідуального захисту.

Управлінням освіти, молоді та спорту Святош инської районної в місті 
Києві державної адміністрації прямими договорами було закуплено для 

П рацівників управління такі товари: рукавички латексні, маски медичні, 
^ з ін ф ік у ю ч і  засоби, інфрачервоні термометри, дезінфікую чий килим.
С''.'



Додатки: 1. Копія розпорядження Святош инської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 24.03.2020 №  259 «Про призначення керівника робіт 
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації» на 1 арк. в 1 прим.;
2. Копії протоколів Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 26.02.2020 № 3 , від 11.03.2020 № 4 , від 17.03.2020 № 5  
на 14 арк. в 1 прим.;
3 . Копія наказу відділу культури та охорони культурної спадщини 
Святош инської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.03.2020 
№  166 «Про деякі обмежувальні заходи щодо запобіганню корона вірусу COVID- 
19 у відділі культури та охорони культурної спадщини Святош инської районної 
в місті Києві державної адміністрації та підпорядкованих закладах» 
на З арк. в 1 прим.;
4. Копії прямих договорів управління освіти, молоді та спорту Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації » на 116 арк. в 1 прим.

З повагою

Голова І Сергій П А ВЛО ВСЬКИЙ

Юрій Іщенко
Віктор Коцю ба 424 99 28



СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

о
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Про призначення керівника робіт 
з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації

Відповідно до статей 71, 75 Кодексу цивільного захисту України, Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», з метою організації виконання 
заходів з ліквідації наслідків надзвичайної сиіуації у Святошинському районі 
міста Києва:

1. Призначити керівником робіт з іпквідації ігаслідків надзвичайної 
ситуації виконувача обов’язків заступника голови Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації Ж идченко [рину Михайлівну.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов’язків голови

Згідно з оригіналох^
В\ДД'Л

ОРГ̂ШЗ 
,уЯ030Д'

Андрій ТРАІУСБОВЕЦЬКИЙ

Тетяна ЛОЗОВА
Начальник віддш ;| 
організації д ілово^ |їв  ^

Оригінал знаходитІ^фу^е% ^|'^^^#^^рж адміністрації
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У КРАЇН А

С В Я Г О Ш И Н С Ь К А  РА Й О Н Н А  В М ІС Т І К И Є В І 
Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т РА Ц ІЯ

К ом ісія з питапь техногенн о-екологічної безпеки та надзвичайних си гуаціїі

вул. Сыиника, І б, м. Київ. 03142, тел./факс (044) 424-99-27, 424-99-28, 424-99-29  
Е-таїІ тс4-шпкгм)кііп%іі)\2т\ш Код ЄДРПОУ 37499435

П РО ТО К О Л  №  З

26.02.2020 10-00

Головував; голова комісії -  в. о. голови Святошииської районної в місті 
Києві державної адміністрації Трамбовецький А.О.

П рисутні: члени комісії відповідно до списку, що додається.

П орядок денний: 1. Про стан проведення технічної інвентаризації захисних 
споруд цивільного захисту, вироблення пропозицій щодо подальшого 
використання захисних споруд, власники яких відмовляються від їх наявності та 
утримання. Доповідач: начальник РУГУ ДСНС України в м. Києві Нехаєв Д.В.

2. Про заходи щодо запобігання поширенню на території району г'острих 
респіраторних хвороб спричинених короновірусом та вірусом грипу. Доповідач: 
начальник відділу охорони здоров’я Святопіинської райдержадміністрації 
Алексеенко Н.І.

В И РІШ И Л И : 

Щ одо перш ого питання

1. Інформацію начальника РУГУ ДСНС України в м. Києві Нехаєва Д.В. про 
стан захисних споруд цивільного захисту та проведення технічної інвегггаризації 
взяти до відома.

2. Керівникам суб’єктів господарювання на балансі, яких знаходяться 
захисні споруди цивільного захисту:



2.1. Завершить проведення технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту.

Термін: 01.12.2020

2.2. Нанести таблички (вказівки) позначення захисних споруд цивільного 
захисту та напрямок руху до них.

Термін: 10.03.2020

2.3. Технічну документацію захисних споруд привести у відповідність до 
вимог наказу МВС України від 09.07.2018 № 579 зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України ЗО липня 2018 р. за N 879/32331.

Термін: 10.03.2020

■2.4. Укомплектувати захисні споруди у відповідності з паспортними даними 
та вимогами керівних документів.

Термін: 01.12.2020

2.5. Дотримуватися періодичності проведення технічного обслуговування 
обладнання захисних споруд, вчасно проводити ремонтні роботи з метою 
підтримання готовності захисних споруд до використання за призначенням.

.Термін: постійно

2.6. Привести технічний стан захисних споруд цивільного захисту у 
готовність до використання за призначенням.

Термін: 01.12.2020

Щ одо др угого питання

1. Інформацію начальника відділу охорони здоров’я Святошинської 
райдержадміністрації Алексеєнко Н.1. взяти до відома.

2. Керівникам структурних підрозділів Свя'іошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації, управлінням, службам, підприємствам, установам та 
організаціям незалежно від форм власності з метою запобігання поширенню 
гострих респіраторних захворювань, в межах компетенції:

2.1. посилити дезінфекційний режим (проведення волого прибирання з 
використанням дезінфікуючих засобів в приміш,еинях ДЗН та ЗНЗ, приміщеннях 
райдержадміністрації і ЖЕДів, торговельних закладів та закладів харчування, 
приміщеннях прийому громадян, у рухомому складі громадського транспорту, 
тощо);



2.2. забезпечити дотримання нормативних показників температури повітря в 
приміщеннях;

■ 2.3. проводити регулярне наскрізне провітрювання приміщень;

2.4. не допускати до роботи працівників з ознаками інфекційного 
захворювання;

2.5. у разі виявлення хворого з ознаками респіраторного захворювання вжити 
заходів для його ізоляції від здорових осіб;

2.6. забезпечити антисептичними засобами приміщення ДНЗ та ЗНЗ, 
приміщення РДА та ЖЕДів, торговельні заклади та заклади харчування, 
приміщення прийому громадян, тощо;

2.7. забезпечич'и медичні пункти ДНЗ, ЗІІЗ, підприємств необхідними 
засобами та обладнанням (термометри, бактерицидними випромінювачами, 
дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами та індивідуального 
захисту, тощо);

2.8. проводити роз’яснювальну роботу серед працівників про заходи щодо 
запобігання захворюванню на гостру респіраторну хворобу та заходи щодо 
запобігання захворюванню на грип таГРВІ.

Виконавці: Алексеєнко Н.1., Жидченко І.М., Мужиченко Є.О., Коваленко 1.1., 
Лозовський О.C., Кучерявий А.М., Топоренко С.А., Шпак Ю.В., Гордсєва В.M., 
Вакуленко О.П., Гриценко В.М., Стаднік Л.В., Грусова І.В., Веремійова Л.П., 
Сударікова І.Л., Лозова Т.І., Баришовець P.O., Бєлоусова A.B., Теренчук Ю.В., 
Романенко І.О., Ґава И.О., Тюмін В.В., Новосельський С.В., Левицька К.В., 
Колоколуша Т.А., Корщикова Т.М., Мощенко Г.П., Кожанова О.М., Савчук Є. В., 
Кравченко О.О., Полухіна 1.М., Більська О.Ф., Григоренко В.В., Каневський С.Г., 
Магалов А.М., Обуховський 0 .0 . інші керівники управлінь, служб, підприємств, 
установ та організацій незалежно від форм власності

Термін: до покращення епідеміологічної ситуації

3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 
№ 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» та пункту 10 
Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, 
затвердженого розпорядхсенням Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 30.11.2017 № 601 рішення комісії, прийняті у межах її



повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади, 
підприємствами, установами та організаціями розташованими на території 
Святошинського району м. Києва.

Голова комісії

Відповідальний секретар комісіі

Андрій ТРАМБОВЕЦЬКИЙ 

Леонід АСМАНСЬКИЙ



У К РА ЇН А  

С В Я Т О Ш И Н С Ь К А  РА Й О Н Н А  В М ІС Т І К И ЄВ І 
Д Е РЖ А В Н А  А Д М ІН ІС Т РА Ц ІЯ  

К омісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

вул. С єм аш ка.Іб , м. Київ, 03142, т ел./ф акс (044) 424-99-27, 424-99-28, 424-99-29  
Е-таіІ m chssvda(cv.kievcitv.vov.ua К од С Д РП О У  3 7 4 9 9 4 3 5

П РО Т О К О Л  №  4

11.03.2020 10-00

Головував: із.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації ТРАМБОВЕЦЬКІІЙ А.О.

П рисутні: члени комісії відповідно до списку та запрошені, що додається.

П орядок денний: «Про попередження розповсюдження нової
коронавірусної інфекції (C0VID-19) та введення обмежувальних 
заходів на території міста Києва»

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України станом на ранок 11 
березня 2020 року у світі було зареєстровано 114 219 випадків захворювання 
C0VID-19, з них 4024 закінчились смертю, у той же час 64 147 (56,2%) осіб 
одужали. За межами Китаю зафіксовано 33 295 випадків у 103
країнах/територіях/регіонах.

На території Європейського регіону зареєстровано 15 114 випадків
захворювання C0VID-19 (Італія - 9172, Німеччина -1139, Франція - 1412, Іспанія - 
1024,• Швейцарія - 332, Великобританія - 323, Нідерланди - 321, Бельгія - 239, 
Швеція - 248, Норвегія - 192, Австрія - 131, Греція - 73, Ісландія - 55, Сан-Марино
- 49, Данія - 90, Ізраїль - 35, Фінляндія - ЗО, Чехія - 36, Ірландія - 21, Португалія - 
ЗО, Грузія - 15, Хорватія - I I , Естонія - 10, Азербайджан - 9, Словенія - 23, 
Румунія - 15, Білорусь - 6, Польша - 16, Росія - 7, Угорш,ина - 9, Північна 
Македонія - 4, Словаччина - 5, Болгарія - 4, Мальта - З, Боснія та Герцеговина - 2, 
Латвія - 6, Сербія - 2, Андорра, Вірменія, Литва, Люксембург, Монако, Молдова, 
Україна по одному випадку) та 529 летальних випадків.

В Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок C0V1D-19. 
Загалом за весь період Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр



про захворювання на C0VID-19, в тому числі 2 підозри на території міста Києва. 
Наразі 4 зразки ще перебувають на стадії дослідження.

У місті Києві, як і в Україні в цілому, спостерігаються активні міграційні 
процеси населення та існує реальна загроза завезення і поширення нової 
коронавірусної інфекції (C0VID-19) на територію столиці.

Протоколом Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 06.03.2020 №8 визнано, що на території 
м. Києва існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації природного 
характеру (відповідно до Класифікатору надзвичайних ситуацій, затвердженого та 
введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 
відноситься до категорії «Надзвичайна ситуація природного характеру» код 20711 
«Надзвичайна ситуація, пов’язана з екзотичним та особливо небезпечними 
захворюванням людей (окремі випадки)», яка може набути регіонального рівня 
(відповідно до пунктів 4 та 9 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх 
рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.03.2004 №368).

В И РІШ И Л И :

1. Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації про те, що у місті Києві 
підготовлено до прийому хворих на корона вірус Covid-19 7 лікарень.

2. Управлінню освіти молоді та спорту Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації, управлінню праці та соціального захисту населення 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, відділу культури та 
охорони культурної спадщини Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм 
власності:

2.1. призупинити освітній процес у закладах загальної середньої, 
дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти усіх типів, 
форм власності Святошинського району міста Києва з 12 березня 2020 року;

2.2. внести корективи до навчальних планів освітніх програм закладів 
загальної середньої освіти, спеціалізованих закладів освіти (мистецькі, спортивні 
школи, тощо);

2.3. організувати навчання з використанням можливостей дистанційної 
осб/шм, інтернет-ресурсів, тощо;

2.4. забезпечити вхідний санітарний контроль у приміщеннях дитячих, 
спортивних, соціальних та спеціалізованих закладів, тощо.

Відповідальні: Жидченко І.М., Шахрай Т.І., Коваленко 1.1., Трусова LB
Термін: з 12.03.2020 до 27.03.2020



3. Керівникам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації 
м. Києва з метою обмеження контакту серед великих груп студентів:

3.1. внести корективи в навчальні плани занять з метою обмеження контакту 
серед великих груп студентів ( зменшення кількість лекційних годин, в аудиторіях 
за рахунок збільшення годин, відведених на практичні та семінарні навчальні 
занлітя);

3.2. посилити дезінфекційний режим (проведенням вологих прибирань з 
використанням дезінфікуючих засобів в учбових кімнатах, лекційних аудиторіях, 
місцях спільного користування, гуртожитках);

3.3. не допускати до відвідування закладу студентів з ознаками інфекційного 
захворювання;

3.4. передбачити в гуртожитках приміщення для ізоляції студентів з ознаками 
захворювання на грип та ГРВІ;

3.5 заборонити проведення масових заходів в приміщеннях гуртожитків 
вищих навчальних закладів;

3.6. вжити заходів в разі виявлення студента з ознаками респіраторного 
інфекційного захворювання для його ізоляції від здорових осіб та негайного 
повідомлення про цей випадок відповідний заклад охорони здоров'я.

Відповідальні: Керівники вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації
Термін: з 12.03.2020 до 27.03.2020

4. Керівникам структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації, управлінням, службам, підприємствам, установам та 
організаціям незалежно від форм власності та підпорядкування, розміщених на 
території Святошинського району міста Києва:

4.1. забезпечити обмеження проведення масових заходів на території 
Святошинського району м. Києва (більиіе 60 осіб), до участі в заходах допускати 
лише осіб , які пройшли термометрію;

4.2. посилити дезінфекційні заходи в місцях проведення масових заходів 
(більше 60 осіб), підтримувати дотримання нормативних показників температури 
повітря та проводити наскрізне провітрювання в приміщеннях;

Відповідальні: Алексеєнко Н.І., Шахрай Т.А., Мужиченко Є.О.,
Коваленко І.І., Топоренко С.А., Шпак Ю.В., Трусова LB., Веремійова Л.П., 
Григоренко В.В., Каневський С.Г., Магалов А.М., Обуховський 0 .0 . інші 
керівники управлінь, служб, підприємств, установ та організацій незалежно від 
форм власності

Термін: до покращення епідемічної ситуації

5. Відділу культури та охорони культурної спадщини Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації, відцілу з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації підготувати звернення до релігійних громад міста Києва



щодо попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції (C0VID-19) 
на території Святошинського району міста Києва;

Відповідальні: Трусова І.В., Романенко I.О.
Термін: до покращення епідемічної ситуації

6. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409 
«Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» та пункту 10 
Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 30.11.2017 № 601 рішення комісії, прийняті у межах її 
повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади, 
підприємствами, установами та організаціями розташованими на території 
Святошинського району м. Києва.

Голова комісії у  ̂  Андрій ТРА

Відповідальний секретар Леонід АСМАНСЬКИЙ



У К РА ЇН А

С В Я Т О Ш И Н С Ь К А  РА Й О Н Н А  В М ІС Т І К И ЄВІ 
Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т РА Ц ІЯ

К омісія з питань техногенн о-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

вул. С ем аш ка,І6 , м. Київ, 03142, т ел./ф акс (044) 424-99-27, 424-99-28, 424-99-29  
_______________________________ Е-т аіІ mchssrduCâ!.kie.vciiv.ÿ:üv.iia Код С Д Р П О У  37499435

П РО ТО К О Л  №  5

17.03.2020 10-00

Головував: в.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації ТРАМБОВЕЦЬКИЙ А.О.

П рисутні: члени комісії відповідно до списку та запрошені, що додається.

П орядок денний: «Про попередження розповсюдлсення нової
коронавірусної інфекції (C0VID-19) та введення обмежувальних 
заходів на території міста Києва»

Станом на ранок 15 березня 2020 року в Україні зареєстровано З лабораторно 
підтверджених випадки C0V1D-19. В Чернівецькій області -  два випадки, та в 
Житомирській області -  один (летальний) випадок.

Всього з початку року до Центру громадського здоров’я надійшло 79 
повідомлень про підозру на C0VID-19 ( з випадки підтверджено, 64 -  негативні, 
12 -  ще досліджуються.

У світі було зареєстровано 156 400 випадків захворювання C0V1D-19, з них 
73 968 (47,3%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 75 405 випадків у 134 
країнах/територіях/регіонах.

їіа  території Європейського регіону зареєстровано 44 529 випадків
захворювання C0V1D-19 (Італія 21 157, Іспанія 5 753, Франція 4 500, Німеччина З 
795, Швейцарія 1 359, Великобританія 1 144, Нідерланди 959, Швеція
924,Норвегія 907, Данія 827, Бельгія 689, Австрія 655, Греція 190, Ізраїль 178, 
Фінляндія 155, Чехія 150 , Ісландія 138, Ірландія 129, Румунія 113, Португалія 112, 
Естонія 79, Сан-Марино 77, Словенія 57, Польща 49, Словаччина 44, Сербія 41, 
Албанія 38, Російська Федерація 34, Хорватія 31, Грузія ЗО, Латвія 26, Угорщина 
25, Білорусь 21, Кіпр 21, Азербайджан 19, Боснія і Герцеговина 13, Північна 
Македонія 13, Мальта 9, Фарерські острови 9, Вірменія 8, Литва 8, Республіка



Молдова 8, Болгарія 7, Казахстан 6, Люксембург 5, Ліхтенштейн 4, Україна З, 
Андорра 2, Джерсі 2, Монако 2, Гернсі 1, Гібралтар 1, Святий Престол 1, 
Туреччина 1) та 1736 летальних випадків (загалом 5833 закінчились смертю).

14 березня Уряд України ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження 
перетину державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на 
території України вірусу (C0V1D-19). Починаючи з 16 березня 2020 року з 00 
годин 00 хвилин до 00 годин 00 хвилин по З квітня (у ніч з 2 на З квітня) 
припиняється в’їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства.

За останніми даними американських вчених - вірус (C0VID-19) може 
зберігатись до З годин в аерозолі та до кількох днів на об’єктах довкілля. 
Інкубаційний період складає в середньому і - 14 днів, але за останніми даними, в 
окремих випадках, може збільшуватись до 24 - 27 днів. Існування безсимптомних 
форм, інфікування (за даними обстеження осіб, які перебували на круїзному 
лайнері «DiamondPrincess») становить 50%. Саме це і обумовлює необхідність 
проведення відповідних обмежувальних заходів щодо зменшення пандемії.

За орієнтовним прогнозом Державної установи «Інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної Академії медичних 
наук України», при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів 
інфікованими в Україні можуть бути 9,4 млн. населення.

28 лютого 2020 року ВООЗ підвищила глобальний рівень небезпеки щодо 
розповсюдження нового коронавірусу до дуже високого, а натепер мова йде вже 
про пандемію, тому лише оперативні адекватні попереджувальні заходи можуть 
стримати поширення вірусу та знизити показники захворювагюсті та смертності.

Для мінімізації негативних наслідків від нової біозагрози в місті Києві 
необхідно бути готовими до протидії за найнесприятливішим сценарієм. Суворі та 
своєчасні епідеміологічні заходи мають вирішальне значення для стримування 
швидкого поширення нового збудника (C0VID-19) на території столиці.

Протоколом Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 06.03.2020 №8 визнано, що на території 
м.Києва існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації природного 
характеру (відповідно до Класифікатору надзвичайних ситуацій, затвердженого та 
введеного в дію наказом Держсполшвстандарту України від 11.10.2010 № 457 
відноситься до категорії «Надзвичайна ситуація природного характеру» код 20711 
«Надзвичайна ситуація, пов’язана з екзотичним та особливо небезпечними 
захворюванням людей (окремі випадки)», яка може набути регіонального рівня 
(відповідно до пунктів 4 та 9 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх 
рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 
№368).



ВИ РІШ И Л И :

1. Взяти до відома, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу C0VID-19» відповідно до статті 29 Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території 
України коронавірусу (C0VID-19) та з урахуванням рішення Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 
2020 р. з 12 березня до З квітня 2020 р. на усій території України установлено 
карантин.

2. З метою попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції 
(C0VID-19) на території Святошинського району міста Києва, з урахуванням 
ймовірного розвитку складної епідемічної ситуації, відповідно до статей 28, ЗО 
Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення», Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації, затвердженого розпорядженням Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 30.11.2017 № 601, з ООгод.ООхв. 17.03.2020 до
31.03.2020 року ввести обмежувальні заходи, а саме:

2.1.Максимально обмежити:
2.1.1. пересування населення між містом Києвом та іншими населени

пунктами України, а також пересування в громадських місцях без крайньої 
потреби;

2.1.2. проведення культурних, політичних спортивних, соціальних, релігійних 
та інших заходів за масовою участю громадян, виключити планування таких 
заходів, у тому числі пов’язаних з виїздом громадян за кордон, до стабілізації 
ситуації;

2.1.3. роботу закладів громадського харчування (заклади швидкого
харчування, ресторани, кафе, бари, в тому числі і на автозаправних станціях), 
залишити доступними для кур’єрської доставки та самовивозу;

2.1.4. роботу всіх торгівельних закладів, в тому числі будівельними 
матеріалами (за виключенням продуктових та господарських магазинів (відділів), 
аптек);

2.1.5. роботу готелів, хостелів;
2.1.6. роботу релігійних установ, проведення масових богослужінь,

екскурсійних заходів.
2.2. Тимчасово призупинити:
2.2.1. роботу спортивних комплексів, басейнів, закладів побутового

обслуговування населення (лазні, СПА саіюни, саіюни краси, косметологічні 
кабінети, кабінети масажу, перукарні, тату салони, тощо);

2.2.2. роботу розважальних закладів (дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні 
клуби, квест кімнати, тощо);



3. Управлінню освіти молоді та спорту Святошинської районної в місті 
Києві-державної адміністрації, управлінню праці та соціального захисту населення 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, відділу культури та 
охорони культурної спадщини Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм 
власності забезпечити виконання підпункту 2.2. пункту 2 цього протоколу.

Відповідальні: Коваленко І.І., Трусова Т.В, підприємства, установи та 
організації

Термін: 17.03.2020 - до окремого розпорядження.

4. Відділу економіки, відділу торгівлі, споживчого ринку та 
підприємництва Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 
проінформувати керівників закладів громадського харчування, торгівельних 
мереж, спортивних комплексів, закладів побутового обслуговування населення, 
розважальних закладів щодо забезпечення виконання підпунктів 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 
2.2.2 пункту 2 цього протоколу.

Відповідальні: Теренчук Ю.В., Бєлоусова A.B.
Термін: 17.03.2020 - до окремого розпорядження

5. Структурним підрозділам Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації, керівникам підприємств, установ та організацій, 
незалежно від форм власності та підпорядкування, в тому числі готелів, хостелів, 
релігійних установ, розміщених на території міста Києва:

5.1. забезпечити виконання пункту 2 цього протоколу;
5.2 скасувати або максимально перевести в режим телефонних або 

відеоконференцій усі нарадчі заходи та засідання колегіальних і дорадчих органів 
(зокрема громадських слухань і обговорень), за винятком виключних випадків;

5.3. скасувати до особливого розпорядження проведення особистих прийомів 
громадян;

5.4. запровадити щоденний температурний скринінг працівників, негайно 
відправляти до дому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих 
респіраторних захворювань;

5.5. забезпечити проведення дезінфекційних заходів (вологі прибирання з 
використанням дезінфікуючих засобів у приміщеннях), дотримання нормативних 
показників температури повітря та передбачити режим провітрювання приміщень;

5.6. забезпечити дотримання дистанції працівниками, які мають найбільший 
контакт із відвідувачами, на відстань як мінімум 1 метра, або встановити захисні 
екрани для захисту працівників;

5.7. забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил 
особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки, тощо).

5.8. максимально перевести здійснювану персона:юм роботу на віддалений 
доступ із застосуванням електронних комунікаційних технологій;



5.9. запровадити режим профілактичного спостереження за особами із числа 
персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів СРДА, підприємства, 
установи та організації

Термін: 17.03.2020 - до окремого розпорядження.

6. Для забезпечення контролю за виконанням пункту 2 цього протоколу 
створити спільну робочу групу, з розрахунку, що додається

Відповідальні: Іщенко Ю.А., Нехаєв Д.В., Бариитовець P.O., Белоусова A.B., 
Теренчук Ю.В., Алексеенко Н.І.

Термін: невідкладно-до окремого розпорядження

7. Взяти до відома, що відповідно до статті 325 Кримінального кодексу 
України про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним 
захворюванням та масовим отруєнням, передбачено, що за порушення правил та 
норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним 
захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і 
боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити 
поширення цих захворювань, карається штрафом до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або 
обмеженням волі на строк до трьох років.Ті самі діяння, якщо вони спричинили 
загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -караються позбавленням волі на строк від 
п'яти до восьми років.

8. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю та 
відділу охорони здоров’я Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації:

8.1. організувати проведення роз’яснювальної роботи щодо висвітлення 
питань профілактики коронавірусної інфекції (C0VID-19) та запровадження 
максиїмальних обмежувальних заходів на території міста Києва;

8.2. організувати проведення роз’яснювальної роботи щодо адміністративної 
та кримінальної відповідальності за порушення правил протиепідемічних заходів 
та санітарного законодавства;

8.3. рекомендувати громадянам, при появі перших ознак респіраторної 
інфекції залишатися вдома (за місцем перебування) і негайно звертатися за 
медичною допомогою до закладу охорони здоров'я за місцем обслуговування.

Відповідальні:Романенко І.О., Алексеенко Н.І.
Термін: 17.03.2020 - до окремого розпорядження.

9. Святошинському управлінню поліції ГУ НП України в місті Києві, 
забезпечити громадській порядок та виконання обмежувальних заходів на 
території Святошинського району міста Києва.

Відповідальні: Чернишов С.В.



Термін: невідкладно-до покращення епідемічної ситуації

10. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 
№ 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» та пункту 10 
Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 30.11.2017 № 601 ріпіення комісії, прийняті у межах її 
повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади, 
підприємствами, установами та організаціями розташованими на території 
Святошинського району м. Києва.

Голова комісії — -------- Андрій ТРАМБОВЕЦЬКИЙ

Відповідальний секретар комісІг^^І^^4^^^^^- Леонід АСМАНСЬКИЙ
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СВЯТОШ ИНСЬКА РАЙОННА ІЗ М ІС Т І КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ

В ід д іл  к ул ь тур и  та охорон и  к у л ь т у р н о ї сп адщ и н и

Н А К А З

Про деякі обмежувальні заходи щодо 
запобігання поширенню коронавірусу 
C0VID-19 у відділі культури та охорони 
культурної спадщини Святошинської районної 
в місті Києві державної адміністрації та 
підпорядкованих закладах

Відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території 
України корона вірусу C0VID-19», розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
16.03.2020 № 4 4 4  «Про деякі -заходи щодо запобігання поширенню
коронавірусу C 0V ID -19 на території міста Києва», враховуючи прогокол 
позачергового засідання комісії з питань техіюгенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 № 2 , протокол засідання Постійної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 16.03.2020 № 10 «Про попередження розповсюдження нової 
коронавірусної інфекції «Covid-19» та введення обмежувальних заходів на 
території міста Києва», з метою мінімізації ризиків поширення вірусу у відділі 
культури та охорони культурної спадщини Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації та у підпорядковаьіих закладах

НА КАЗУЮ :

1. Ввести обмежувальні заходи у відділі культури та охорони культурної 
спадщини Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та 
підпорядкованих закладах культури Святошииського району міста Києва,

1.1. Тимчасово, до 03 квітня 2020 року, обмежити доступ до приміщення 
відділу культури та охорони культурної спадщини на проспекті Перемоги, 112, 
крім працівників відділу культури та охороїш культурної спадщини та 
централізованої бухгалтерії відділу культури та охорони кульауріюї спадщини.

1.2. Скасувати до 03 квітня 2020 року проведення особистого прийому 
громадян у відділі культури та охорони культурної спадщини.



1:3. Запровадити щоденний температурний скринінг працівників, негайно 
відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки 
гострих респіраторних захворювань.

1.4. Забезпечити проведення дезінфекційних заходів (вологі прибирання з 
використанням дезінфікуючих засобів у приміщеннях), дотримання 
нормативних показників температури повітря та передбачити режим 
провітрювання приміщень.

1.5, Розглянути можливість щодо переведення здійснюваної персоналом 
роботи на віддалений доступ із застосуванням електронних інформаційно- 
комунікаційних технологій.

2. Директорам підпорядкованих закладів: Київської дитячої школи
мистецтв № 8 (ФЕДЧЕВОСУ В.І.), Київської дитячої музичної школи № 22 
(ГЕРАСИМЧУК Л.В.), Київської дитячої музичної школи № 23 (АНІКЄЄНКО 
А.І.), Київської дитячої музичної школи № 29 (КЛЯВЛІНІЙ О.О!), Київської 
дитячої художньої школи № 5 (ПРЯДКУ М.В.), Централізованої бібліотечної 
системи «Свічадо» (ТІМАШОВІЙ В. M.), Культурно-просвітнього закладу 
«Центр культури «Святошин» (РОМАНЕНКУ І. M.):

2.1. Обмежити доступ до будівель закладів, крім працівників закладів.
2.2. Заборонити проведення культурних, екскурсійних та інших заходів за 

масовою участю громадян, виключити планування таких заходів, у тому числі 
пов’язаних з виїздом громадян за кордон, до стабілізації ситуації.

2.3. Скасувати проведення нарад, засідань. У виключних випадках 
проведення нарад здійснювати в режимі телефонних або відеоконференцій,

2.4. Скасувати до особливого розпорядження проведення особистих 
прийомів громадян. Взяти до відома, що громадяни можуть реалізувати право 
на звернення шляхом надсилання письмового звернення поштою, з 
використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв ’язку.

2.5. Забезпечити недопущення до роботи працівників закладів з ознаками 
інфекційного захворювання.

2.6. Проводити навчально-освітній процес з використанням можливостей 
дистанційної освіти, інтернет-ресурсів, за рахунок інтенсифікації занять, тощо.

2.7. Забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил 
особистої гігієни (мило, одноразові рушники, серветки, тощо).

2.8. М аксимально церевести здійснювану працівниками роботу на 
віддалений доступ із застосуванням електронних комунікаційних технологій.

2.9. Невідкладно інформувати відділ культури та охорони культурної 
спадщини та заклади охорони здоров’я про надзвичайні випадки у закладах,

2.10. Взяти до відома, що відповідно до статті 325 Кримінального кодексу 
України про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання 
інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, передбачено, що за 
порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та 
іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним 
захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або 
завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом 
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до



шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Ті самі діяння, 
якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, - караються 
позбавленням волі на строк від п ’яти до восьми років.

2.11. Організувати проведення роз’яснювальної роботи щодо 
адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил 
протиепідемічних заходів та санітарного законодавства.

3. Тимчасово, на термін обмежувальних заходів, запровадити 
комунікаційні заходи між відділом культури та охорони культурної спадщини, 
централізованою бухгалтерією та підпорядкованими закладами щодо 
документообігу за допомогою інтернет-ресурсу.

3 .1. Забезпечити подання нормативно-правових актів (наказів), листів, 
бухгалтерських документів (табелі на заробітну плати, тощо) до відділу 
культури та охорони культурної спадщини в електронному вигляді (сканкопії) у 
форматі .pdf на електронну адресу відділу культури. Оригінали документів 
надати після зняття обмежувальних заходів.

4. Персональну відповідальність за виконання цього наказу покласти на 
директорів підпорядкованих закладів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на АРТЬОМЕІЇКО 
Людмилу Іванівну, головного спеціаліста відділу культури та охорони 
культурної спадщини.

Начальник

з  наказом ознайом 
Артьоменко Л 
Богачова О.В.- 
Тиха С.Д. -  
Круць Т.П.- 
Саранча Г.І, -  
Кресс Г.І. -  
Г'ралоданкіна 
Крюкова Л.О 
Плаван М.В. ■
Яріш Т.М. “  
Шостак Р.О 
Федченко В 
Герасимчук 
Анікєєнко А 
КляБліна 0 .0 , 
Прядко М.В. 
ТімашоваВ.М. 
Ромапенко І.М 

Меленчук Н._. 
Терешкова 0 .0 . 
Ковширко Л.М.

Ірина ТРУСОВА



Договір №

м. Київ

Фізична особа -  підприємець Слободян Дар’я Олександрівна, в подальшому 
"Постачальник", в особі Слободян Дар’ї Олександрівни, що діє на підставі Витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фо 
з однієї сторони, та управління освіти, молоді та спорту Святошинської районно 
Києві державної адміністрації, в подальшому "Замовник", в особі в. о. нач 
Коваленко Іванни Іванівни, що діє на підставі Положення, уклали договір про наступь :е

2020 р.

р|мувань, 
в місті

иіьника

хн1ЧНИМ

вання і

І. Предмет договору
1.1. Постачальник зобов’язується поставити Замовнику товари: «ДК 021-Ю15

а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на | умовах
Договору.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1), що є невід'ємною частиною 
договору.

II. Якість товарів
2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стандартам, 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або те 
умовам для цього виду товару та забезпечувати цілісність товару під час транспорту 
збереження.
2.3. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умова^ цього 
Договору, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною 
товару неналежної якості несе Постачальник.

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 49 680,00грн. (Сорок дев'ять тисяч шістсот вісімдесят фивень
00 копійок) без ПДВ.
3.2. Договірні зобов’язання в цьому розділі виникають в залежності від реакьного 
фінансування видатків. Платіжні зобов’язання виникають при наявності відпої ідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін 
(додаткова угода до Договору).

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовник на підставі видаткової накладно
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов’язується пр)вести 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів: до 31.12.2020 року включно.
5.2. Постачальник постачає товар за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А.
5.3. Відвантаження, розвантаження та монтаж товару здійснюється власними 
Постачальника.

VI. Права та обов’язки сторін
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Проводити оплату протягом 20 календарних днів з моменту поставки това|ру за

илами
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6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачаї^ьником, 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору зале: 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного 
оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність 
печатки, підписів тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Постачальника необхі 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Постачальником товарів, визначеним даним Дог 
здійснювати їх закупівлю у інших суб’єктів господарювання на власний розсуд до \ ( 
відновлення постачання товарів Постачальником.
6.3. Постачальник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим роз^іілом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості товару.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати товар до моменту передачі Замовнику.
6.3.5. За вказівкою Замовника зробити монтаж товару, що входить до вартості Товаї^у згідно 
специфікації (додаток №1), що є невід’ємною частиною договору
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник має право достроково 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань при закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % ві ц суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксованого 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань. Фіксація невиконання гбо не 
своєчасного виконання зобов’язань Постачальником здійснюється комісією у складі 
представників Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації та відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації 
невиконання або не своєчасного виконання зобов’язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти яким 
постачається товар, на якість або поставку товару, за умови підтвердження інформації 
зазначеної в скарзі, Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому по эядку, 
повідомивши про це Постачальником за 5 (п’ять) календарних днів до дати розірвання 
Договору.
7.4. У разі не поставки Постачальником товарів, визначених даним Договором, протягом 5 
(п’яти) днів без поважних причин, Замовник має право розірвати цей Догсвір в 
односторонньому порядку, повідомивши про це Постачальника за 5 (п’ять) календарних 
днів до дати розірвання Договору.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне викоінання 
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не 
існували пігг ЧЯГ. ^пяпяина Ппгпізг»г*\г т’о г.ттттттт/.тттх ----  -------



катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом З днів з мом|енту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір, 
попередньої оплати Постачальник повертає Замовник кошти протягом трьох днін 
розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вир 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у с} 
порядку.

ЗО днів, 
У разі 
з дня

шувати

довому

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладанн)^ цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім осо()ам без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону Україн і «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодарством 
України.

XII. Додатки до договору
Невід’ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

ХІП. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

П остачальник:
Фізична особа -  підприємець 
Слободян Дар’я Олександрівна
Юридична адреса: вул. Симиренка, 
будинок 5, КВ.105,
ІПН 3288809520
р/р UA3 83007110000026009052641219 
в ПАТ КБ «Приват Банк» м. Києва 
МФО 300711 
Тел.:Г092Ш8-18-08

.О. Слободян

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації
03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А 
тел. 403-30-03
р/р и/^ ^-%clV/MV3^4diiC(C>c^çcomiJ. 
в УДКСУ у Святошинському районі м. Києіа 
Код банку 820019
Код за ЄДРПОУ

В.о. Начальника о І.І.



Додіт

Специфікація

№
п/п

Найменування Одиниця
виміру

Кількіс
ть

Ціна за 
одиницю 

(грн.), без ПДВ

Заг альна сума
(грн.), 

зез ПДВ

1 Дезінфекційний килим без вмісту 
дезінфекційного засобу

Штука 144 345,00 *9 680,00

(загальна сума словами): 49 680,00грн. (Сорок дев'ять тисяч шістсот вісімдесят 
копійок) без ПДВ

гривень 00

OK №1

П остачальник:
Фізична особа -  підприємець 
Слободян Дар’я Олександрівна
Юридична адреса; вул. Симиренка, 
будинок 5, КВ.105,
ІПН 3288809520
р/р и  A3 83007110000026009052641219 
в ПАТ КБ «Приват Банк» м. Києва 
МФО 300711 
Тел.:(093)418-18-08

Д.О. Слободян

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації
03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А 
тел. 403-30-03 
р/р Ufi ОЬЧі<Z4c6>07c’C0tP7rhi
в УДКСУ у СвЯТОШИНСЬКОМу 
Код банку 820019 
Код за ЄДРПОУ 3749853р^

В.о. Начальника

€ва

KopafflH^o І.І.

К Hdi



с Э

Постачальник: ФІЗИЧНА ОСОБА -  ПІДПРИЄМЕЦЬ Слободян Дар’я Олександрівна

ІПН 3288809520
Адреса місцезнаходження;03134, м.Київ,
вул.Симиренка, будинок 5, кв.105, Тел. (093) 4181808
р/р UA383007110000026009052641219
в ПАТ КБ «Приват Банк» м. Києва
МФО 300711
e-mail: slob_spd@ukr.net

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації
03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А
тел. 403-30-03 Покупець: р / р

в УДКСУ у Святошинському районі м. Києва
Код банку 820019
Код за ЄДРПОУ 37498536

Видаткова накладна №0525_20/1 від

№ Товар Од Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ

1 Дезінфекційний килим без вмісту дезінфекційного засобу штука 144 345,00 49 680,00

Разом : 49 680,00

Всього найменуваньї, на суму 49 973 гри 00 коп

Сума: Сорок дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят три гривні 00 копійок без ПДВ

Місце складання:

Відвантажив: одян Д. О. Отримав(ла)

mailto:xxxxxxxx@xxx.xxx
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м, Київ “ C>S ф 20 р.

Фізична особа-підприємець Соловйова B.C., яка діє на підставі виписки з ^ДР в 
подальшому Постачальник, з однієї сторони, та управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. в подальшому 
"Замовник", в особі в.о. начальника Коваленко Іванни Іванівни, що діє на підставі 
Положення, уклали договір про наступне:

Э00-4-
1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов’язується поставити Замовнику товари: ДК 021:2015- 19510 
Гумові вироби, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах Договору.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1). що є невід'ємною час' '̂иною 
договору.

II. Якість товарів
2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стандартам, 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технЬ’ 
умовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час транспортурання 
і збереження.
2.3.Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам 
Договору, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заі(ііною 
товару неналежної якості несе Постачальник.

чним

цього

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 49632.00 (Сорок дев'ять тисяч шістсот тридцять дві і[рн.00 

коп.) без ПДВ.
3.2. Договірні зобов’язання в цьому розділі виникають в залежності від реального 
фінансування видатків. Платіжні зобов’язання виникають при наявності відпові[щого 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою С торін 
(додаткова угода до Договору).

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовникна підставі видаткової накладної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов’язується провести 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів: j/, OQ>,________  2020
5.2. Постачальник постачає товар за адресою: Є  тг
5.3. Відвантаження та розвантаження товару здійснюється власними силами Постачальнрка.

VI. Права та обов’язки сторін
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Проводити оплату протягом 20 календарних днів з моменту поставки това|)у за 
кінцевим призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальн іком, 
ППНІЇЇПМ ИКШ И ППП ТТР ИПГП V РТППЛ- ü-QTTPUHQnuuY я ш ‘о*



6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залеж:іо від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналекного 
оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність 
печатки, підписів тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Постачальника необхідну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Постачальником товарів, визначеним даним Договором, 
здійснювати їх закупівлю у інших суб’єктів господарювання на власний розсуд до мо 
відновлення постачання товарів Постачальником.
6.3. Постачальник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розді 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати ш,одо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник має право достр 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

леиту

іом II

оково

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань при закупівлі товарів (Ьобіт, 
послуг) за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % від суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксов шого 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань. Фіксація невиконання аСо не 
своєчасного виконання зобов’язань Постачальником здійснюється комісією у с кладі 
представників Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті ЕСиєві 
державної адміністрації та відповідного закладу освіти, про що складається Акт фі ссації 
невиконання або не своєчасного виконання зобов’язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти, яким 
постачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтверд>сення 
інформації зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в одностороні [ьому 
порядку, повідомивши про це Постачальником за 5 (п’ять) календарних днів до дати 
розірвання Договору.
7.4. У разі не поставки Постачальником товарів, визначених даним Договором, протяюм 5
(п’яти) днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в
односторонньому порядку, повідомивши про це Постачальника за 5 (п’ять) календарних 
днів до дати розірвання Договору.

V111. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, 5кі не 
існувати під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аїарія, 
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом З днів з момен'у їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. У ПЯЗІ КПТТИ СТЛОК ЛІЇ пбгтяяин нрпрпрбппипї рили ПППТТПП’ЯП̂ГТТ.Ра (ЛІТГЇ-ТТТР иімг ІГМ t tuÎd



кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. V разі 
попередньої оплати Постачальникповертає Замовник кошти протягом трьох днів з дня 
розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у су|їовому 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладанш цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та ві̂ і 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім ос 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону Україїі 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законод|а 
України.

XII. Додатки до договору
Невід’ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

;омості. 
обамбез 
и «Про 
І ВСТБОМ

Постачальник:
ФОП С о л о в й о в а  B.C.
02068, м.Київ, вул.Срібнокільська. 
буд.1 КВ.370
код СДРПОУ2572505684
р/р: UA733351060000026002500997235
В ТВБВ №10004\0218 філії
ДОУ AT ’’Ощадбанк" МФО: 335106

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа. 6-А 
тел. 403-30-03
р/р у/?

Код банку 820172 
Код за СДРПОУ 37498536

Соловйова B.C. В.о. начальн Ссваленко



Додат 
до договору № SSS/JlûJfi

ÖK №1

ВІЩ

Специфікація

№

п/
п

Найменування Одиниця
виміру

Кількість ціна за 
одиницю 
(грн.), без

пдв

Загальна cyff а 
(грн.), 

без п д в

1 Рукавички латексні 
( 1 ООшт)__________

ун 141 352,00 49632,00

ВСЬОГО: 49632,00 (Сорок дев'ять тисяч шістсот тридцять дві грн.ОО коп.) без ПДВ.

Постачальник:
ФОП С о л о в й о в а  B.C.
02068, м.Київ, вул.Срібнокільська. 
буд.1 KB.370

код ЄДРПОУ2572505684
р/р: UA733351060000026002500997235
вТВБВ№10004\0218філії
ДОУ AT "Ощадбанк" МФО: 335106

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місгі Києві 
державної адміністрації

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа. 6-А 
тел. 403-30-03
р/р иЙ-

Код банку 820172 
Код за СДРПОУ 37498536

Соловйова B.C. В.о. начальни овал енко



Видаткова накладна № 69 від ■ 2020 р.

Постачальник:

Покупець:

Д о гов ір

ФОП Соловйова Вікторія Станіславівна
П/р UA733351060000026002500997235, у банку ТВБВ №10004\0218 ф ілії ДОУ AT "Ощадбанк' 

МФО 335106,
02068 м. Київ
код за ЄДРПОУ 2572505684, ІПН 2572505684,

Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрацм

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А

О сно вной  д о го в о р

№ Товар Місць Кількість Ціна Сумil

1 Рукавички латексні (100шт) 141Іуп 141 Іуп 352,00 49 6':2,00

Разом: 49 б: 2,00

Всього найменувань 1, на суму 49 632,00 грн.

Сорок дев'ять тисяч шістсот тридцять дві гривні 00 копійок

Від постачальника* Отримав(ла)



а  ^  С/ о  f  г P Ç ,

Договір № ^ £ 6  / j2 ĵZÛ  

м. Київ «

Фізична особа-підприємець Сорока Ю.В., яка діє на підставі виписки з 
подальшому Постачальник, з однієї сторони, та управління освіти, молоді та 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, в подальшому "Зам(»вник

020 р.

ЄДР в 
шорту

в особі в.о. начальника Коваленко Іванни Іванівни, що діє на підставі Положення, 
договір про наступне:

І. Предмет договору
1.1. Постачальник зобов’язується поставити Замовнику товари: ДК 021:2015- 195і0ООО-4- 
Гумові вироби, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах Договору.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток № 1 ), що є невід'ємною частиною доі овору.

II. Якість товарів
2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає станд^артам, 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технічним 
умовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час транспортуїіання і 
збереження.
2.3.Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього 
Договору, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заиіною 
товару неналежної якості несе Постачальник.

уклали

111. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 49984,00 (Сорок дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят 
грн.ОО коп.) без ПДВ.
3.2. Договірні зобов’язання в цьому розділі виникають в залежності від реального 
фінансування видатків. Платіжні зобов’язання виникають при наявності відпов 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою фторін 
(додаткова угода до Договору).

отири

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовник на підставі видаткової накладної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсу|гність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов’язується пре 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів: ______  2020, ,
5.2. Постачальник постачає товар за адресою: ^ _______
5.3. Відвантаження та розвантаження товару здійснюється власними силами Постачальняка.

VI. Права та обов’язки сторін
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Проводити оплату протягом 20 календарних днів з моменту поставки товару за кін і̂є вим  
призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник має право:



6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачалі.ником, 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залекно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення 
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів 
тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Постачальника необхі;|(ну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Постачальником товарів, визначеним даним Договором, здійснювати 
їх закупівлю у інших суб’єктів господарювання на власний розсуд до моменту відновлення 
постачання товарів Постачальником.
6.3. Постачальник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника:
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник має право достроково 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань при закупівлі товарів робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % від суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксо даного 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань. Фіксація невиконання а зо не 
своєчасного виконання зобов’язань Постачальником здійснюється комісією у складі 
представників Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації та відповідного закладу освіти, про що складається Акт ф ксації 
невиконання або не своєчасного виконання зобов’язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти, яким 
постачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтвердження інфо змації 
зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому по )ядку, 
повідомивши про це Постачальником за 5 (п’ять) календарних днів до дати розірвання 
Договору.
7.4. У разі не поставки Постачальником товарів, визначених даним Договором, протї гом 5 
(п’яти) днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в 
односторонньому порядку, повідомивши про це Постачальника за 5 (п’ять) календарний днів 
до дати розірвання Договору.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, ікі не 
існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (гварія, 
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин



непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом з днів з моменту їх виникнення 
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ; О днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попе])Єдньої 
оплати Постачальник повертає Замовник кошти протягом трьох днів з дня розірванн]і цього 
Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. у  випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх 
шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12,2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Доіговору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відЬмості, 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особ їм без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством Уі|раїни.

XII. Додатки до договору 
Невід’ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

Х т .  Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Постачальник:
ФОП С о р о к а  Ю.В.
85300, Донецька обл., м.Покровськ
Вул.Толстого, буд.35
код ЄДРПОУ 2995705582
р/р: и А 463351060000026004500997556
вТВБВ№10004\0218філії
ДОУ AT ’’Ощадбанк" МФО; 335106

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А 
тел. 403-30-03

 ̂і) а̂ ----------------

Р-П. Сорока Ю.В.

Код банку 
Код за Є,

B.c. нач І.І.Кова ієн ко



[одап
до договору № \\

Специфікація

ок №1
^JirûSX^JSÛ

№
п/п

Найменування Одиниця
виміру

Кількість ціна за 
одиницю 
(грн.), без 

ПДВ

ЗагалЫ 
(гр

без І

іа сума

їда

1 Рукавички латексні 
( 100шт)

УП 142 352,00 49984,00

ВСЬОГО: 49984,00 (Сорок дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири грн.ОО коп.
пдв.

) без

Постачальник:
ФОП С о р о к а  Ю.В.
85300, Донецька обл., м.Покровськ
вул.Толстого, буд.35
код ЄДРПОУ 2995705582
р/р: и А 463351060000026004500997556
вТВБВ№10004\0218філії
ДОУ AT "Ощадбанк" МФО; 335106

Замовник:
Управління освіти, молоді та споріу 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа. 6-А 
тел. 403-30-03 
р/р

Код банку 820172 
Код за ЄДРПОУ 37498536

Сорока Ю.В. В.о. началы іи<с|  ̂Ї.і.Ковапенко



Видаткова накладна № 51 від 2020 р.

Постачальник:

Покупеиь:

Договір:

ФОП Сорока Юлія Вікторівна

П/р UA463351060000026004500997556, у банку ТВБВ №10004\0218 ф ілії ДО У AT "Ощадбанк 
МФО 335106,

85300, Донецька обл., м.Покровськ, 

код за ЄДРПОУ 2995705582, ІПН 2995705582,

Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А

Основной договор

№ Товар Місць Кількість Ціна Сумі І

1 Рукавички латексні (100шт) 142ІУП 142 Іуп 352,00 49 9Є4,00

Разом: 49 9&4,00

Всього найменувань 1, на суму 49 984,00 грн.

С орок д е в 'ять  тисяч  д е в 'ятсо т  в іс ім д еся т  чотири гр ивн і 00 ко п ій о к

Від постачальника'' Отримав(ла)

Is



6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником, 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору зішежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні змін я до цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного ооормлення 
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печаткп, підписів 
тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Учасника необ|хідну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Учасником товарів, визначеним даним Договором, здійснювати їх 
закупівлю у інших суб’єктів господарювання на власний розсуд до моменту вi^,нoвлeння 
постачання товарів Учасником.
6.3. Учасник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовник
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договор|у.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Учасник має право достроково фзірвати 
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором (рторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань при закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % в.д суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафікс званого 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань. Фіксація невиконання або не 
своєчасного виконання зобов’язань Учасником здійснюється комісією у складі предст шників 
Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та 
відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації невиконання або не своє  ̂[асного 
виконання зобов’язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освітк, яким 
постачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтвердження інформації 
зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому пс рядку, 
повідомивши про це Учасником за 5 (п’ять) календарних днів до дати розірвання Договору.
7.4. У разі не поставки Учасником товарів, визначених даним Договором, протягом 5 (п’яти) 
днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в одностороь ньому 
порядку, повідомивши про це Учасника за 5 (п’ять) календарних днів до дати розіїрвання 
Договору.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне вико 
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, 
існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (а(варія, 
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
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м. Київ “ 2020 р. I t

ФЬична особа-підприємець Житник Дар’я Сергіївна, яка діє на підставі виписки з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
дата запису 10.05.2019 року, номер запису 2 074 000 0000 03835^ з однієї сторони, та 
управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної  ̂
адміністрації^  ̂ в подальшому '̂Замовник", в особі в.л начальника Коваленко Іванна і» 
Іванівна, що діє на підставі Положення, уклали договір про наступне:

І. Предмет договору
1.1. Учасник зобов’язується поставити Замовнику товари: «Д К 021:2015:33140000- 
3 Медичні матеріали», а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах Договору. j ^
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1), що є невід*ємною частиною 
договору.

II. Якість товарів
2.1. Учасник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стандартам, 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технічним 
умовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час транспортування
і збереження. Î
2.3. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього 
Договору, Учасник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару 
неналежної якості несе Учасник.

'  ' VI
III. Ціна договору іЬ }

3.1. Ціна Договору становить: 49 998,00 гри. (Сорок дев’ять тисяч дев’ятсот дев'яносто
вісім гривень, 00 гри.) без ПДВ. « j
3.2. Договірні зобов’язання в цьому розділі виникають в залежності від реального і
фінансування видатків. Платіжні зобов’язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін 
(додаткова угода до Договору).

І

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовник на підставі видаткової накладної. -‘І Я
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов’язується провести і!»’-
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів: травень-червень 2020 року.
5.2. Учасник постачає товар за адресою: Управління освіти, молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. \
Я, Колоса, 6а, |
5.3. Відвантаження та розвантаження товару здійснюється власними силами Учасника. . І

VI. Права та обов’язки сторін -,1,
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Проводити оплату протягом 20 календарних днів з моменту поставки товару за кінцевим 
призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.



6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань учасником, 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору зглежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні змін і до цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення 
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатю , підписів 
тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Учасника необхідну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Учасником товарів, визначеним даним Договором, здійснювати їх 
закупівлю у інших суб’єктів господарювання на власний розсуд до моменту відновлення 
постачання товарів Учасником.
6.3. Учасник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим рс(зділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Учасник має право достроково ррзірвати 
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Оорони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань при закупівлі товаріь (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % в д суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксованого 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань. Фіксація невиконання або не 
своєчасного виконання зобов’язань Учасником здійснюється комісією у складі предстшників 
Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрщії та 
відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації невиконання або не своєчасного 
виконання зобов’язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти, яким 
постачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтвердження інформації 
зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому пс рядку, 
повідомивши про це Учасником за 5 (п’ять) календарних днів до дати розірвання Договору.
7.4. У разі не поставки Учасником товарів, визначених даним Договором, протягом 5 ( п’яти) 
днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в одностороь ньому 
порядку, повідомивши про це Учасника за 5 (п’ять) календарних днів до дати розі])вання 
Договору.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне вико 
зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, 
існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (фарія, 
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
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8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором ут  
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом З днів з їй 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої 
оплати Учасник повертає Замовник кошти протягом трьох днів з дня розірвгяня цього 
Договору.
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IX. Вирішення спорів
9.1. у  випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються ві^рішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однаков^  ̂
юридичну силу.

XI. Застереження про конф іденційн ість
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім оссбам без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону Україїіи «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством ^ краши.

XII. Додатки до договору

Невід’ємною частиною цього Договору г.
- Додаток 1. Специфікація.

XIII. МісцезнаходА^ення і  а банківські реквізити сторін

Учасник
Ф О -П  Житник Дар’я Сергіївна

КодДРФО 3412414344 
04060, м. Київ, вулиця Берлінського 
Максима, будинок 20, квартира 74 
п/р UA853052990000026004016805340 у 
банку AT КБ «ПРИВАТБАНК»,
Не платвр1^ЭД§&слатник єдиного податку 
Згр^
Tej

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А 
тел. 403-30-03

в УДКСУ у святошинському районі м. К иє^  
Код банку 820019 
Код за ЄДРПО)^^Гда8536^;^
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В.о. начальника овале»

іїЛ , 
‘ї ї ;  І

■. Ц'

ко LI.
ч><. •



It

'V't-
L  рдаток JVal | 

до договору №

Специфікація

No
п/п

Найменування

Маска медична

Одиниця
виміру

Кількість

шт 3 846

ціна за 
одиницю 
(грн.) без

пдв
13,00

Загальна сума 
(грн.) 

без п д в

49 998,00 грн. без ПДВ 
Сорок дев*ять тисяч дев*ятсот дев'яносто вісім гривень 00 копійок без ЦЦВ

4^998,00

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорту' 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

03148, м. Київ, вуя. Якуба Коласа, 6-А 
тел. 403-30-03
р/р ^j}ccC(pCCOl Ш і >/~
в УДКСУ у святошинському районі м. Києва 
Код банку 820019
Код за ЄДРПОУ 374985Jé-̂ -̂  ̂ "  ̂

■ \  \
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Учасник:
ФО-П Житник Дар’я Сергіївна

Код ДРФО 3412414344 
04060, м. Київ, вулиця Берлінсько 
Максима, будинок 20, квартира 7̂  
п/р UA85305299000002600401680 340 
у банку AT КБ «ПРИВАТБАНК»
Не платник ПДВ, платник єдиноп податку З 
группа, 5 %
Тел. 093 542 72 58
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Видаткова накладна № 13 від 2020 p.

7 2 0

Постачальник: ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЖИТНИК ДАР'Я СЕРГІЇВНА

П/р UA853052990000026004016805340, у банку AT КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299,
04060, м. Київ, вулиця Берлінського Максима, будинок 20, квартира 74, тел.: +380935427258, 
код за ДРФО 3412414344

Покупець:

Договір:

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ. МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ в МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03148, м. Київ, вулиця Якуба Коласа, будинок 6-А, тел.: 0444033003 

№ - ^ ^ ^ від ^  .2020 року

Всього найменувань 1, на суму 49 998,00 грн.

Сорок дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім гривень 00 копійок

№ Товар Кіл-сть Од. Ціна Сум а

1 Маска медична 3 846 шт 13,00 4 ) 998,00

Всього: 49 998,00
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Qol^OCc,

Договір № б

м. Київ “ ” Û 2020 р.

Фізична особа-підприємець Соловйова B.C., яка діє на підставі виписки з ЄДР в 
подальшому Постачальник, з однієї сторони, та управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, в подальшому 
"Замовник", в особі в.о. начальника Коваленко Іванни Іванівни, що діє на підставі 
Положення, уклали договір про наступне:

І. Предмет договору
1.1. Постачальник зобов’язується поставити Замовнику товари: ДК 021:2015 код 18420000-9 
"Аксесуари для одягу, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах Договору.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1), що є невід'ємною частиною 
договору.

II. Якість товарів
2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стандартам, 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технічним 
умовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час транспортування
і збереження.
2.3.Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього 
Договору, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною 
товару неналежної якості несе Постачальник.

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 49984,00 (Сорок дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири 
грн.ОО коп.) без ПДВ.
3.2. Договірні зобов’язання в цьому розділі виникають в залежності від реального 
фінансування видатків. Платіжні зобов’язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін 
(додаткова угода до Договору).

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовникна підставі видаткової накладної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов’язується провести 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів: ___________ 2020
5.2. Постачальник постачає товар за адресою: _____________
5.3. Відвантаження та розвантаження товару здійсняється власними силами Постачальника.

VI. Права та обов’язки сторін
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Проводити оплату протягом 20 календарних днів з моменту поставки товару за 
кінцевим призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів;



6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного 
оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність 
печатки, підписів тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Постачальника необхідну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Постачальником товарів, визначеним даним Договором, 
здійснювати їх закупівлю у інших суб’єктів господарювання на власний розсуд до моменту 
відновлення постачання товарів Постачальником.
6.3. Постачальник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань ЗамовникомПостачальник має право достроково 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань при закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Постачальниксплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % від суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксованого 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань. Фіксація невиконання або не 
своєчасного виконання зобов’язань Постачальником здійснюється комісією у складі 
представників Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації та відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації 
невиконання або не своєчасного виконання зобов’язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти, яким 
постачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтвердження 
інформації зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, повідомивши про це Постачальником за 5 (п’ять) календарних днів до дати 
розірвання Договору.
7.4. У разі не поставки Постачальником товарів, визначених даним Договором, протягом 5
(п’яти) днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в
односторонньому порядку, повідомивши про це Постачальника за 5 (п’ять) календарних 
днів до дати розірвання Договору.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1. 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).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом З днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів.



кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі 
попередньої оплати Постачальникповертає Замовник кошти протягом трьох дніїї з дня 
розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, шо мають однакову 
юридичну силу.

)МОСТ1,

эамбез

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, ЩО текст Договору, будь-які матеріали, інформація та від 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім осо 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону Україні «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством 
України.

XII. Додатки до договору
Невід’ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Постачальник:
ФОП С о л о в й о в а  B.C.
02068, м.Київ. вул.Срібнокільська, 
буд.1 KB.370

код ЄДРПОУ2572505684
р/р: UA733351060000026002500997235
вТВБВ№10004\0218філії
ДОУ AT "Ощадбанк" МФО: 335106

Замовник:
Управління освіпі, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа. 6-А
тел. 403-30-03
р/р

Код банку 820172
Код за ЄДРПОУ 37498536

Соловйова B.C. В.о. начальн Коваленко



Дод іток №1 
до договору № ^від Л^. OS  JlûJU>

Специфікація

№

п/
л

Найменування Одиниця
виміру

Кількість ціна за 
одиницю 
(грн.), без

пдв

Загальна с 
(грн.), 

без ПДЇ

1 Рукавички латексні 
( 1 ООшт)__________

уп 142 352,00 49984,00

ВСЬОГО: 49984,00 (Сорок дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири грн.ОО коп.) без г ц а

Постачальник:
ФОП С о л о в й о в а  B.C.
02068, м.Київ, вул.Срібнокільська, 
буд.1 КВ.370
код ЄДРПОУ2572505684
р/р: UA733351060000026002500997235
в ТВБВ №10004\0218 філії
ДОУ AT "Ощадбанк" МФО: 335106

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А 
тел. 403-30-03
р/р и А

Код банку 820172 
Код за ЄДРПОУ 37498536

Соловйова B.C. В.о. начальника >ва, іенко
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Видаткова накладна № 68 від iyj.. С>6 . 2020 р.

> -О

Постачальник:

Покупець:

Договір:

ФОП Соловйова Вікторія Станіславівна

П/р UA733351060000026002500997235, у банку ТВБВ №10004\0218 ф ілії ДОУ AT "ОщадбаН 
МФО 335106,
02068 м. Київ
код за ЄДРПОУ 2572505684, ІПН 2572505684,
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрацм

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А

№ Товар Місць Кількість Ціна Сум а

1 Рукавички латексні (100шт) 142ІУП 142ІУП 352,00 49 9і Ї4,00

Разом: 49 91 !4,00

Всього найменувань 1, на суму 49 984,00 фн.

Сорок дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок

Від постачальника* Отримав(ла)

\ f '
VV'' ^  '

о -  *  ->



/ ( C ? 0 - ^ â W  ' і о р Ь о г о
Договір № t 4 S j

c l S o

м. Київ “ О/  ” 0^________ 2020 p.

Фізична особа-підприємець Соловйова B.C., яка діє на підставі виписки з ЄДР в 
подальшому Постачальник, з однієї сторони, та управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. в подальшому 
"Замовник", в особі в.о. начальника Коваленко Іванни Іванівни, що діє на підставі 
Положення, уклали договір про наступне:

І. Предмет договору
1.1. Постачальник зобов’язується поставити Замовнику товари: Рукавички латексні, а 
Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах Договору.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1), що є невід'ємною частиною 
договору.

II. Якість товарів
2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стандартам, 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технічним 
умовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час транспортування
і збереження.
2.3.Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього 
Договору, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною 
товару неналежної якості несе Постачальник.

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 49984,00 (Сорок дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири 
грн.ОО коп.) без ПДВ.
3.2. Договірні зобов’язання в цьому розділі виникають в залежності від реального 
фінансування видатків. Платіжні зобов’язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін 
(додаткова угода до Договору).

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовникна підставі видаткової накладної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов’язується провести 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів: ('З ___________  2020
5.2. Постачальник постачає товар за адресою: _________________
5.3. Відвантаження та розвантаження товару здійсшоється власними силами Постачальника.

VI. Права та обов’язки сторін
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Проводити оплату протягом 20 календарних днів з моменту поставки товару за 
кінцевим призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів;



6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного 
оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність 
печатки, підписів тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Постачальника необхідну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Постачальником товарів, визначеним даним Договором, 
здійснювати їх закупівлю у інших суб’єктів господарювання на власний розсуд до моменту 
відновлення постачання товарів Постачальником.
6.3. Постачальник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань ЗамовникомПостачальник має право достроково 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

УП. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань при закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Постачальниксплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % від суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксованого 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань. Фіксація невиконання або не 
своєчасного виконання зобов’язань Постачальником здійснюється комісією у складі 
представників Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації та відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації 
невиконання або не своєчасного виконання зобов’язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти, яким 
постачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтвердження 
інформації зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, повідомивши про це Постачальником за 5 (п’ять) календарних днів до дати 
розірвання Договору.
7.4. У разі не поставки Постачальником товарів, визначених даним Договором, протягом 5
(п’яти) днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в
односторонньому порядку, повідомивши про це Постачальника за 5 (п’ять) календарних 
днів до дати розірвання Договору.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1. 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).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом З днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів.



кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі 
попередньої оплати Постачальникповертає Замовник кошти протягом трьох днів з дня 
розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирі шз^ати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

MOCT1,

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та ніде 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім осо(>амбез 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством 
України.

XII. Додатки до договору
Невід’ємною частиною цього Догоюру є:
- Додаток 1. Специфікація.

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Постачальник:
ФОП С о л о в й о в а  B.C.
02068. м.Київ, вул.Срібнокільська. 
буд.1 КВ.370
код СДРПОУ2572505684
р/р: UA733351060000026002500997235
в ТВБВ №10004Ю218 філії
ДОУ AT "Ощадбанк" МФО: 335106

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А 
тел. 403-30-03
іУ р  М ^и^/іис}Ш }('(Ю (,іР іР (00771і\А

Код банку 820172 
Код за СДРПОУ 37498536

Соловйова B.C. В.о. нач І.І.Ковал енко



Дода ГОК №1 

до договору № ї і д  é P / 6 ^ . j ^ j 4 >

Специфікація

№

П/'
п

Найменування Одиниця
виміру

Кількість ціна за 
одиницю 
(грн.)- без

пдв

Загальна су 
(грн.), 

без ПДВ

^ма

1 Рукавички латексні 
( 1 ООшт)__________

уп 142 352.00 49984,00

ВСЬОГО: 49984,00 (Сорок дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири грн.ОО коп.) без 7/TR

Постачальник:
ФОП С о л о в й о в а  B.C.
02068, м.Київ, вул.Срібнокільська. 
буд.1 КВ.370
код ЄДРПОУ2572505684
р/р: и А733351060000026002500997235
в ТВБВ №10004\0218 філії
ДОУ AT "Ощадбанк" МФО: 335106

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа. 6-А 
тел. 403-30-03 
р/р

Код банку 820172 
Код за ЄДРПОУ 37498536

Соловйова B.C. В.о. начал [|ідк LI.KoBaj енко



Видаткова накладна № 77 від OJ..£>C-. 2020 р.

Сі)

Постачальник:

rioKvneLb:

Д огов ір :

ФОП Соловйова Вікторія Станіславівна

П/р UA733351060000026002500997235, у банку ТВБВ № 10004\0218 філії ДОУ AT "Ощадбанк' 
МФО 335106,
02068 м. Київ

код за ЄДРПОУ 2572505684, ІПН 2572505684,
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А

№ Товар ІИісць Кількість Ціна Сумі 1

1 Рукавички латексні (100шт) 142ІУП 142ІУП 352,00 49 98 4,00

Разом: 49 984 ,00

Всього найменувань 1, на суму 49 984,00 грн.

Сорок дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири гривні 00 КОПІЙОК

В ід  постачальника* Отримав(ла)
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Договір №

м. Київ “ ” Ûff- 2020 p.

Фізична особа -  підприємець Слободян Дар’я Олександрівна, в подальшому 
"Постачальник", в особі Слободян Дар’ї Олександрівни, що діє на підставі Витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
з однієї сторони, та управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті 
Києьі державної адміністрації, в подальшому "Замовник", в особі в. о. начальника 
KoBajiCHKO Іванни Іванівни, що діє на підставі Положення, уклали договір про наступне:

І. Предмет договору
1.1. Постачальник зобов’язується поставити Замовнику товари: «ДК 021-2015 -
____________», а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах
Договору. ̂
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1), що є невід'ємною частиною 
договору.

II. Якість товарів
2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стандартам, 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технічним 
умовам для цього виду товару та забезпечувати цілісність товару під час транспортування і 
збереження.
2.3. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього 
Договору, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною 
товару неналежної якості несе Постачальник.

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 49 973,00 грн. (сорок дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят три 
гривні 00 копійок) без ПДВ.
3.2. Договірні зобов’язання в цьому розділі виникають в залежності від реального 
фінансування видатків. Платіжні зобов’язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін 
(додаткова угода до Договору).

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовник на підставі видаткової накладної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов’язується провести 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів: до 31.12.2020 року включно.
5.2. Постачальник постачає товар за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А.
5.3. Відвантаження, розвантаження та монталс товару здійснюється власними силами 
Постачальника.

VI. Права та обов’язки сторін
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Проводити оплату протягом 20 календарних днів з моменту поставки товару за 
кінцевим призначенням.



6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного 
оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність 
печатки, підписів тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Постачальника необхідну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Постачальником товарів, визначеним даним Договором, 
здійснювати їх закупівлю у інших суб’єктів господарювання на власний розсуд до моменту 
відновлення постачання товарів Постачальником.
6.3. Постачальник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості товару.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати товар до моменту передачі Замовнику.
6.3.5. За вказівкою Замовника зробити монтаж товару, що входить до вартості Товару згідно 
специфікації (додаток №1), що є невід’ємною частиною договору
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник має право достроково 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань при закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % від суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксованого 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань. Фіксація невиконання або не 
своєчасного виконання зобов’язань Постачальником здійснюється комісією у складі 
представників Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації та відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації 
невиконання або не своєчасного виконання зобов’язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти, яким 
постачається товар, на якість або поставку товару, за умови підтвердження інформації 
зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, 
повідомивши про це Постачальником за 5 (п’ять) календарних днів до дати розірвання 
Договору.
7.4. У разі не поставки Постачальником товарів, визначених даним Договором, протягом 5 
(п’яти) днів без поважних причин, Замовник має право розірвати цей Договір в 
односторонньому порядку, повідомивши про це Постачальника за 5 (п’ять) календарних 
днів до дати розірвання Договору.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1. 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,
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катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором уна 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом З днів з м 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше н 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Догові з. У разі 
попередньої оплати Постачальник повертає Замовник кошти протягом трьох д іе ів  з  д н я  

розірвання цього Договору.
IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються ві 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у 
порядку.

[рішувати

судовому

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 3 1.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладай: ія цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову ̂ 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім осс бам без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону Україї и «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством 
України.

XII. Додатки до договору
Невід’ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

ХПІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

П остачальник:
Фізична особа -  підприємець 
Слободян Дар’я Олександрівна
Юридична адреса: вул. Симиренка, 
будинок 5, КВ.105,
ІПН 3288809520
р/р и  A3 83007110000026009052641219 
в ПАТ КБ «Приват Банк» м. Києва 
МФО 
Tej

.О. Слободян

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації
03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А 
тел. 403-30-03 
р/р
в УДКСУ у Святошинському районі м. Києї^ 
Код банку 820019 
КодзаСДРПОУ3749853(

В.о. Начальника



до договору
Додаток №1 

.g/!

Специфікація

№
п/п

Найменування Одиниця
виміру

Кількіс
ть

Ціна за 
одиницю 

(грн.), без ПДВ

Загальна сума 
(грн.), 

без ПДВ

Вологі серветки антибактеріальні, 
120 штук в упаковці

Упаковка 1100 45,43 49 973,00

(загальна сума словами): 49 973,00 грн. (сорок дев’ять тисяч дев’ятсот сімдеся
00 копійок) без ПДВ

три гривні

Постачальник:
Фізична особа -  підприємець 
Слободян Дар’я Олександрівна
Юридична адреса: вул. Симиренка, 
будинок 5, КВ.105,
ІПН 3288809520
р/р и  A3 83007110000026009052641219 
в ПАТ КБ «Приват Банк» м. Києва 
МФО 300711

-08

Д.О. Слободян

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації
03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А 
тел. 403-30-03 
р/р иґг^к:М )'/М V3
в УДКСУ у Святошинському pafioELUÆĵ i :ва
т л  /-___ п'̂ г\г\лґ\ >î?''̂ ‘naTHâ 5s WКод банку 820019 
Код за ЄДРПОУ 37498536

B.c. Начальника

леї' Хиєб,

т



с  о

Постачальник:

Пою/пець:

ФІЗИЧНА ОСОБА -  ПІДПРИЄМЕЦЬ Слободян Дар’я Олександрівна

ІПН 3288809520
Адреса місцезнаходження:03134, м.Київ,
вул.Симиренка, будинок 5, кв.105. Тел. (093) 4181808
р/р UA383007110000026009052641219
в ПАТ КБ «Приват Банк» м. Києва
МФО 300711
e-mail: slob_spd@ukr.net

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністраци
03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А
тел. 403-30-03
р/р U/f /Я/ Û S V

в УДКСУ у Святошинському районі м. Києва
Код банку 820019
Код за ЄДРПОУ 37498536

Видаткова накладна №0525_20 від р.

№ Товар Од Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДІ 1

1 Вологі серветки антибактеріальні, 120 штук в упаковці штука 1 100 45,43 49 973,00

Разом : 49 973,00

Всього найменуваньї, на суму 49 973 грн 00 коп

Сума: Сорок дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят три гривні 00 копійок без ПДВ 

Місце складання: м.Київ

Відванта Слободян Д. О. Отримав(ла)

Ш М > 1_

mailto:xxxxxxxx@xxx.xxx
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Фізична особа -  підприємець Слободян Дар’я Олександрівна, в подальшому 
"Постачальник", в особі Слободян Дар’ї Олександрівни, що діє на підставі Витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
з однієї сторони, та управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації, в подальшому "Замовник", в особі в. о. начальника 
Коваленко Іванни Іванівни, що діє на підставі Положення, уклали договір про наступне:

І. Предмет договору
1.1. Постачальник зобов’язується поставити Замовнику товари: «ДК 021-2015 -

'Л а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах
Договору.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1), що є невід'ємною частиною 
договору.

II. Якість товарів
2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стандартам, 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технічним 
умовам для цього виду товару та забезпечувати цілісність товару під час транспортування і 
збереження.
2.3. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього 
Договору, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною 
товару неналежної якості несе Постачальник.

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 48000,00 грн. (сорок вісім тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ.
3.2. Договірні зобов’язання в цьому розділі виникають в залежності від реального 
фінансування видатків. Платіжні зобов’язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін 
(додаткова угода до Договору).

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовник на підставі видаткової накладної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов’язується провести 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів: до 31.12.2020 року включно.
5.2. Постачальник постачає товар за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А.
5.3. Відвантаження, розвантаження та монтаж товару здійснюється власними силами 
Постачальника.

VI. Права та обов’язки сторін
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Проводити оплату протягом 20 календарних днів з моменту поставки товару за 
кінцевим призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.



6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного 
оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність 
печатки, підписів тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Постачальника необхідну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Постачальником товарів, визначеним даним Договором, 
здійснювати їх закупівлю у інших суб’єктів господарювання на власний розсуд до моменту 
відновлення постачання товарів Постачальником.
6.3. Постачальник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості товару.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати товар до моменту передачі Замовнику.
6.3.5. За вказівкою Замовника зробити монтаж товару, що входить до вартості Товару згідно 
специфікації (додаток №1), що є невід’ємною частиною договору
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник має право достроково 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань при закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % від суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксованого 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань. Фіксація невиконання або не 
своєчасного виконання зобов’язань Постачальником здійснюється комісією у складі 
представників Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації та відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації 
невиконання або не своєчасного виконання зобов’язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти, яким 
постачається товар, на якість або поставку товару, за умови підтвердження інформації 
зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, 
повідомивши про це Постачальником за 5 (п’ять) календарних днів до дати розірвання 
Договору.
7.4. У разі не поставки Постачальником товарів, визначених даним Договором, протягом 5 
(п’яти) днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в 
односторонньому порядку, повідомивши про це Постачальника за 5 (п’ять) календарних 
днів до дати розірвання Договору.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1. 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).



8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унасліідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом З днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше нія: ЗО днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір, У разі 
попередньої оплати Постачальник повертає Замовник кошти протягом трьох днів з дня 
розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладанні цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особам без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законод4вством 
України.

XII. Додатки до договору
Невід’ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

XIII. Місцезнаходження та банківські реквЬити сторін

П остачальник:
Фізична особа -  підприємець 
Слободян Дар’я Олександрівна
Юридична адреса: вул. Симиренка, 
будинок 5, KB.105,

ІПН 3288809520
р/р UA3 83007110000026009052641219 
в ПАТ КБ «Приват Банк» м. Києва 
МФО 300711 
Тел.:(093)418-18-08

.О. Слободян

Замовник;
Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації
03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А 
тел. 403-30-03 
р/р
В УДКСУ у Святошинському районі м. Киє^а 
Код банку 820019

В.о. Начальнику . Коваленко 1.1



до договору
До4̂

Специфікація

аток №1 
Л02£>

№
п/п

Найменування Одиниця
виміру

Кількіс
ть

Ціна за 
одиницю 

(грн.), без ПДВ

Загальна сума
(грн.),

без ПДВ

1 Безконтактний інфрачервоний 
термометр

Штука 20 2 400,00 48000,00

(загальна сума словами): 48000,00 грн. (сорок вісім тисяч гривень 00 копійок) біз ПДВ

П остачальник:
Фізична особа -  підприємець 
Слободян Дар’я Олександрівна
Юридична адреса: вул. Симиренка, 
будинок 5, КВ.105,
ІПН 3288809520
р/р и  A3 83007110000026009052641219 
в ПАТ КБ «Приват Банк» м. Києва 
МФО 300711 
Тел.:(093)418-18-08

Слободян

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської раііонної в місті Києві 
державної адміністрації
03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А| 
тел. 403-30-03 
р/р йЛ ^ ^
в УДКСУ у Святошинському районі м. Ки̂  
Код банку 820019 
Код за ЄДРПОУ^

В.о. Нач ^Коваленко 1.1.



Постачальник:

Покупець:

ФОП Слободян Дар’я Олександрівна 

ФІЗИЧНА ОСОБА -  ПІДПРИЄМЕЦЬ 
Слободян Дар’я Олександрівна 
ІПН 3288809520
Адреса місцезнаходження:03134, м.Київ,
вул.Симиренка, будинок 5, кв.105, Тел. (093) 4181808
р/р UA383007110000026009052641219
в ПАТ КБ «Приват Банк» м. Києва
МФО 300711
e-mail: slob_spd@ukr.net

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрацГі'
03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А 
тел. 403-30-03 

р/р __________
в УДКСУ у Святошинському районі м. Києва 
Код банку 820019 
Код за ЄДРПОУ 37498536

Видаткова накладна №0521_20 від р.

№ Товар Од Кількість [Діна без ПДВ Сума без ПДВ

1 оезконтактний інфрачервоний термометр Штука 20 2400,00 48 000,00

Разом : 48 000,00

Всього найменувань 1. на суму 48 ООО грн 00 коп

Сума: Сорок вісім тисяч гривень 00 копійок без ПДВ

Місце складання: м.Київ

Відвантажив: іодян Д. о. Отримав|ла|

mailto:xxxxxxxx@xxx.xxx


Договір № 6
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Фізична особа-підприємець Шрамко Олександр Ігорович в подальшому ''У< 
(Виконавець), що діє на підставі державної реєстрації, з однієї сторони, та Упрк 
освіти, молоді та спорту Святошинськоїрайонної в місті Києві державної адмініі 
в подальшому "Замовник*', в особі в.о. начальника Коваленко Іванни Іванівни, ще 
підставі Положення, уклали договір про наступне:

сник”
вління

трації^
діє на

1.1. Учасник
ЇІІ'Г ('ОС

І. Предмет договору
зобов’язується прставити , Замовнику_ товари: ДК,

4^fri  - .yLi'f'coI/
02 1:2015:

Ta Замовник - прийняти і ЬЬлатити такі тЬвари на умовйх Договору.  ̂ ^
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1), що є невід*ємною чаїстиною 
договору.

нцартам.
II. Якість товарів

2.1. Учасник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає ста 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або те^інічним 
умовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час транспорт^ання і 
збереження.
2.3. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього 
Договору, Учасник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару 
неналежної якості несе Учасник.

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 49 896 грн. 00 коп. (сорок дев’ять тисяч віісімсот

дев’яносто шість грн. 00 коп.) без ПДВ.

3.2. Договірні зобов’язання в цьому розділі виникають в залежності від реїшьного 
фінансування видатків. Платіжні зобов’язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін 
(додаткова угода до Договору).

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовник на підставі видаткової накладної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (від 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов’язується 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження ко 
рахунок.
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V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів: травень - грудень 2020 року.
5.2. Учасник постачає товар за адресою: заклади і установи освіти Святошинського району м. 
Києва
5.3. Відвантаження та розвантаження товару здійснюється власними силами Учасника.

VI. Права та обов’язки сторін



6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Проводити оплату протягом 20 календарних днів з моменту поставки товару за кі|нцевим 
призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником, 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни др цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного офорімлення 
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, г і̂дписів 
тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Учасника необхідну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Учасником товарів, визначеним даним Договором, здійснюівати їх 
закупівлю у інших суб’єктів господарювання на власний розсуд до моменту віднсвлення 
постачання товарів Учасником.
6.3. Учасник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розлілом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Учасник має право достроково ро|зірвати 
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором С|горони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань при закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % від суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафікссваного 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань. Фіксація невиконання або не 
своєчасного виконання зобов’язань Учасником здійснюється комісією у складі предстгвників 
Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та 
відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації невиконання або не своєчасного 
виконання зобов’язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освітиі яким 
постачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтвердження інформації 
зазначеної в скарзі, Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому псірядку, 
повідомивши про це Учасником за 5 (п’ять) календарних днів до дати розірвання Догоіюру.
7.4. У разі не поставки Учасником товарів, визначених даним Договором, протягом 5 п’яти) 
днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, повідомивши про це Учасника за 5 (п’ять) календарних днів до дати розірвання 
Договору.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне вик 
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили,

)нання 
які не



існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін ^аварія, 
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслі;іок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом З днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 50 днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої 
оплати Учасник повертає Замовник кошти протягом трьох днів з дня розірванир цього 
Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. у  випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вир 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у С) 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього ДЬговору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладант|і цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

XI. Застереження нро конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та ві, помості, 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особам без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону Україїи «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством України.

ХП. Додатки до договору
Невід’ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

ХШ. Місцезнаходження та банківські реквЬнти сторін

шувати

довому

Учасник
ФОП Шрамко Олександр Ігорович
Адреса: 40000, м. Суми, вул. Ушакова, 25 
Ідентифікаційний код 3061315456 
IBAN: UA883808050000000026002473699 
в AT «Райффайзен банк АВАЛЬ» 
Платник єдиногоjio^jK y 2 група

Замовник:
Унравліїнія освіти, молоді та снорту 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А 
тел. 403-30-03
р/р '4 А ш  mc3kuk£jQOHcfo^kJ~^

в УДКСУ у святошйнсько^іййівні м. Киє^ 
Код банку 8 ^ 1 9  
КодзаСДРПОУ374! ‘

рамко О.І. В.о. начальцика І.І.Ковішенко



Додаг
д о  ДОГОВІО

від>р .̂

Специфікація

:ок №1
Ф У

2020р.

№
п/п

Найменування* Одиниця
виміру

Кількість ціна за 
одиницю 
(грн.) без 

ПДВ

Загальна
(грн

безП,

сума
)
№

1 КвікДес нью серветки в 
банке 100 шт

шт 168 297,00 à19 896,00

49 896 грн. 00 коп. (Сорок дев’ять тисяч вісімсот дев’яносто шість гри. 00 і
пдв

соп.) без

Зам

- У найменуванні товару зазначається детальна специфікація та комплектація тоїіару 
згідн^двимогами тендерної документації

Учасник:

І.І.Коваленко о О.І



Видаткова накладна № 112 від ) 2020 р.

Постачальник: ФОП ШРАМКО ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ
п/р UA 883808050000000026002473699 у банку AT "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, 
Україна, 40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Ушакова, будинок N^ 25, 
код за ДРФО 3061315456

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШ ИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ в МІСТІ І^ИЄВІ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03148, м.Київ, вул. Якуба Колоса ,6-А, тел.; (044) 403-30-03

Д о гов ір :

ЗамоЕзлення: З ам овл ення  покупця  №  75  в ід _________________________ 2 02 0  р.

Покупець:

№ Товар Кількість Ціна Сума

1 КвікДес нью серветки в банке 100 шт 168|шт 297,000000 49 896,00

Разом:

Всього найменувань 1, на суму 49 896,00 грн.

Сорок дев'ять тисяч ВІСІМСОТ дев'яносто шість гривень 00 копійок

49 896,00

Від постачальника*

Ш рамко О лександр Іг

* Відповідальний за здійснення господарсьі< ої операції 

і правильність її оформленЦя Vb ' ' /
9*

їГ І '̂Д

- fO 'iO

. і с ю  ■

/5  в  іш  -  //6 3 i> /L
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Договір № ë S S  /Л£>Л0

м. Київ “ 2 / " ÛS" 2020 p.

ФЬична особа-підприємець Житник Дар^я Сергіївна, яка діє на підставі виписки з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
датя запису 10.05.2019 року, номер запису 2 074 000 0000 03835^ з однієї сторони, та 
управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації  ̂ в подальшому "Замовник", в особі в,о. начальника Коваленко І ванна 
Іванівна, що діє на підставі Положення, уклали договір про наступне:

І. Предмет договору
1.1. Учасник зобов’язується поставити Замовнику товари: «ДК 021:2015:33140000- 
3 Медичні матеріали», а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах Договору.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1), що є невід*ємною частиною 
договору.

П. Якість товарів
2.1. Учасник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стандартам, 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технічним 
умовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час транспортування
і збереження. '*
2.3. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього І 
Договору, Учасник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару 
неналежної якості несе Учасник.

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 49 998,00 грн. (Сорок дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто 

вісім гривень, 00 грн.) без ПДВ.
3.2. Договірні зобов’язання в цьому розділі виникають в залежності від реального 
фінансування видатків. Платіжні зобов’язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін 
(додаткова угода до Договору).

і

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовник на підставі видаткової накладної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна. J
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов’язується провести 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на 
рахунок.

V. Поставка товарів ^
5.1. Строк поставки товарів: травень-червень 2020 року. *
5.2. Учасник постачає товар за адресою: Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул.
Я. Колоса, 6а.
5.3. Відвантаження та розвантаження товару здійснюється власними силами Учасника. ^

І

VI. Права та обов’язки сторін Л
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Проводити оплату протягом 20 календарних днів з моменту поставки товару за кінцевим 
призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.



6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Уфсником, 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення 
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність ne4aTKnJ підписів 
тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Учасника необ? і̂дну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Учасником товарів, визначеним даним Договором, здійсгіювати їх 
закупівлю у інших суб’єктів господарювання на власний розсуд до моменту відіовлення 
постачання товарів Учасником.
6.3. Учасник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим рс^зділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовник^
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Учасник має право достроково {зозірвати 
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договорол^ Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань при закупівлі товаї і̂ 
послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафії :с 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань. Фіксація невиконанш 
своєчасного виконання зобов’язань Учасником здійснюється комісією у складі преді 
Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміні 
відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації невиконання або не свф 
виконання зобов’язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів осві 
постачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтвердження і 
зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому 
повідомивши про це Учасником за 5 (п’ять) календарних днів до дати розірвання
7.4. У разі не поставки Учасником товарів, визначених даним Договором, протягом 
днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в одностор 
порядку, повідомивши про це Учасника за 5 (п’ять) календарних днів до дати р 
Договору.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне вій 
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили 
існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін 
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
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8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унасліїок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом З днів з моміїнту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі поп( редньої 
оплати Учасник повертає Замовник кошти протягом трьох днів з дня розірвань [я цього 
Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього /рговору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однаков|у 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особам без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону Украї ни «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством України.

XII. Додатки до договору

Невід’ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

ХШ. Місцезнаходження та банківські реквЬити сторін

Учасник
ФО-П Житник Дар’я Сергіївна

КодДРФО 3412414344 
04060, м. Київ, вулиця Берлінського 
Максима, будинок 20, квартира 74 
п/р UA853052990000026004016805340 у 
банку AT К Бл^І^^^Щ А Н К »,
Не платні|^^р©;|щЩЕ!^|^|ртного податку 
З группї 
Тел. 0931

Житник
МП

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Киє]н 
державної адміністрації

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, б|-А 
тел. 403-30-03

р/р и
в УДКСУ у святошинському районі м. Києва 
Код банку 820019 
Код за ЄДРПОУ 37498536

В.о. начальника Ковіленко 1.1.



ток №1
до договору №

Додя

Специфікація

№
п/п

Найменування Одиниця
виміру

Кількість ціна за 
одиницю 
(грн.) без 

ПДВ

Загалі.
( i t

без

на сума
н.)

ПДВ

Маска медична шт 3 846 13,00 49^98,00
49 998,00 грн. без ПДВ 
Сорок дев^ять тисяч дев^ятсот дев'яносто вісім гривень 00 копійок без ПД^

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорту 
Свягошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А 
тел. 403-30-03 
р/р
В УДКСУ у святошинському районі м. Києва 
Код банку 820019 
Код за ЄДРПОУ 37498536

В.о. начальника

Учасник:
ФО-П Житннк Дар’я Сергіївна

Код ДРФО 3412414344 
04060, м. Київ, вулиця Берлінськогс 
Максима, будинок 20, квартира 74 
n/pUA8530529900000260040168053|40 
у банку AT КБ «ПРИВАТБАНК»,

Не платник ПДВ, платник єдиного 4одатку З 
груш 
Те

Коваленко І.І.



Видаткова накладна № 12 від o s 2020 p.

Постачальник; ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЖИТНИК ДАР'Я СЕРГІЇВНА

П/р и А853052990000026004016805340, у банку AT КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299,
04060, м. Київ, вулиця Берлінського Максима, будинок 20, квартира 74, тел.: +380935427258, 
код за ДРФО 3412414344

Покупець:

Договір:

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ. МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ в  МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03148, м. Київ, вулиця Якуба Коласа, будинок 6-А, тел.: 0444033003 б

від . P f  .2020 року 2  Г~77c5-ü

№ Товар Кіл-сть Од. Ціна Сума

1 Маска медична 3 846 шт 13,00 49 938,00

Всього: 49 9! 18,00

Всього найменувань 1, на суму 49 998,00 грн.

Сорок дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто ВІСІМ гривень 00 копійок

М ісце складання:

Від пос Отримав(ла)

B.c. началь»гиі^Т(оваленко Іванна Іванівна

За довіреністю ^  № від

JD^

•<

J



ДОГОВІР Л f  .:>C ^
M. Київ “j 2 ” 2 0 2 0 p.

Фізична особа-підприємець Смолянінов O.C, в особі Смолянінова Олександра Сергійовича, який 
діє згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань №20650000000041002 від 27.01.2016 p., є платником єдиного податку 2-ї 
групи, не є платником податку на додану вартість, в подальшому "Продавець”, та управління 
осгіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, 
в подальшому "Замовник", в особі в.о. начальника Коваленко Іваннн Іванівни, що діє на 
підставі Положення, уклали договір про наступне:

І. Предмет договору
1.1. продавець зобов’язується поставити Замовнику товари: «ДК 021 - 2015 -  ОООО

UXU4 ^ Замовник - прийняти і
оплатити такі товари на умовах Догоюру.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1), що є невід’ємною частиною 
договору.

II. Якість товарів
2.1. Продавець повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стандартам, 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технічним 
умовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час транспортування 
і збереження.
2.3. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього 
Договору, Продавець зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною 
товару неналежної якості несе Продавець.

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 49875,00 грн (Сорок дев’ять тисяч вісімсот сімдесят п’ять 
гривень, 00 копійок), без ПДВ.
3.2. Договірні зобов’язання в цьому розділі виникають в залежності від реального 
фінансування видатків. Платіжні зобов’язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін 
(додаткова угода до Договору).

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником на підставі видаткової накладної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов’язується провести 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів: з дня укладання договору, але в будь -  якому разі не пізніше
24.12.2020 РОКУ

5.2. Продавець постачає товар: Заклади освіти Святошинського району міста Києва
5.3. Відвантаження, розвантаження товару здійснюється власними силами Продавця.

VI. Права та обов’язки сторін
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Проводити оплату протягом 20 календарних днів з моменту поставки товару за 
кінцевим призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Продавець,
повідомивши ППО тте його V СТПОК ЯО кяттенляпних riWÎR-



6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та зага.тьну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Продавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення 
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів 
тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Продавця необхідну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Продавцем товарів, визначеним даним Договором, здійснювати їх 
закупівлю у інших суб’єктів господарювання на власний розсуд до моменту відновлення 
постачання товарів Продавцем.
6.3. Продавець зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Продавець має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Продавець має право достроково 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань при закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Продавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної 
облікової ставки НБУ за кожен день прострочення. Фіксація невиконання або не своєчасного 
виконання зобов’язань Продавцем здійснюється комісією у складі представників 
Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та 
відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації невиконання або не 
своєчасного виконання зобов’язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти, яким 
постачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтвердження 
інформації зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, повідомивши про це Продавця за 5 (п’ять) календарних днів до дати розірвання 
Договору.
7.4. У разі не поставки Продавцем товарів, визначених даним Договором, протягом 5 (п’яти) 
днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, повідомивши про це Продавця за 5 (п’ять) календарних днів до дати розірвання 
Договору.

VIII. Форс-мажор
8.1 Жодна з сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання будь яких 
умов в разі настання форс-мажорних обставин. Під форс -  мажорними обставинами 
(обставини непереборної сили) розвіються обставини , визначені у пункті 2 статті 14-1 
Закону України «Про Торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 року №671/97-ВР 
(із наступними змінами та доповненнями). Виникнення та припинення форс-мажорних 
обставин підтверджується двостороннім протоколом, підписаним Сторонами і сертифікатом, 
виданим Торгово-промисловою палатою України чи регіональною торгово-промисловою 
палатою. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна у трьох денний 
термін від початку таких обставин сповістити Іншу Сторону про початок вказаних обставин з 
наданням письмового підтвердження (сертифікату), виданого торгово-промисловою 
палатою. При наявності документально підтверджених форс-мажорних обставин, виконання



зобов’язання за договором може бути припинене до моменту закінчення таких обстаїїин. При 
цьому сторони роблять остаточні розрахунки за договором по факту виконаних зобов’язань 
на день його дострокового припинення.
8.2. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш^ ніж ЗО 
днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір У разі 
попередньої оплати Продавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня 
розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у су довому 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладанш[ цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється;
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особам без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону Україн і «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодарством 
України.

XII. Додатки до договору
Невід’ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

ЗАМОВНИК ПРОДАВЕЦЬ

Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації
ФОП Смолянінов Олександр Сергійович

03148, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А
тел. 044-403-30-03
р/р № ііА еЗіЮ -ГШ Ш т
в ГУДКСУ м. Києва 
Код банку -  820019 
Код за ЄДРП О У -37498!
В.о. начальника.

02099, м. Київ, вул. Вереснева, буд. 2, кв.48 
п/р UA963206490000026003052664s|92 в ПАТ 

КБ «Приватбанк», м. Київ 

МФО 320649 

ІПН3161321310

Платник єдиного податку 2-ї групи, неплатник 

ПДВ

тел.: (097) 222-49-67

Фізична особа-підприємець

Смолянінов О.С



СП ЕЦ И Ф ІК АЦ ІЯ  №  1

Д 0Д2 ток№ 1 
До Договор у 

в і д « / / »  0 ¥

----------------------------- -------------------

Н айменування товару
О диниці
виміру

К ількість

Ціна за 
одиницю , 

грн, без 
ПДВ

Зап
вартіс

без

ільна 
ть, грн, 
ЦДВ

Антисептичний засіб, 250мл штуки 350 142,50 498 75,00

Вартість -  49875,00 гри.

(загальна сума літерами): Сорок дев’ять тисяч вісімсот сімдесят п’ять гривень, 00 
без НДВ

копійок.

2020 р.

ЗАМОВНИК ПРОДАВЕЦЬ

Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації
ФОП Смолянінов Олександр Сергі яович

03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса. 6-А 
тел. 044-403-30-03
р/р № и / )  т ь А .

в ГУДКСУ м. Києва
Код банку -  820019
Код за ЄДРПОУ -  37498536

02099, м. Київ, вул. Вереснева, буд. 

КВ.48

п/р UA963206490000026003052664Î 

ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ 

МФО 320649 
ІПН3161321310 

Платник єдиного податку 2-ї групи, 

неплатник ПДВ 

тел.: (097) 222-49-67

2,

92 в

Фізична особа-підприємець

Z
^!!молянінов О.С



c - ô - O

Видаткова накладна № 0204 від d h .  0^1 2020

Постачальник:

Покупець:

Договір:

ФОП СМОЛЯНІНОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
П/р UA963206490000026003052664892, в ПАТ КБ "ПриватБэнк", м.Київ, МФО 320649 
Україна, 02099, м. Київ, бул. Вереснева, буд. № 12, кв. 48, 
тел.: +38 (097) 222-49-67, 

код за ЄДРПОУ 3161321310,
Не платник ПДВ.

Платник єдиного податку 2-ї групи за ставкою 20%.

У правл іння  осв іти , м ол од і та спорту С вято ш инсько ї райо нно ї в м істі Києв і д е рж а вно ї 

а д м ін істра ц ії

№ Товари  (роботи, послуги ) Кіл-сть Од.
Ціна без 

ПДВ
Сума б( >3 ПДВ

1 Антисептичний засіб, 250мл 350 шт 142,50 і

В сього : 
Сума ПДВ: 

В сьо го  із ПДВ:

49 875,00 
0,00 

Î 875,00

Всього найменувань 1, на суму 49875,00 грн.

С орок д е в ’ять  тисяч в іс ім со т  с ім д есят п ’ять  гривень , 00 ко п ій о к  
у  т.ч. ПДВ: Нуль гр ивен ь  00 ко п ій о к

В ід  постачальни

ФОП C ^ m û ff^ J g n c fk c a H A p  Сергійович
* за здійснення господарської операції і

праЕшльність її оформлення



ДОГОВІР л  ,
м. Київ “Ж ” 2020 р.

Фізична особа-підприємець Смолянінов О.С, в особі Смолянінова Олександра Сергійовича, який 
діє згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань №20650000000041002 від 27.01.2016 p., є платником єдиного податку 2-ї 
групи, не є платником податку на додану вартість, в подальшому "Продавець", та управління 
освіти, молоді та  спорту С вятош и нської районної в місті К иєві держ авної адміністрації, 
в подальшому "Замовник", в особі в.о. начальника К оваленко Іван ни  Іван івн и , що діє на 
підставі Положення, уклали договір про наступне:

І. П редмет договору
1.1. продавець зобов’язується поставити Замовнику товари: «ДК 021 - 2015 - 35810000-5 
Індивідуальне обм ундирування (М аска захисна)», а Замовник - прийняти і оплатити такі 
товари на умовах Договору.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1), що є невід’ємною частиною 
договору.

II. Я к ість  товар ів
2.1. Продавець повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стандартам, 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технічним 
умовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час транспортування
і збереження.
2.3. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього 
Договору, Продавець зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною 
товару неналежної якості несе Продавець.

П І. Ц іна договору
3.1. Ціна Договору становить: 49980,00 грн (Сорок дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят 

гривень, 00 копійок), без ПДВ.
3.2. Договірні зобов’язання в цьому розділі виникають в залежності від реального 
фінансування видатків. Платіжні зобов’язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін 
(додаткова угода до Договору).

IV. П орядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником на підставі видаткової накладної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов’язується провести 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на 
рахунок.

V. П оставка товар ів
5.1. Строк поставки товарів: з дня укладання договору, але в будь -  якому разі не пізніше
24.12.2020 РОКУ

5.2. Продавець постачає товар: Заклади освіти Святошинського району міста Києва
5.3. Відвантаження, розвантаження товару здійснюється власними силами Продавця.

VI. П р ава  та обов’язки  сторін
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Проводити оплату протягом 20 календарних днів з моменту поставки товару за 
кінцевим призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Продавець, 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів;



6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Продавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення 
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів 
тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Продавця необхідну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Продавцем товарів, визначеним даним Договором, здійснювати їх 
закупівлю у інших суб’єктів господарювання на власний розсуд до моменту відновлення 
постачання товарів Продавцем.
6.3. Продавець зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Продавець має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Продавець має право достроково 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

V II. В ідповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань при закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Продавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної 
облікової ставки НБУ за кожен день прострочення. Фіксація невиконання або не своєчасного 
виконання зобов’язань Продавцем здійснюється комісією у складі представників 
Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та 
відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації невиконання або не 
своєчасного виконання зобов’язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти, яким 
постачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтвердження 
інформації зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, повідомивши про це Продавця за 5 (п’ять) календарних днів до дати розірвання 
Договору.
7.4. У разі не поставки Продавцем товарів, визначених даним Договором, протягом 5 (п’яти) 
днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, повідомивши про це Продавця за 5 (п’ять) календарних днів до дати розірвання 
Договору.

V III. Ф орс-маж ор

8.1 Жодна з сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання будь яких 
умов в разі настання форс-мажорних обставин. Під форс -  мажорними обставинами 
(обставини непереборної сили) розуміються обставини , визначені у пункті 2 статті 14-1 
Закону України «Про Торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 року №671/97-ВР 
(із наступними змінами та доповненнями). Виникнення та припинення форс-мажорних 
обставин підтверджується двостороннім протоколом, підписаним Сторонами і сертифікатом, 
виданим Торгово-промисловою палатою України чи регіональною торгово-промисловою 
палатою. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна у трьох денний 
термін від початку таких обставин сповістити іншу Сторону про початок вказаних обставин з 
наданням письмового підтвердження (сертифікату), виданого торгово-промисловою 
палатою. При наявності документально підтверджених форс-мажорних обставин, виконання



зобов язання за договором може бути припинене до моменту закінчення таких обставин При
цьому сторони роблять остаточні розрахунки за договором по факту виконаних зобов’язань 
на день його дострокового припинення.

8.2. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО 

днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі

попередньої оплати Продавець повертае Зомовшку КОШТИ ПрОТЯГОМ ірЬОХ ДНІВ З ДНЯ
розірвання цього Договору.

спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у cy;!|̂ oвoмy 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особам без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону Україні [ «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодарством 
України.

ХП. Додатки до договору
Невід’ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

ЗАМОВНИК ПРОДАВЕЦЬ

Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації
ФОП Смоляиінов Олександр Сергійович

03148, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А 
тел. 044-403-30-03 
р/р № К fi
В ГУДКСУ м. Києва 
Код банку 
Код з
B.c. начал

аленко

02099, м. Київ, вул. Вереснева, буд.12, кв.48 
пУр UA963206490000026003052664^92 в ПАТ 
КБ «Приватбанк», м. Київ 
МФО 320649 
ІПН3161321310
Платник єдиного податку 2-ї rpynnj неплатник 
ПДВ
тел.; (097) 222-49-67

Фізична особа-підприємець

Смолянінов O.Ö.



від «fû  »

Додаток №1 
До Договору

СП ЕЦ И Ф ІКАЦ ІЯ №  1
2020 р.

Н айменування товару
О диниці
виміру

К ількість

Ц іна за 
одиницю , 

грн, без 
П ДВ

Заі
варті

бе:

альна  
сть, грн, 
^ПДВ

Маска захисна штуки 2800 17,85 49 )80,00

Вартість -  49980,00 грн.

(загальна сума літерами): Сорок дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят гривень, 00 к 
без ПДВ

)ПІЙОК,

ЗАМОВНИК ПРОДАВЕЦЬ

Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації
ФОП Смолянінов Олександр Сергії ович

03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А 
тел. 044-403-30-03
р/р L^Cû'iC^ JbêЛ
в ГУДКСУ м. Києва
Код банку -  820019
Код за ЄДРПОУ -  37498536

овіал^іжо

02099, м. Київ, вул. Вереснева, буд.(2, 
КВ.48

п/р UA9632064900000260030526648p2 в 
ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ 
МФО 320649 
ІПН3161321310

Платник единого податку 2-ї групи, 
неплатник ПДВ 
тел.: (097) 222-49-67

Фізична особа-підприємець

іолянінов O .e.



Видаткова накладна № 0104 від /J5 Û4
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2 0 2 0  1̂ .
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Постачальник:

Покупець:

Договір:

ФОП СМОЛЯНІНОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

П/р UA963206490000026003052664892. в ПАТ КБ "ПриватБанк", м.Київ, МФО 320649 
Україна, 02099, м. Київ, бул. Вереснева, буд. № 12, кв. 48, 
тел.: +38 (097) 222-49-67, 
код за ЄДРПОУ 3161321310,

Не платник ПДВ.
Платник єдиного податку 2-ї групи за ставкою 20%.

У правл іння  о св іти , м ол од і та спорту С вято ш инсько ї районно ї в м істі Києв і д е рж а вно ї 
а д м ін істра ц ії

№ Товари (роботи, послуги) К іл -CTh Од.
ІДіна без 

ПДВ
Сума бс з П Д В

1 Маска захисна 2800 шт 17,85 А9980,00

В сього ; 
Сума ПДВ: 

В сьо го  із ПДВ:

4д 980,00 
0,00 

4!І 980,00

Всього найменувань 1, на суму 49980,00 грн.

С орок д е в ’ять  тисяч  д е в ’ятсот в іс ім д е ся т  гривень , 00 ко п ій о к  

у  т.ч. ПДВ: Нуль гр ивень  00 ко п ій о к

N\

В ід  п о ста ч а л ь ^^кг^  О тримав(ла) /1 Ж
J r

іч rt 'î'. Ч X t e

\
1

ß w Л
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Товариство і обмеженою відповідальністю «ДЕЗТІМ» в подальшому "Учасник'*
(Виконавець), в особі директора Пабот Олени Михайлівни, що діє на підставі " Стаг-ту . з 
однієї сторони, та У и р а в : і і н н я  о с в і т и ,  м о л о д і  т а  с п о р т у  С в я т о ш и н с ь к о ї  р а ї ю н н о ї  і м і с т і  

К и є в і  д е р ж а в н о ї  а д м і н і с т р а ц і ї ^  в подаїьшому " З а м о в н и к " ,  в особі в.о. нач^іьника 
Кова.іенко Іванни Іванівни, що діє на підставі Положення, уклали договір про наступне:

020 р.

І. Предмег договору
1.1. Учасник зобов'язується поставити Замовнику товари: «ДК 021:2015 - 249é
Хімічна продукція різна», а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах Договору.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1). що є невід*емною маотиною 
договору.

II. Якість товарів
2.1. Учасник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стан 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технічним 
} .мовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару піл час іранспортуь 
збереження.
2.3. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або гаким, що не відповідаі: умовам 
/Іоговор). Учасник зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов'язані із заміною 
неналежної якості несе Учасник.

111. Ціна Д01 овору
3.1. Ціна Договору становить: 199980 грн. 00 коп. (Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев 
вісімдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.

3.2. Договірні зобов'язання в цьому розділі виникають в заіежності від реа; 
фінансування видатків. Платіжні зобов'язання виникають при наявності відпов 
бюджетного призначення. Ціна Договору може б\ти зменшена за взаємною згодою 
(додаткова угода до Договору).
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IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовник на підставі видаткової накладної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність 
коштів на розрах\нковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов'язується провести 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження кошт|ів на 
рахунок.

V'. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів: березень - фудень 2020 року.
5.2. Учасник постачає ювар за адресою: заклади і установи освіти Сьятошинського pan l̂fiv м. 
Києва
5.3. Відвантаження та розвантаження товару здійснюється власними силами Учасника.

VI. Права та о5ов^язки сторін
6.1. Замовник зобов'яіаний:



6.1.1. проводити оплату протягом 20 календарних днів з моменту поставки товару ш кіНиевим 
призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою нак.іадною.
6.2. Замовник маг право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір ) разі невиконання зобов'язань Участником, 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором:
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залеи^но від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни дс| цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного офорктення 
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки. пЬписів 
тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Учасника необхід(іу для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Учасником товарів, визначеним даним Договором, здійснюнати їх 
закупівлю у інших суб'єктів господарювання на власний розс\д до моменту відно шення 
постачання товарів Учасником.
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник мас право достроково розірвати 
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Ст|орони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7 2. У разі невиконання або неналежного виконання юбов'язань при закупівлі товарів (Іробіт. 
послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % від суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксоі аного 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань. Фіксація невиконання а(!о не 
своєчасного виконання зобов'язань Учасником здійснюється комісією у складі предстаї ників 
Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та 
відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації невиконання або не своєчасного 
виконання зобов'язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти, яким 
посіачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтвердження інформації 
зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому гюрядку. 
повідомивши про це Учасником за 5 (п'ять) календарних днів до дати розірвання Договору.
7.4. У разі не поставки Учасником товарів, визначених даним Договором, протягом 5 (п'яти) 
днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, повідомивши про це Учасника за 5 (п'ять) календарних днів до дати розіррання 
Договору.

VIII. Обсі авини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відновідальносгі за невиконання або нена.зежне вико 
зобов'язано за цим Договором у разі виникнення обсіавип непереборн(її сили.

іаінія 
неf K l



існували під час укладання Доіовору та виникли поза волею Сторін аварія, 
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тошо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна нг п’зніш^ ніж протягом З днів з момеіту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку мас право рс)іірвати цей Дог овір. У разі попередньої 
оплати Учасник повертає Замовник кошти протягом трьох днів з дня розірванн5 цього 
Договору.

IX. Вирішення спорів
)̂.1. у  випаїку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються виріїруваїи 

їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2019 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором:
- за згодою Сторін:
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відоімості. 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися треіім особгм без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством Укзаїни.

XII. Додатки до договору
Невід'ємною частиною цього Договору є:
-Додаток 1. Специфікація.

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сгорін

Учасник
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ДЕЗТІМ»
61089. м. Харків, пров. Крушельницького. 
8/'24
СДПРОУ(ІПН): 42617143 
1BAN: UA7532S2âèôÛÜOÔ2600200000l099 
МФО 32820 
банк: А Б 
E-mail: р 
+38 (057

дг.'З^еса

Замовник:
Управ.ііния освіти, молоді та спорг\ 
Святошинської районної в місі і Києві 
державної адміністрації

03148. м. Київ. вул. Як>ба Коласа, 6-А 
тел. 403-30-03 
р/ р і/ А? ^

в У/ІКСУ \ свягошимському/
Код байку J?2(K)19 
Кол 'іа СДРГІОУ 37498^3^

^ ^ ^ > ^ ^ а б о т  О.М В.о. начальника MjvoBa:ie яко



Дода^
до договору

OK jNbl 
іід

Специфікація

№
п/п

Найменування*

1

Одиниця 
виміру 1

Кількість
і

ціна за 
одиницю 
(грн.) без

п д в

Загальна 
(грн. 

без ІЦ

сума
І
В

1 ДезТАБ нью 1 кг кг 465 270.00 і: 5 550,00

2 Лагоцид 600 (саше 20 г) ПІТ 5 726 13.00 14 438.00 і

199980 грн. 00 коп. (Сто дсв'яносю  дев’ять гнсяч дев’яїсот вісімдесят і рн. 
без ІІДВ

И) коїі.)

• - У найменуванні товару зазначається детальна специфікація та комплектація товару
згідно з вимогами тендерної документації

Учасник
Директо

от ОлМ



Видаткова накладна № 25 від ./£ 03 2020 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЗТІМ"
п/р UA 75 328209 0000026002000001099 у банку АБ "ПІВДЕННИЙ" м. Одеса, МФО 328209,
61089, Харківська область, м. Харків, провулок Крушельницького, будинок № 8/24, 
код за ЄДРПОУ 42617143

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШ ИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ в  МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03148, м.Київ, вул. Якуба Колоса ,6-А, тел.: (044)403-30-03

Д о гов ір : №  7

Зам овлення : З ам овлення  покупця  №  7 в ід _________________________ 2020  р.

Покупець:

№ Товар Кількість Ціна Сума

1 ДезТАБ нью 1 кг 465 кг 270,000000 125 550,00
2 Лагоцид 600 (саше 20 г) 5 726 шт 13,000000 74 438,00

Разом;

Всього найменувань 2, на суму 199 988,00 грн.

Сто дев’яносто дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок

Д иректор Па

* Відповідальні 
і правильність

199 988,00
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Фізична особа-ііідприсліець Бондарчук Олександр Анатолійович в полі 
"Учасник" (Виконавець), що діє на підставі державної реєстрації, з однієї ciof 
Управ, ііиня освіти, молоді та спорту Святошинської раішиної в місті Києві deß 
адміністрації^ в подальшому '*За,мовник'\ в особі в.о. нача.іьиик^ Кс'валепко Іванни ’ 
що діє на підставі І Іоложення, уклапи договір про наступне:

льшому 
они, та 
ж авної 

Іванівни.

1. Предмет Д01 овору
1.1. Учасник зобов'язується поставити Замовнику товари: ДК 021:2015: 33741Й00-9 - 
Антисептичні засоби для рук, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах 
Договору.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1). що є невід*ємною ча|стиною 
договору.

іартам.

хінічним 
вання і

II. Якість товарів
2.1. Учасник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стан 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або те: 
умовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час гранспоргу 
збереження.
2.3. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умоваї^ цього 
Договору, Учасник зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару 
неналежної якості несе Учасник.

III. Ціна договору
3.1. ІДіна Договору становить: 199 848 грн. 00 коп. (Сто дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот 

сорок вісім грн. 00 коп.) без ПДВ.

3.2. Договірні зобов'язання в цьому розділі виникають в залежності віл реального 
фінансування видатків. Платіжні зобов'язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменщена за взаємною згодою ÇropÎH 
(додаткова угода до Договору).

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовник на підставі видаткової накладної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безг отівкової о розра\\нк\.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов'язується провести 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня натходження коштів на 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів: березень - грудень 2020 року.
5.2. Учасник постачає товар за адресою: заклади і установи освіти Святошинського райс̂ ну м. 
Києва
5.3. Відвантаження та розвантаження товару здійснюється власними силами Учасника.

VI. Права та обов’язки сторін



6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Проводити оплат>- протягом 20 календарних днів з моменту поставки товару за Цшцевим 
призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учеником, 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встаїювлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від 
peæibHoro фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного офо млення 
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, ідписів 
тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Учасника необхі4ну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Учасником товарів, визначеним даним Договором, здійснкіївати їх 
закупівлю у інших суб'єктів господарювання на власний розсуд до моменту відновлення 
постачання товарів Учасником.
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково ро: і̂рвати 
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % віл суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксованого 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань. Фіксація невиконання аЗо не 
своєчасного виконання зобов'язань Учасником здійснюється комісією у складі предста шиків 
Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації га 
відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації невиконання або не своєчасного 
виконання зобов'язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти, яким 
постачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтвердження інформації 
зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому по])ядку, 
повідомивши про це Учасником за 5 (п'ять) календарних днів до дати розірвання Догові)ру.
7.4. У разі не поставки Учасником товарів, визначених даним Договором, протягом 5 ( Гяти) 
днів без іюважних причин. Замовник мас право розірвати цей Договір в односторон іьому 
порядку, повідомивши про це Учасника за 5 (п'ять) календарних днів до дати розіррання 
Договору.

VIII. Обставини непереборної* си.іи
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне вико 
зобов'язань за ІІИ М  П п г п в п п п м  v  пя-гі D u u r i i 'u m n in  Гі^^п'глі.гтгг ---------- . і : -------- ••

^ання



поза волею Сторініснували під час укладання Договору та виникли 
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоогія. війна тоию).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок

;нтуобставин непереборної сили, повинна не пізніиіе ніж протягом З днів з мом 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. у разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 
кожна із Сторін в \ становленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попе
оплати Учасник повертає Замовник кошти протягом трьох днів з дня розірванї^ цього 
Договору.

(аварія.

дп
їх

ЗО днів, 
редньої

IX. Вирішення спорів
9.1. у  випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у су 
порядку.

виршіувати

ДОВОМУ

говору
цього

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Де 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором:
- за згодою Сторін:
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однаков> 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відсЬмості. 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися трегім особам без 
попередньої ішсьмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону України 
доступ до публічіюї інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством У»

«Про
раїни.

XII. Додатки до договору
Невід'ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

Х111. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Учасник
ФОП Бондарчук Олександр 
Анатолійович
08132. Київська обл.. 
Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, 
вул. Чорновола. 13, кв. 1 
РНОКПП 2669006639 
IB AN; и А123282090000026002010043285 
в АБ "ПІВДЕННИЙ" м. Одеса 
Платник єдиного податку 2 група. 20%

Замовник:
Управління освіти, молоді та споріу 
Святошииської районної в місті Кис ві 
державної адміністрації

03148. м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А 
тел. 403-30-03 
p /p ^ / f

M C

в УДКСУ у святощйнськомурайоні м. Києва 
Код банку 82/ЮІ̂ > ‘
Код за С Д РіШ  3/7498536/ \ VI

; /. ' "

Бондарчук O.A. В.о. начальника^ І . І . К П Я Я  І РМк 'П





0<D C

о̂ . сза накладна № 107 від 0 ^ .2020 p.

n p 2 h  м и /< ; Ф О П БОНДАРЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
n/p UA 12 328209 0000026002010043285 y банку АБ "ПІВДЕННИЙ" м. Одеса, МФО 328209,
08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, будинок 
№ 13, кв. 1, тел.: 829870158, 
код за ДРФО 2669006639

Пт/угч'ць:

Д о ю ь

У П Р А В Л ІН Н Я  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШ ИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ в  МІСТІ КИЄВІ 
Д Е Р Ж А В Н О Ї АДМІНІСТРАЦІЇ

03148, м.Київ, вул. Якуба Колоса ,6-А, тел.: (044)403-30-03

№  19

Зам ов -ння; З а м о в і.іін и я  покупця №  76 від 2 02 0  р.

№  . Товар Кількість Ціна Сума

’ і ; ' 1' ::'-;(їПТ С (фл. їл) 757 |шт 264,000000 199 848,00

Разом: 199 848,00

Bct.cii і ■ ■ ,,:,пнь 1, на ^ :уму 199 848,00 гри.

С тод м сто  д с о 'я г ь  т и с я ч  вісімсот сорок вісім гривень 00 копійок . р Т ' ^ \
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H )JU
Договір JN® л £ 3 5 /£ 0 2 0

, c ^ 0 ^  ô 9 J iO --
M. Київ I '  ■• ^ 6  " f?3 2020 p.

Фізична особа-підпрнсмець Сухом.іінова Оксана Валеріївна в ііода.іьшом\ " У ч н і  н и к '*

(Виконавець), що діє на підставі державної реєстрації, з однієї сторони, та У п р а в л і н н я  

о с в і т и ,  м о л о д і  т а  с п о р т у  С в я т о ш и н с ь к о ї  р а і і о н н о ї  в  м і с т і  К и є в і  д е р ж а в н о ї  а д м і н і с т р а ц і ї ,  

в подальшому " З а м о в н и к " ,  в особі в.о. нача.іьника Коватенко Іванни Іванівни, що діє на 
підставі Положення, уклали договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Учасник зобов'язується поставити Замовник) товари: ДК 021:2015: 33741300-9 - 
Антисептичні засоби для рук, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах 
Договору.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1), що є невід*(мноіо частиною 
договору.

II. Якість товарів
2.1. Учасник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стаїїдартам. 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. '̂ ’наковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технічним 
умовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час транспоргування і 
збереження.
2.3. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цьоіо 
Договору. Учасник зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов'язані із заміною товару 
неналежної якості несе Учасник.

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 199 840 грн. 00 коп. (('то дев'яносто дев'ять іисяч вісімсот 

сорок грн. 00 коп.) без ПДВ.

3.2. Договірні зобов'язання в цьому розділі виникають в заіежності віл рса.тьного 
фінанс\вання видатків. Платіжні зобов'язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменщена за взаємною згодою Сторін 
(додаткова угода до Договору).

IV. Порядок здійснення оп.іагн
4.1. Розрахунки проводяться щляхом оплати Замовшїк на підставі видаткової накла,іної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов'язується провести 
оплату поставленого товару протягом 10 катендарних днів з дня }іадходження коштів ьа 
рахунок.

V. Поставка товарів
5Л. Строк поставки товарів: березень - грчдень 2020 року.
5.2. Учасник іюстачає товар за адресою: заклали і установи освіти Святошинськсго району м. 
Києва
5.3. Відвантаження та розвантаження іовару здійснюється власними силами Учасника.

VI. Права та обов’язки сторін



6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Проводити оплату протягом 20 каленларних днів з моменту поставки товар) за кінцевим 
призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видагковою наклатною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором:
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі ненатежного оформлення 
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів 
тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну баз> Учасника необхідну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Учасником товарів, визначеним даним Договором, здійснювати їх 
закупівлю у інших суб'єктів господарювання на власний розсуд до моменту відновлення 
постачання товарів Учасником.
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділо.м II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання \мов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати 
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО каїендарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % від суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксованого 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань. Фіксація невиконання або не 
своєчасного виконання зобов'язань Учасником здійснюється комісією у складі представників 
Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та 
відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації невиконання або не своєчасного 
виконання зобов'язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закла.іів освіти, яким 
постачається продукція, на якість або поставку прод\ кції, за умови підтвердження інформації 
зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядк>, 
повідомивши про це Учасником за 5 (п'ять) календарних днів до дати розірвання Договору.
7.4. У разі не поставки Учасником товарів, визначених даним Договором, протяюм 5 (п'яти) 
днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, повідомивши про це Учасника за 5 (п'ять) кaJ^eндapниx днів до дати розірвання 
Договору.

VIII. Обставини неііеребориої сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або нена-іежне 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).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом З днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку мас право розірвати цей Договір. У разі попередньої 
оплатіі. Учасник повертає ЗамовЕШк кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього 
Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. у  випадку виникнення -спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосов\тоться до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором:
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особам беі 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством України.

XII. Додатки до договору
Невід'ємною частиною цього Договору є:
-Додаток 1. Специфікація.

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сгорін

Учасник
ФОП Сухомлінова Оксана Валері'ївна
Адреса: 61171. м. Харків. Фрунзенський р- 
н,
Салтівське шоссе, буд. 260. кв. 88 
ІПН 2469001429
IBAN: Шї^^Ш^90р00026009010011276 
в ЛБ м, Одеса

J ' y  I

Замовник:
Унрав.ііння освіти, молоді та спорт> 
Святошинсько'і районної* в місті Києві 
державної адміністрації

03148, м. Київ. вул. Якуба Коласа. 6-А 
тел. 403-30-03
р/р л  ̂ 7 t

в УДКСУ у свя'Ш£і|^бьком\ 'jmnohi м. Києва 
Код банку 8 2 0 0 І4 /^ /^  ^
Код за ЄІтЩУ Щ 9Щ 6

Сухомлінова О.В. В.о. начальнн



До/ аток №1
до дого 

від С
вору

С пеиифікаиія

№
п/п

Найменування* Одиниця
виміру

Кількість ціна за 
одиницю 
(грн.) без

ПДВ

Загал ьн 
(грі 

осз Е

і сума 

[.) і 
Дв і

1 БактеріоСол 0.5 л з 

дозатором

шт
11

_____  J

1249
І
І
1

160.00 ]99 840,00

199 840 і рн. 00 коїі. (Сто дев ’яносто дев’ять  тисяч вісімсот сорок гри. 00 коп.) без
п д в

- У найменуванні товару зазначається детальна 
згідно з вимогами тендерної документації

Замовник:

комплектація товару

Сухом.іінова О.В.



Видаткова накладна № 6 від 0 4 .2020 р.

Постачальник: ФОП Сухомлінова Оксана Валеріївна
п/р UA 58 328209 0000026009010011276 у банку АБ "ПІВДЕННИЙ" м. Одеса, МФО 328209, 
61171, м. Харків, Фрунзенський р-н, Салтівське шоссе, буд. 260, кв. 88, 
код за ДРФО 2469001429

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШ ИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ в  МІСТІ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03148, м.Київ, вул. Якуба Колоса ,6-А, тел.: (044)403-30-03

Договір: № 1

Замовлення: Замовлення покупця № 4 в ід_______________________ 2020 р.

Покупець: КИЄВІ

№ Товар Кількість Ціна Сума

1 БактерІоСол 0,5 л з дозатором 1 249 і шт 160,000000 I 199 840,00

Разом:

Сто д е в 'я н о с т о  д є в '5 і¥ ь  т и с я ч  вірімсот сорок гривень 00 копійок
____ ____________

Всього найменувань 1, на суму 199 840,00 гри. 

о д е в

ж

199 840,00

Від п о с т а ч а л і ,вГ'
Q̂ r : а

Сухомпи(4ев̂ '0І̂ юі̂ алеріївна ^
Відповідальний господарської операції
правильність її офОрцявння

4^ 0.

Отримав(ла)

За до Е

/

Ґ

h . -



. і ш '  --

4 Ç S J 0 '  Ї Я ' ^ и О  Д оговір  Лі y £ 4 ^ Û /S ^ J Û  

»ь К„ї. :  j H h f  " f i   ̂ ■■ й і  -■ 0 3  М2, р.
--------- j i / ^ ? r j H

Товарисіво і обмежений) вілповілальністю «ИРОМ ОДЕЗ» в подальшому ' ^ У ч а с н и к ”

(Виконавець), в особі директора Сусловця Юрія Васильовича, т о  дк на підставі Стат\ту. з 
однієї сторони. іа У п р а в л і н н я  о с в і т и ,  м о л о д і  т а  с п о р т у  С в я т о ш и н с ь к о ї  р а і ю н н о ї  в  м і с т і  

К и є в і "  д е р ж а в н о ї  а д м і н і с т р а ц і ї ^  в пода-іьиіому ' Ч а м о в н и к ' \  и особі в.о. начальника 
Коваленко Іванни Іванівни, що діє на іїідставі Положення, укла-чи договір про наступне;

І. Прелмеї договору
1.1. Учасник зобов'язується* поставити Замовнику товари: ДК 021:2015: 24210000-9 -Оксіїли, 
нероксиди та і ілрок'сидії, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах Договору.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток -МЧ), що є невід*ємною частиною 
доІ овору.

И. Я кість товарів
2.1. Учасник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стандартам, 
технічним умовам, нормам передбачених для даного вид\ товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технічним 
умовам для цьоі'о виду продукції та забезпечу вати цілісність товару під час транспортування і 
збереження.
2.3. Якпіо поставлений товар виявиться неякісним, або такИхМ. що не відповідає >лтовам цього 
Договору. Учасник зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов'язані із заміною товару 
неналежної якості несе Учасник.

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 197960 грн. 00 коп. (Сто дев'яносто сім тисяч дев'ятсот

шістдесят ірн. 00 коп.) без ГІДВ.

3.2. Договірні юбов'язання в цьому розділі вимикають в залежності від реа,іьного 
фінансування видатків. Платіжні зобов'язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін 
(додаткова угода до Договору).

IV. П орядок ілійснення оилати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплатті Замовник па підставі видаткової накладної’.
4.2. До рах> нка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки id  цим Договором і д і і і с н ю ю т ь с я  шляхом безготівкового р о і р а \ \ н к у .

4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюд кегної устано.чи (відсутність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) вік іобов язується rposeciti 
оплату поставленого товару протягом 10 ка.тендариих днів ч дня наліходження коштів на 
рахунок.

V. П оставка товарів
5.1. Строк поставки товарів: березень - грудень 2020 року.
5.2. Учасник постачає товар за адресою: заклад.и і устипови оснЇ-іИ Святошинського району м. 
Києва
5.3. Відвантаження та розвантаження товару здійснюється власними спла'/и Учасника.

VI. Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:



6.1.1. Проводити оплату протягом 20 календарних дній з момент\ поставки товар> за кінцевим 
призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник .мас право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір \ разі невиконання зобов'язань Учасником, 
повідомивши про це його у строк ЗО ка-іендарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором:
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору:
6.2.4 Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення 
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів 
тошо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матері^іьно -  технічну базу Учасника необхідну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Учасником товарів, визначеним даним Договором, здійснювати їх 
закупівлю у інших суб'єктів господарювання на власний розсуд до моменту відновлення 
постачання товарів Учасником.
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відіювідає умовам, установленим розділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Учасник мас право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. Па дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника:
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати 
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % від суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксованого 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань. Фіксація невиконання або не 
своєчасного виконання зобов'язань Учасником здійснюється комісією у складі представників 
Управління освіти Святошипської районної в місті Києві державної адміністрації та 
відповідного закладу освіти, про шо скла;іається Акт фіксації невиконання або не своєчасного 
виконання зобов'язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти, яким 
постачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтвердження інформації 
зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, 
повідомивши про це Учасником за 5 (п'ять) календарних днів до дати розірвання Доіовор\.
7.4. У разі не поставки Учасником товарів, визначених даним Договором, протягом 5 іп'яти) 
днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, повідомивши про це Учасника за 5 (п'ять) календарних днів до дати розірвання 
Договору.

VIII. Обставини непереборної си.іи
8.1. Сторони звільняються від відповідальності а̂ 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, війнл тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати чобов ч хання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не ї і і ж і ш є  н і ж  протягом З днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це інш> Сторону у П И С Ь\10В ІЙ  формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку мас право розірвати цей Договір. У разі попередньої 
оплати Учасник повертає Замовник кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього 
Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовом\ 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосовуються до відносин, ию виникли між сторонами до моменту укладання цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором:
- за згодою Сторін:
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особам без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством України.

XII. Додатки до договору
І Іевід'ємною частиною цього Договор> є:
- Додаток 1. Специфікація.

ХНІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сгорін

Учасник
Товариство з обмеженою 
відповіда.іьністю «ПРОіМОДЕЗ»
Адреса: Київська обл. м.Буча. 
вул. Полтавська. 6. кв. 21 
Код СДРП0 4193ДЦі:ї ^

IBAN: иЛ68>€Ш40о6(Ю26006500307227 
в AT «Крел^гріколь Банкл^м. Київ 
Тел. 094 
ProniodCi

Замовник:
Управ.ііння освіти, молоді та спорт>’
Свя гошннської районної в місті Києві 
державної адміиісі рації

03148, м. Київ. в\л. Якуба Коласа. 6-А 
те.і. 403-30-03 
Р'Р

в УДКСУ > свягошимськрі^^йі^іІ0'2Гі^<єь^і 
кол5аііку82(ЮІ9 / ' - ч / ’ ‘
Код м fJlP noy  374У85»

С у с л о в с ц ь  Ю.В. в.о. начальника оьа.іеико



до догов
Додаток Леї . 

эру 
2Ö20p.

Спсйифікяиія

№
п/п

!

Найменування*

і 1

Одиниця j 
виміру

-̂------------------ 1
1 Кількість

І.... ..... ..............—І
цша за

одиницю
(гри.) без

ПДВ

Загальна 
: (грн,
1 безіи

с\ма
)
їв

1 Терразім 6 кг шт
1

49
І

1

4040.00 V •7 960.00

197960 грн. 00 коп. (С ю  дев'яносто сі\і тисяч дев’ятсот шістдссяг гри. 00 і
п д в

соп.) ОЄ)

Замовник:

- У найменуванні товару зазначається детальна спениф[і^̂ пія та ко.^аектація товару 
згідно з вимогами тендерної документації

Уча^Ьв'і4^
Диррііі\ф^

і С у с л о б с ц ь  к .в.



'О

_2020 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМОДЕЗ"
п/р 26006500307227 у банку ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614,
08292, Київська область, м. Буча, вул. Полтавська, будинок № 6, кв.21, 
код за ЄДРПОУ 41932082

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШ ИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ в МІСТІ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03148, м.Київ, вул. Якуба Колоса ,6-А, тел.: (044)403-30-03

Д о гов ір : №  2

Зам овлення : З ам овл ення  покупця №  З в ід _________________________ 2020  р.

Покупець: (ИЄВІ

№ Товар Кількість Ціна Сума

1 Терразім 6 кг 49| шт 4 040,000000 197 960,00

Разом:

Всього найменувань 1, на суму 197 960,00 гш .

Сто дев'яносто сім тисяч дев'ятсот шістдесят гривень 00 К О ПІЙ О К

.лМі___Z ----------------------------------------

197 960,00

* ТІ

Від постачальника* Отримав(ла) \

* Відповідальний за
і правильність її оформлення

ня господарської операції За доЕ № ВІД > у
“И -
*  Iiv __о

I.



/ f C 4 0 ' / p 9 m , 3 f

4PIC '  Si9è6, "А / Д о г о в ір  JNb 2 /V ^  5  ^ /ЛО^ О

м. Кііїв Û2 OS
Ю го  '  5 9 ^ ^ 1 ^ 'f  ^

Фізична особа-підприсмець Вовче.іюк Лілія Василівна в подальшому 
(Виконавець), шо діє на підставі державної реєстрації, з однієї сторони, та У,

2020 р.

освіти, молоді та спорту Святошішської районної в місті Києві державної адмініі 
в подаїьшому ''Замовник", в особі в.о. начальника Кова.тенко Іванни Іванівни, ще 
підставі Положення, уклати договір нро наст>тіне:

часник
в:ііння

тращїі^
діє на

нр%

1. Предмет договору
1.1. Учасник зобов'язується поставити Замовнику товари: ДК 021:2015: 24455 
Дезінфекційні засоби, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах Договору
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1). що є невід*(мною ча 
договору.

00- 8 -

тиною

II. Якість товарів
2.1. Учасник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стандартам, 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технічним 
умовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час транспорт\'^ання і 
збереження.
2.3. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умова\| цьоіо 
Договору, Учасник зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов'язані із заміною товару 
неналежної якості несе Учасник.

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 199917 гри. 00 коп. (Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот 
сімнадцять грн. 00 коп.) без ПДВ.

3.2. Договірні зобов'язання в цьому розділі виникають в залежності від peaJibHoro 
фінансування видатків. Платіжні зобов'язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може б\ти зменшена за взаємною згодою »"торіп 
(додаткова угода до Договору).

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовник на підставі видаткової накладної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відс>'[гнісгь 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов'язу(іься пр(івести 
оплату поставленого товару протягом 10 ка.іендарних днів з дня надходження коиїтів на 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів: березень - грудень 2020 року.
5.2. Учасник постачає товар за адресою: заклали і установи освіти Свяюшинського рай(^ну м. 
Києва
5.3. Відвантаження та розвантаження товару здійснюється власними силами Учасника.

VI. Права та обов’язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:



6.1.1. Проводити оплатл протягом 20 календарних днів з моменту поставки товару їа кінцевим 
призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накла;шою.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання юбов'язань Учгсником. 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів:
6.2.2. Коніролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяі закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни ;о  цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі нена^тежного осіюЛмлення 
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів 
тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Учасника необхідну для 
виконаїшя умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Учасником товарів, визначеним даним Договором, здійснк вати їх 
закупівлю у інших суб'єктів господарювання на власний розсуд до моменту відновлення 
постачання товарів Учасником.
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим роі^і-іом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. >'^часник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником >'часник має право достроково розірвати 
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або нена-тежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % ві; суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксозаного 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань. Фіксація невиконання аЗо не 
своєчасного виконання зобов'язань Учасником здійснюється комісією у складі предстазпиків 
Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрадії га 
відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації невиконання або не своєч існого 
виконання зобов'язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти, яким 
постачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтвердження інфозмації 
зазначеної в скарзі. Замовник маг право розірвати цей Д оговір в одностиронньому порядку, 
повідомивши про це Учасником за 5 (п'ять) календарних днів до дати розірвання Договэр\.
7 4. У разі не поставки Учасником товарів, визначених даним Договором, протягом 5 ( і'яіи) 
днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в односторон ньому 
порядку, повідомивши про це Учасника за 5 (п'ять) ка.тендарних днів до дати розірвання 
Договору.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповіда:гьності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не



icHNBcLiH ПІД час укладання Договор} iv виникли поза волею Сторін (аварія, 
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоогія. війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'/іання за цим Договором унаслідок дп 
обставин непереборної сили, повинна не нізніїие ніж протягом З днів з момЬнту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі поп федньої 
оплати Учасник повертаг Замовник кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього 
Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. у  випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'яз} ються вирішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього ДЬговору 
застосов\тоться до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладанн?! цьоіо 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
- за згодою Сторін:
- з інших підсгав. передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відЬмості. 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім ососам без 
попередньої письмової ЗІ оди іншої Сторони Договору відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачеііих чинним законодавством У сраїни.

XII. Додатки до доі овору
Невід'ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

XIII. Місцезнаходження іа  банківські реквізити сторін

Учасник
ФОП Вовче.іюк ЛІ.1ІЯ Василівна
Адреса: 322265, Хмельницька обл.. 
Деражнянський р-н.. с. Мазники. 
вул. Шевченка. 8
IB AN ; и А463282090000026006010010430 
в АБ м. Одеса

ІПН
’ у З 1 руна 5® о

Вовчелюк Л.В.

Замовник:
Управління 0 С В І1 И , молоді та спорту 
Святошинсько'і районної в місті Києві 
державної адміністрації

03148, м. Київ. вул. Як>ба Коласа. 6-А 
тел. 403-30-03

в УДКС'У \ святош^^^ТсогвгГра15^ГЧ4. Києва 
Код банку 820019
Код за СДРПОУ 3^4%-th

\ \ Л  А
V

В.о. начальника

' І / Г  "  \

Й.Ковалінк'о



ДоііатокЛ«!
д о  Д О Г О Ь

Специфікація

JN2
п/п

Найменування* Одиниця
виміру

Кількість ціна за 
одиницю 
(грн.) без

пдв

Загаїьн 
(грі 

без П

і сума 1 
.)
дв 1

1 Лагопид 600 (банка 1 кг) шт ^  687 ^291,00 199 917,00

б е Г п д 7 " '  тисяч лев'я геот 00 коп.)

- у  най.\іен> ванні товару зазначається детатьна специфікація та комплектація т( 
ЗГІДНО з вимогами тендерної документації

Замовник*:

о вару

Вовчелюк Л .В

ору
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Видаткова накладна № 4 від 0-f û 4 2020 p.

Постачальник: Ф О П  В о в ч е л ю к  Л іл ія  В а с и л ів н а

п/р UA 46 328209 0000026006010010430 у банку АБ "ПІВДЕННИЙ" м. Одеса, МФО 328209, 
вул. Шевченка, буд. 8, с. Мазники, Деражнянський р-н, область, Хмельницька обл., Україна, 
кодзаД Р Ф О  3013121563

Покупець:
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШ ИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ в МІСТІ к 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03148, м.Київ, вул. Якуба Колоса ,6-А, тел.: (044)403-30-03

Договір: № 2

Замовлення: Замовлення покупця № З від_______________________ 2020 р.

І2265,

ИЄВ І

№ Т о в а р К іл ь к іс т ь Ц іна С ум а

1 Лагоцид 600 (банка 1 кг) 687 |шт 291,000000 199 917,00

Р а зом :

Всього найменувань 1, на суму 199 917,00 грн.

Сто дев'яносто дев’ятсот сімнадцять гривень 00 копійок

-V

О тр и м а в (л а )

199 917,00

Вовчелюк  Лі.

* Відповідальн' 
і правильність і

За ДОЕ

/ О ' Г -  

ІО 5 0 -



м. Київ
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Товариство 3 обмеженою вілповіла.іьністю «ДЕЗОМАГ» в подальшому ^'Учасник'*
(Виконавець), в особі директора Ілечко Ната-іії Борисівни, що діс на підставі Статуту . з 
одніп сторони. іа Управління освіти, молоді та спорту Святошинської раїїонної в місті 
Києві державної адміністрації^ в подальшому "Замовник'*, в особі в.о. начальника 
Коваїенко 1 ванни Іванівни, що діс на підставі Положення, уклаїи договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Учасник зобов'язується' поставити Замовнику товари: ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні 
неоріанічні хімічні речовини, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах 
Договору.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1). що є невід*ємною частиною 
договору.

II. Якість товарів
2.1. Учасник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стандартам, 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технічним 
\ мовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час транспортування і 
збереження.
2.3. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього 
Договору. Учасник зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов'язані із шміною товару 
неналежної якості несе Учасник.

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 199800 грн. 00 коп. (Сто дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот 

грн. 00 коп.) без ПДВ.

З 2. Договірні зобов'язання в цьому розділі виникають в за-іежності від реа.іьного 
фінансування видатків. Платіжні зобов'язання виникають при наявіюсті відгювідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін 
(додаткова угода до Договору).

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовник на підставі видаткової накладної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсчтність 
коштів на розрах\нковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов'язується провести 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки говарів: березень - гр\день 2020 року.
5.2. Учасник постачає товар за адресою: заклади і установи освіти Святошинського району м. 
Києва
5.3. Відвантаження та розвантаження товару здійснюється власними силами Учасника.

VI. Права та обов'язки сторін



6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Проводити оплат>’ протягом 20 календарних днів з моменту поставки товару за кінцевим 
призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно і видатковою накладною.
6.2. Замовник мас право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів:
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Змениіувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежіюго оформлення 
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів 
тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Учасника необхідну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Учасником товарів, визначеним даним Договором, здійснювати їх 
закупівлю у інших суб'єктів господарювання на власний розсуд до моменту відновлення 
постачання товарів Учасником.
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника:
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати 
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % від суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксованого 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань. Фіксація невиконання або не 
своєчасного виконання зобов'язань Учасником здійснюється комісією у складі представників 
Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та 
відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації невиконання або не свосчасного 
виконання зобов'язань.
7.3. У разі на;іходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти, яким 
постачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтвердження інформації 
зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, 
повідомивши про це Учасником за 5 (п'ять) календарних днів до дати розірвання Договору.
7.4. У разі не поставки Учасником товарів, визначених даним Договором, протяюм 5 (п'яти) 
днів без поважних причин, Зачювник має право розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, повідомивши про це Учасника за 5 (п'ять) календарних днів до дати розірвання 
Договору.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповіла.іьності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не



існуваїи під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, 
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом З днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів, 
кожна із Сторін в установленому порядк> мас право розірвати цей Договір. У разі попередньої 
оплаті^ Учасник повертає Замовник кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього 
Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. у  випадку виникнення ■ спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) виріш>ються у судовому 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосов\тоться до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особам без 
попередньої письмової згоди інщої Сторони Договору відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством України.

XII. Додатки до договору
Невід'ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специ(|)ікація.

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити егорін

Учасник
Товариство з обмеженою 
відповщальністю «ДЕЗОМАГ»
79015. м. Львів, вул. Героїв УПА, 73. корп. 
ЗЖ
Код СДРПОУ.;^021494 
ЇВ A N :> K ^ ^ ^ ^ § æ 0 0 2 6 0 0 2 0 10048741 

іде н н и и>& ^дес а 
єдиного подйтау Згрупа (без ПДВ)

ілечко Н.Б.

Замовник:
Управ.ііння освіти, молоді та споріу 
Свя гошинської районної в місі і Києві 
державної адміністрації

03148. м. Київ, вул. Як] ба Коласа. 6-А
тел. 403-30-03
Р'Р

в У'ДКСУ у святошинсько^рїійбнї 
Код банку 820019 / \
Код за СДРПОУ 37498.S36 £

В.о. нача.іьника



Додаї 
до логово 

від 02. û3.

ок№1 .
ру Ж ]^Л 19

Специфікація

№
п/п

Найменування* Одиниця
виміру

Кількість ціна за 
одиницю 
(грн.) без

п д в

Загальна( 
(гри.) 

беэ ГІД

:ума

В

1 Хлорель дезінфікуючий 
засіб (табл.2.7 г №300)

банка 740 270.00

1
і

19

1

? 800.00

І

199800 гри. 00 коп. (Сто дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот грн. 00 коїі.) беі ІІД Î

-.......  І

- У найменуванні товару зазначається детальна с п е ц и ^ а ш ^ а  комплектація тов 
згідно з вимогами тендерної документації

Замовник: У часи
Дире

ечко Н.Ь.

ФУ



Видаткова накладна № 18 від _2020 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЗОМАГ"
п/р UA 43 328209 0000026002010048741 у банку АБ "ПІВДЕННИЙ" м. Одеса, МФО 328209, 
79015, Львівська область, м. Львів, вул. Героїв УПА, будинок № 73, корпус ЗЖ, 
код за ЄДРПОУ 42021494

„  УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШ ИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ в  МІСТІ ки
Поі̂ ПеїАЬ. д е р ж а в н о ї АДМІНІСТРАЦІЇ

03148, м.Київ, вул. Як уба Колоса ,6-А, тел.:  (044)403-30-03

Договір: № 7

Замовлення: Замовлення покупця № 9 в ід_______________________ 2020 р.

№ Товар К і л ь к і с т ь Ціна Сума

1 ;<лорель дезінфікуючий засіб (табл.2,7 г №300) 740[банка 270,000000 ■ 199 800,00

GBI

Д иректор І л е ч к о Б о р и с і в н а  /$ //
*  Відповідальний за 
і правил оність її офоряїл^ ц^  ■■

/0 /0  '  / c ÿ /С ' Г

ІГ

' 0 . ^ ^



м. Київ

f c / C '  m 9 i , 3 v

/ fC ^  '  Д о г о в ір Л о 2 а/ Л ^ 2 / 20Л 0

c r p ^

mo

4 2 - 0 } 2020 p.

Товариство і обмеженою вілповілальністю «УНІВЕР-САН» в подальшому 
(Виконавець), в особі директора Шестакова Валерія Вікторовича, що діє на підсі 
С татуту. з однієї с горони, та 3̂ правління освіти^ молоді та спорту Святошинськоїр t 
в місті Києві державної адміністраціі\ в подальшому **Замовник”, в особі в.о. нач 
Коваїенко 1 ванни Іванівни, що діє на підставі Положення, уклали договір про наступне:

йасник"
тав і 
ішнної
ільнлка

І. Предмет договору
1.1. Учасник зобов'язується поставити Замовнику товари; ДК 021:2015: 24962000-5 - Хімічні 
речовини для обробки воли, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на 
Договору.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1), що є невід*ємною ча 
договору.

Vмовах

і иною

II. Якість товарів
2.1. Учасник повинен поставити Замовник) товар, якість якого відповідає стандартам 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду говару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технічним 
умовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час іранспортурання і 
збереження.
2.3. Якщо посіавлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає >мова\| цього 
Договору. Учасник зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов'язані із заміною товар) 
неналежної якості несе Учасник.

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 199995 грн. 00 коп. (Сто дев'яносто дев'ять тисяч де$ ятсот 

дев'яносто п'ять грн. 00 коп.) без ПДВ.

3.2. Договірні зобов'язання в цьому розділі виникають в за-іежності від реального 
фінансування видатків. Платіжні зобов'язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою |Гіорін 
(додаткова угода до Договору).

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовник на підставі видаткової накладної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсушість 
копггів на розрах>нковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов'язується провести 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. С грок поставки товарів: березень - гр\день 2020 року.
5.2. Учасник іюстачає товар за адресою: заклали і устаїюви освіти Святошинського рай(^ну м. 
Києва
5.3. Відвантаження та розвантаження товар) здійснюється власними силами Учасіпіка.

VI .  Права іа обов'язки сторін



6.1.1. Проводити оплату’ протягом 20 ка,тенлариі<\' днів і моменту поставки товару за і інцевим 
призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник маг право: '
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір \ разі невиконання зобов'язань Уч4сником. 
повідомивши про це його у строк ЗО каленларни.х днів:
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором:
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цьою Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому раіі Сторони вносять відповідні зміни ;|о цього 
Договору:
6.2.4 Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення 
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів 
тошо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріа;іьно -  технічну баз\ Учасника необхідну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. \  разі не поставки Учасником товарів, визначеним даним Договором, здійснкваги їх 
закупівлю у інших суб'єктів господарювання на власний розсуд до моменту віднс влення 
постачання товарів Учасником.
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставк'у товарів, якість яких відповідаг умовам, установленим розДілом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договор\.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника:
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково ро- і̂рвати 
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежною виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони 
нес>ть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань при закупівлі товарів робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % ві  ̂ суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксоїшного 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань. Фіксація невиконання аЗо не 
своєчасного виконання зобов'язань Учасником здійснюється комісією у складі предстаїників 
Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністра іії га 
відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації невиконання або не сво( Чї сного 
виконання зобов'язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарі від керівників закладів освіти, яким 
постачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтвердження інформації 
зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односюронньому порядку, 
повідомивши про це Учасником за 5 (п'ять) календарних днів до дати розірвання Договору.
7.4. У разі не поставки Учасником товарів, визначених даним Договором, протягом 5 (іГяти) 
днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, повідомивиїи про це Учасника за 5 (п'ять) календарних днів до дати розірЬання 
Договору.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне викой
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, j

ання 
к і не



існуваїи під час уклаїання Договору та виникли поза волею Сторін 
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, іію не може виконувати зобов'язання за цим Договором унасл 
обставин непереборної сили, повинна не аіїїтіше ніж протягом З днів з мом 
виникнення повідомити про це іншу Сторону \ письмовій формі.

8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж

(аварія.

док дії 
інту їх

зо днів.
кожна із Сторін в установленому порядк} мас право розірвати цей Договір. У разі попередньої
*__ Г r-w

оплати Учасник повертаг Замовник кошти протягом трьох днів з дня розірвань 
Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. у випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вир 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій,
9.2. у  разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у с) 
порядку.

я цього

шувати

довому

X. Строк дії договору
1Ü. 1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України } мовп цього Д(іговору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменіу укладання] цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однаков) 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особам без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону Україні «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством Уі|раїни.

XII. Додатки до договору
Невід'ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

XIII. Місцезнаходження га банківські реквізити сіорін

Учасник
Товариство і обмеженою 
відповіда.іьністю «УН1ВЕР-САН»
61010, м. Харків. в>л. Гімназійна
набережна. 16
Код СДРІІОУ: 42029247
IB AN: UA683282090000026009010048926
в АБ «Південний»
Платник єдш^шз^іодатку З група (без ПДВ)
Те;і.
е-та^і<іГід^^

Шестаков В.В.

Замовник:
Управ.ііння освіти, мо.іоді і а спор іл 
Святошинської районної в місгі Киї ві 
держави ої ад м і н і ст ра ц ії

03148. м. Київ, Byji. Якуба Коласа. 6-А 
тел. 403-30-03

в УДКСУ > СйіГтощШСЬк- 
Код банку 
Код за CJ

В.о. нач

йоні м. Києва

ІЛ.Кпвя IPUk*0





о
-

Видаткова накладна № 9 від /V / / / 2020 p.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕР-САН"
п/р 26009010048926 у банку АБ "ПІВДЕННИЙ" м. Одеса, МФО 328209, 
61010, Харківська область, м. Харків, Гімназійна Набережна, будинок № 16, 
код за ЄДРПОУ 42029247

Пою/пець:
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШ ИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03148, м.Київ, вул. Якуба Колоса ,6-А, тел.: (044)403-30-03

Д о гов ір : №  2

Зам овлення ; З ам овл ення  покупця №  1 в ід ________________________ 2020 р.

КИЄВІ

№ Товар Кількість Ціна Сума

1 ДезТАБ нью гранули 760 грам з мірною ложкою 995[банк 201,000000 199 995,00

Разом:

Всього найменувань 1, на суму 199 995,00 грн.

Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 00

ВІД постача^Нйка*

_________  \ У-_________
Ш естаков В|ілерМ  Ів !М ^ р в №

* Відповідальний за 3/îü^ eÆ< ^ r0cno/ \ëpobKoï операції 
і правильністьїї оформ/і^іня ’ • /

Отримав(ла)

За доЕ

у г /

ю  :

199 995,00



^ JO •• ÛZS __û  S_____ 2020 p.

Товарне!ВО з обмеженою виновідальністю «ЕП1ЛАЙФ» в подальшому ''Учасник**
(Виконавець), в особі директора Петренко Валентина Олександровича, що діг на підставі 
Статуту , з однігї сторони, та Управління освіти, молоді та спорту Святошинської 
районної в місті Кисві державної адміністрації^ в податьшом\ '*3(шобник*\ в особі в.о. 
начальника Коваленко Іванни Іванівни, що діг на підставі Положення, уклали договір про 
наст\пне:

1. Пред^іет лої овору
1.1. Учасник зобов'язується поставити Замовнику товари: ДК 021:2015: 24450000-3 —  
Агрохімічна продукція, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах Договору.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1). що с невід*гмною частиною 
договору.

II. Якіст ь товарів
2.1. Учасник повинен поставити Замовнику іовар. якість якого відповідає стандартам, 
технічним \ мовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимоіам ьстановлетіих стандаргів або технічним 
умовам ,гія цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час транспортування і 
збереження.
2.3. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього 
Доі овору. Учасник зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов'язані із заміною товару 
неналежної якості несе Учасник.

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 199980 грн. 00 коп. (Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот 

вісімдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.

3.2. Договірні зобов'язання в цьому розділі виникають в залежності від рсальноїо 
фінансування видатків. Платіжні зобов'язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може б\ти зменшена за взаємною згодою Сторін 
(додаткова угода до Договору).

w  -  S 3 9 Ç /, ^  ^

IV. Порядок здійснення о п л а т
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовіїик на підставі видаткової накладної
4.2. До рахунка додається видаткова нак.іадна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випа;іку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінанс\’вання) він зобов'язується провести 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів: березень - грудень 2VK) року.
5.2. Учасник постачає товар за адресою: заклали і установи ос вії и Свчтошиі.ськ‘̂»'о району м. 
Києва
5.3. Відвантаження та розваїттаження товару зліиснюєтьо. власними сильми Учаскики.

VI. Права і а лбог.’изкн сіорін
6.1. Замовник зобов'язаний:



6.1.1. проводити оплату протягом 20 календарних днів з моменту поставки товару ш кінцевим 
призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари зг ідно з вилзгкосою накладною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів:
6.2.2. Контролюваги поставку товарів у строки, встановлені цим Договором:
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договор) за.тежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зм’ни до цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення 
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів 
тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Учасника необхідну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Учасником товарів, визначеним даним Договором, здійснювати їх 
закупівлю у інших суб’єктів господарювання на власний розсуд до моменту відновлення 
постачання товарів Учасником.
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відіювідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, усгановленим розділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів їа письмовим погодженням Замовника:
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати 
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповіда.іьність сторін
7.1. У разі невиконання або ненатежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань при закупівлі товарів vpoôiT. 
послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штраф •> розмірі 25 % від суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксованого 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань. Фіксація невиконання або не 
своєчасного виконання зобов'язань Учасником здійснюється комісією > складі представників 
Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та 
відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації невиконання або не своєчасного 
виконання зобов'язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти, яким 
постачається продукція, на якість або поставк\ прод>кції, за умови підтвердження інформації 
зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, 
повідомивши про це Учасником за 5 (п'ять) календарних днів до да і и розірвання Доі овору.
7.4. У разі не поставки Учасником товарів, визначених даним Договором, протягом 5 (п'яти) 
днів без поважних причин. Замовник має право розірваїи цей Договір в односторонньому 
порядку, повідомивши про це Учасника за 5 (п'яіь) календарних днів до дати розірвання 
Договору.

VIII. Обставини непереборної си.іи
8.1. Сторони звільняються ВІД відповіда.іьііості за невиконання або ненатежне виконання
зобов'язань за цим Доіоьором у разі виникнення обсгаьин непереборної сили, які не



існували під час >кладання Договор} іа виникли поза волею Сторін (аварія, 
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна гощо).
8.2. Сторона, ию не може виконувати зобо.'ї’яїання за цим Договором >наслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пі».ніи»е ніж протягом З днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторон> > письмовій формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку маг право розірвати цей Договір. У разі попередньої 
оплату Учасник повертас Замовник кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього 
Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. у  випадку виникнення-спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Доіовором;
- за згодою Сторін:
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що маюіь однакову 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сіорони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особам без 
гюпередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним іаконодавством України.

XII. Додатки до договору
Невід'ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

XIII. Місцезнаходження га банківські реквізити сторін

Учасник
Товариство з об\іеженою  
відповіда.іьністю «ЕПІЛАЙФ»
49130. м. Дніпро, 
провулок Вільний, 3. кв. 127 
Код СДРПОУ І1951000 
IBAN: 
в AT 

e-mai 
тел.:

Й026006500308066 
НК>/ м . Київ

I

Петренко в . о .

Замовник:
Управ.ііння освгі и, молоді та спорту 
Святошинської районної в місгі Ки( ві 
державної адміністрації

03148. м. Київ. вул. Якуба Коласа. 6-А 
іел. 403-30-03 
РФ UM ъ1

в УДКСУ у cвя^i^^cыveмV4 )^}iKм. Києва 
Код банку 820(/^^
КолзсіСДРГК^Я^Ї

 ̂О

в.а. на!ча.»ьни\^3 І.І.Коьа.іенко
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Видаткова накладна № 20 від / в Û5 .2020 р.

О о-ь

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЛАЙФ"
п/р UA163006140000026006500308066(UAH) у банку ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК". МФО 3Û0614, 
49125, Дніпропетровська область, м. Дніпро, провулок Вільний, будинок № З, кв.127, тел.: (094) 
141-87-77,
код за ЄДРПОУ 41951000

П о к\те ц ь :
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШ ИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ в МІСТІ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03148, м.Київ, вул. Якуба Колоса ,6-А, тел.: (044)403-30-03

№10

КИЄВІ

Д огов ір :

Зам овлення : Зам овл ення  покупця №  10 в ід _2020 р.

№ Товар Кількість Ціна Сума

1 Тералін протект 2л 132 |шт 1 506,000000 ! 198 792,00

Разом:

Всього найменувань 1, на суму 198 792,00 гри.

Сто дев 'яно^о  вісім тисяч сімсот дев'яносто дві гривні 00 копійок

198 792,00

. VI  а I I  а  

■цСИіЬгТлі

Від по

Директі
* Відпові 
і правильн'

і̂ <̂ андрович
подарської операції

Отримав(ла)

За доЕ

4 С [ 0 '  

i d  о -  Pj S$(,c O



м. Київ

М -/ßfü-
 ̂ 5 Д о г о в ір  №  1

^O iO ^

•• /Р  "

"V,Фізична особа-підпрнємець Шрамко Олександр Ігорович в подальшому 
(Виконавець), що діє на підставі державної реєстрації, з однієї сторони, та У і 
освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміЛ/
в подальшому '^Замовник", в особі в.о. начальника Коваленко Іванни Іванівни, 
підставі Положення, уклали договір про наступне:

2020 р.

пр

и:

часник"
авліния
страф\
р діє на

І. Предмет договору
1.1. Учасник зобов'язується поставити Замовнику товари: ДК 021:2015: 33741000-6 І- Засоби 
для догляду за руками, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах Дого юру.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1), що є невід*ємною чЬстиною 
договору.

II. Якість товарів
2.1. Учасник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стаїщартам. 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або теснічним 
умовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час транспорт /вання і 
'збереження.
2.3. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього 
Договору, Учасник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов'язані із замінок товару 
неналежної якості несе Учасник.

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 134 714 грн. 00 кой. (Сто тридцять чотири тисячі сімсот 
чотирнадцять грн. 00 коп.) без ПДВ.

3.2. Договірні зобов'язання в цьому розділі виникають в залежності від реального 
фінансування видатків. Платіжні зобов'язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може б>ти зменшена за взаємною згодою |Сторін 
(додаткова угода до Договору).

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовник на підставі видаткової накладної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов’язується провести 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів: березень - грудень 2020 року.
5.2. Учасник постачає товар за адресою: заклади і установи освіти Святошинського райфну м. 
Києва
5.3. Відвантаження та розвантаження товару здійснюється власними силами Учасника.

VI. Права та обов’язки сторін
6.1. Замовник зобов’язаний;



6.1.1. Проводити оплат) протягом 20 календарних днів з моменгу поставки товару за 
призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів:
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору зал 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного офс 
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, 
тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Учасника необх 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Учасником товарів, визначеним даним Договором, здійснювати їх 
закупівлю у інших суб'єктів господарювання на власний розсуд до моменту відь 
постачання товарів Учасником.
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим роз|цілом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника:
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково рс 
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

кінцевим

асником.

ежно від 
до цього

рмлення
підписів

дну для

овлення

зірвати

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором С 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань при закупівлі товарів

торони 

(робіт.
послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % віі суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксованого 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань. Фіксація невиконання с бо не 
своєчасного виконання зобов’язань Учасником здійснюється комісією у складі представників 
Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та 
відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації невиконання або не своєчасного 
виконання зобов'язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освітні яким 
постачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтвердження інформації

рядк>.зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому по 
повідомивши про це Учасником за 5 (п’ять) календарних днів до дати розірвання ДоговЬру.
7.4. У разі не поставки Учасником товарів, визначених даним Договором, протягом 5 ( і'яти) 
днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, повідомивши про це Учасника за 5 (п'ять) календарних днів до дати розірвання 
Договору.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне вико
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, і

нання 
кі не



існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, 
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом З днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої 
оплати Учасник повертає Замовник кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього 
Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. у  випадку виникнення - спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особам без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством України.

XII. Додатки до договору
Невід’ємною частиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Учасник
ФОП Шрамко Олександр Ігорович
Адреса: 40000, м. Суми, вул. Ушакова. 25 
Ідентифікаційний код 3061315456 
IBAN:UA8838O8O5ÖÖ006ÖOÖ26OO2473699 
В AT «Райффайзен банк АВАЛЬ» 
Платник єдиного податку З група

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорт>’ 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

03148. м. Київ, вул. Якуба Коласа. 6-А 
тел. 403-30-03
р/р ’х А Я ім  mpj'tüHf'Oom'Cia'UU  

и A s /
в УДКСУ у святошинському районі м. Києва 
Код банку 820019 
Код за СДРПОУ 37498536

В.о. нача.іьника І.І.Коваленко



Додат
до Д О Г О В (

від / Û .  £ ^ 3

ок jY«1 
ру

Специфікація

№
п/п

Найменування* Одиниця
виміру

Кількість ціна за 
одиницю 
(грн.) без 

ПДВ

Загальна 
(грн. 

без Щ

:ума

В

1 Дезманол пур 100 мл шт 520 87,00 45 240.00

2 Дезінфікуючий
засіб'Тідина
антисептична для
рук"КЛІН

CTPIM(CLEAN
STREAM)" 100мл
розпилювач

шт 1826

і

49,00 89 474.00

І

І
І

134 714 грн. 00 коп. (Сто тридцять чотири тисячі сімсот чотирнадцять гри. ' 
без ПДВ

)0 коп.)

І
11

- У найменуванні товару зазначається детальна специфікація та комплектація товару
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Видаткова накладна № 4 від ÛÔ .2020 р.

П остачальник:

Покупець:

ФОП ШРАМКО ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ
п/р UA 883808050000000026002473699 у банку AT "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, 
Україна, 40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Ушакова, будинок № 25, 
код за ДРФО 3061315456

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ. МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШ ИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ в МІСТІ КИ^ВІ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03148, м.Київ, вул. Якуба Колоса ,6-А, тел.: (044) 403-30-03

Д о гов ір ; №  1

Зам овлення; З ам овл ення  покупця №  З в ід _2020 р.

№ Товар Кількість Ціна Сума

1 Цезмаиол пур 100 мл 520 ШТ 87,000000 45 240,00

2 Дезінфікуючий засіб"Рідина антисептична для рук"КЛІН CTPiM(CLEAN 
STREAM)" 100мл розпилювач

1 826 шт 49,000000
І

89 474,00

Разом:

Всього найменувань 2,-на-бумі^ 134 714,00 гри.

Сто тридцять чотири тисячі сімсот чотирнадцять гривень 00 копійок

134 714,00

Отримав(ла)

Ш р ам ко^О я^єандр  Ігорович

* Відїібізідальний за здійснення господарської операції 
і правильність її оформлення

/

За доЕ № ВІ Д

и ю <!



ІСЮ  '  S Договір JVê

io % o  '  sg s3 ,c ^ P
4 '

M, Київ  ̂ •• _____ 2020 p.

Фізична особа-підпригмець Івкевич Тетяна Сергіївна в подальшом> "Учасник'*
(Виконавець), що діє на підставі державної регстрації. і о д н і є ї  сторони, та Управління 
освіти, молоді та спорту Святошинської раїшнної в місті Києві державної адміиістраіф\
в подальшому ''Замовник", в особі в.о. нача.іьника Коваленко Іванни Іванівни, що діє на 
підставі Положення, уклали дог овір про наст> пис*:

І. Предмет договору
1.1. Учасник зобов'язується' поставити Замовнику іовари: ДК 021:2015: 337И500-2 -Засоби 
д.ія догляду за шкірою, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах Договор\.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1). що є невід*ємною частиною 
договору.

II. Якість товарів
2.1. >^часник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стандартам, 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технічним 
умовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час транспортування і 
збереження.
2.3. Якщо посіавлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього 
Договору. Учасник зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов'язані із заміною товару 
неналежної якості несе Учасник.

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 199 825 грн. 00 коп. (Сто дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот 

двадцять п'ять грн. 00 коп.) без ПДВ.

3.2. Договірні зобов'язання в цьому розділі виникають в за.тежності від реального 
фінансування видатків. Платіжні зобов'язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодоь.') Сторін 
(додаткова угода до Договору).

IV. Порядок здіііснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовник на підставі видаткової накладної.
4 2. До рах>нка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов'язується провести 
оплату поставленого товару протятом 10 календарних днів з дня на^тходження коштів на 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. С трок поставки товарів; березень - грудень 2020 року.
5.2. Учасник посгачає товар за адресою: заклади і установи освіти Святошикського району м. 
Києва
5.3. Відвантаження та розвантаження товару здійснюється власними силами Учасника

VI. Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:



6.1.1. Проводити оплат)' протягом 20 т  sen 'иг нчх і 'Ів і моменту поставки товару за кінцевим 
призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно і ь;ї.іи Ьл/Зою накладною.
6.2. Замовник маг право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір \ }КіЗІ невиконання зобов'язань Учасником, 
повідомивши про це його у строк ЗО ка.іенларні:\ шів;
6.2.2. Контролювати поставку товарів у сгр^'ки. »сгановлені ци.м Договором:
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів га зага-іьну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сіорони вносять відповідні зміни до цього 
Договору:
6.2.4 Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення 
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів 
тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріа.іьно -  технічну базу Учасника необхідну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Учасником товарів, визначеним даним Договором, здійснювати їх 
закупівлю у інших суб'єктів господарювання на власний розсуд до моменту відновлення 
постачання товарів Учасником.
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості га кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Учасник .має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання >мов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати 
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Вілповілальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань іа ^^оговором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику шіраф у розмірі 25 % від суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксованого 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань. Фіксація невиконання або не 
своєчасного виконання зобов'язань Учасником здійснюється комісією у складі представників 
Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та 
відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації невиконання або не свос часного 
виконання зобов'язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти, яким 
постачається продукція, на якість або поставку про^іукції. за умови підтвердження інформації 
зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, 
повідомивши про це Учасником за 5 (п'ять) календарних днів до дати розірвання Доювору.
7.4. У разі не поставки Учасником товарів, визначених даним Доювором. протягом 5 (п'яти) 
днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, повідомивши про це Учасника за 5 (п'ять) календарних днів до дати розірвання 
Договору.

VIII. Обсгавиин непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або нена;]ежне виконашія
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не



існували під час укладання Догоп<ф} та ниникли поза волею Сторін (аварія, 
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епііооііл. війна тощо).
8.2. Сторона. ;цо че може виконувати юбов'яіання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом З днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сгорон) V письмовій формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку .маг право розірвати цей Договір. У разі попередньої 
оплаті  ̂ Учасник повертас Замовник кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього 
Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. у  випадку виникнення. спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань ?а цим Договором;
- за згодою Сторін:
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується > двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріа-іи. інформація га відомості, 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особам без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» га у випадках передбачених чинним законодавством України.

XII. Додатки до договору
Неви‘ємною час тиною цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

XIII. Місцезнаходження га банківські реквізити сторін

Учасник
ФОП Івкевич Тетяна Сергіївна
Адреса: 18003. Черкаська обл., м. Черкаси,
вул. Самійла Кішки, буд. 155. кв. 62
1BAN:UA833282090000026007010035823
в АБ «Південкий» м. Одеса
ІПН 265^?ф о2
Платин^'Ч'дшюго подаї ку

' * - H f l

Чвкеви ч Ї.С.

Замовник:
Уіірав.ііння освіти, \іо.іоді і а споріл 
Святошинської районної в \іісгі Кн( ві 
державної адміністрації

03148. м. Київ. вул. Якуба Коласа. 6-А 
тел. 403-30-03

вУДКСУу св. 
Код банку 8 
КодзаСДР

В.о. нача.і

оні м. Києва

І.І.Кова.іенко



Специфікація

Додаток №1 .
до договору 

від ОЛ.

№
п/п

^ Найменування* 

%

Одиниця
виміру

Кількість ціна за 
одиницю 
(грн.) без 

ПДВ

Запальна сума 
ирн.) 

без ПДВ !

1 Дезінфікуючий 
засіб"Рідина 
антисептична для 
рук"КЛІН 
CTPIM(CLEAN 
STREAMV квадратний 
флакон 1л

шт

і

535 236,00

І

125 725,00

і
І
І

[
2 Кліп Сірім 1л (рідина) с 

дозатором
шт

!
І

300
1

247,00 І 74 100.00

І

199 825 гри. 00 коп. (Сто дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот двадцять п’ять грн. 00 
коп.) без ПДВ

1

- У наймен\ванні товару зазначається детальна специфікація та комплектація товару 
згідно з вимогами тендерної документації

Учас



Видаткова накладна № 5 від 0 ^

с  ^  

.2020 р.

Постачальник: ФОП ІВКЕВИЧ ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
п/р UA 83 328209 0000026007010035823 у банку АБ "ПІВДЕННИЙ" м. Одеса, МФО 328209, 
18003, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Самійла Кішки , буд. 155, кв. 62, 
код за ДРФО 2656311002,
Платник єдиного податку за ставкою 5% (Згрупа). Не платник ПДВ.

Покупеиь:

Договір;

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШ ИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ в МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03148, м.Київ, вул. Якуба Колоса ,6-А, тел.: (044)403-30-03

№ 1

Замовлення: Замовлення покупця № 2 від 2020 р.

№ Товар Кількість Ціна Сума

1 Дезінфікуючий засіб"Рідина антисептична для рук"КЛІН CTPIM(CLEAN 
STREAM)" квадратний флакон 1л

535 шт 235,000000 125 725,00

2 Клін Стрім 1л (рідина) с дозатором 300 шт 247,000000 74 100,00

Разом:

Всього найменувань 2 f  на суму 199 825,00 гри.

Сто дев'яносто девять  тисяч вісімсот двадцять п'ять гривень 00 КОПІЙОК

Івкевич Т Ь тя м  Сергіївна  ̂ ^

* Відповідальний за здійснення господарської операції 
і правильність її оформлення щ л J _

199 825,00



Договір ^ iZef/aûâO

м. Київ “ М І "  <С̂-3 2020 р.

Марченко Микола Сафронович, яка діє на підставі Свідоцтва в подальшому 
Постачальник, з однієї сторони, та управління освіти, молоді та спорту Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації, в подальшому "Замовник", в особі в.о. 
HanajTbHHKa Коваленко Іванни Іванівни, що діє на підставі Положення, уклали договір про 
наступне:

І. Предмет договору
1.1. Постачальник зобов’язується поставити Замовнику товари: Інфрачервоний цифровий 
термометр I-VOICE а Замовник - прийняти і оплатити такі товари на умовах Договору.
1.2. Кількість товару -  згідно специфікації (додаток №1), що є невід'ємною частиною 
договору.

II. Якість товарів
2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стандартам, 
технічним умовам, нормам передбачених для даного виду товару.
2.2. Упаковка товару повинна відповідати вимогам встановлених стандартів або технічним 
умовам для цього виду продукції та забезпечувати цілісність товару під час транспортування 
і збереження.
2.3. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього 
Договору, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною 
товару неналежної якості несе Постачальник.

III. Ціна договору
3.1. Ціна Договору становить: 130 910,00 гри. {Сто тридцять тисяч дев’ятсот десять.̂ , 
без ПДВ.
3.2. Договірні зобов’язання в цьому розділі виникають в залежності від реального 
фінансування видатків. Платіжні зобов’язання виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін 
(додаткова угода до Договору).

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовник на підставі видаткової накладної.
4.2. До рахунка додається видаткова накладна.
4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового розрахунку.
4.4. У випадку затримки оплати замовлення Замовником як бюджетної установи (відсутність 
коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов’язується провести 
оплату поставленого товару протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на 
рахунок.

V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів:______________________ 2020
5.2. Постачальник постачає товар за адресою:________________________________________
5.3. Відвантаження та розвантаження товару здійснюється власними силами Постачальника.

VI. Права та обов’язки сторін
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Проводити оплату протягом 20 календарних днів з моменту поставки товару за 
кінцевим призначенням.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, 
повідомивши про це його у строк ЗО календарних днів;



6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору;
6.2.4 Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного 
оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність 
печатки, підписів тощо).
6.2.5 В будь -  який час перевіряти матеріально -  технічну базу Постачальника необхідну для 
виконання умов даного Договору.
6.2.6. У разі не поставки Постачальником товарів, визначеним даним Договором, 
здійснювати їх закупівлю у інших суб’єктів господарювання на власний розсуд до моменту 
відновлення постачання товарів Постачальником.
6.3. Постачальник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II 
цього Договору.
6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Замовнику.
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник має право достроково 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ЗО календарних днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань при закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 % від суми 
необхідної для сплати товару за один день постачання, за кожний окремий раз зафіксованого 
невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань. Фіксація невиконання або не 
своєчасного виконання зобов’язань Постачальником здійснюється комісією у складі 
представників Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації та відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації 
невиконання або не своєчасного виконання зобов’язань.
7.3. У разі надходження 3-х (трьох) і більше скарг від керівників закладів освіти, яким 
постачається продукція, на якість або поставку продукції, за умови підтвердження 
інформації зазначеної в скарзі. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, повідомивши про це Постачальником за 5 (п’ять) календарних днів до дати 
розірвання Договору.
7.4. У разі не поставки Постачальником товарів, визначених даним Договором, протягом 5 
(п’яти) днів без поважних причин. Замовник має право розірвати цей Договір в 
односторонньому порядку, повідомивши про це Постачальника за 5 (п’ять) календарних 
днів до дати розірвання Договору.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1. 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).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом З днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. у  разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів,



кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір 
попередньої оплати Постачальник повертає Замовник кошти протягом трьох дн 
розірвання цього Договору.

У разі 
в з дня

IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у (^удовому 
порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір діє до 31.12.2020 р.
10.2. Відповідно до частини З статті 631 Цивільного Кодексу України умови цього Договору 
застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання цього 
договору.
10.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однаковз  ̂
юридичну силу.

XI. Застереження про конфіденційність
11.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та ві, помості, 
які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім осо бам без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством 
України.

XII. Додатки до договору
Невід’ємною частшюю цього Договору є:
- Додаток 1. Специфікація.

ХІП. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

П остачальник:

ФОП Марченко М.С.

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

М. Київ вул.. Верховинна 5а кВ 68 03115 
Р/Р UA413206490000026004052625302 

В ПАТ ПРИВАТ БАНК 
МФО 320649 
Код СДРПОУ 2387622416 
email: rudana@ukr.net

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А
тел. 403-30-03
р/р

Код банку 820172 
Код за СДРПОУ 37498536

М.С. Марченко начальника х | jjeHKO

mailto:xxxxxx@xxx.xxx


до договору іідаток №1 
Û3.

Специфікація

№
п/п

Найменування Одиниця
виміру

Кількість ціна за 
одиницю 
(грн.), без

пдв

Загал]
(г

без:

і.на сума
рн.),
ШДВ

1 Інфрачервоний цифровий 
термометр І-VOICE шт 130 1007,00 130‘) 10,00

П остачальник: 

ФОП Марченко М.С.

М. Київ вул.. Верховинна 5а кВ 68 03115 
Р/Р UA413206490000026004052625302 

В ПАТ ПРИВАТ БАНК 
МФО 320649
Код ЄДРПОУ 2387622416 
email: rudana@ukr.net

Замовник:
Управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А 
тел. 403-30-03
р/р і  0<Р(Р0 }УЬ

Код банку 820172 
Код за ЄДРПОУ 37498536

ронович г- М.С. Марченко В.о. начальника а ^н к о

mailto:xxxxxx@xxx.xxx


Постачальник Фізична особа підприємець Марченко М.С.
ЄДРПОУ 2387622416, тел. 0675077769
Р/р UA413206490000026004052625302 в ПАТ "Приват Банк", МФО 320649 
ІПН , номер свідоцтва
Є платником податку на прибуток на загальних підставах 
Адреса м..Київ вуя.Верховинна 5 А, кв.68

Олеожувач Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації 

Платник той самий
Замовлення Рахунок-фактура № СФ-04/03 від_____________________
Умова продажу: Безготівковий розрахунок

Видаткова накладна № РН-04/03 
від С’ і . _________ 2020 р.

№ Товар Од- Кільк ість Шна без ПДВ Сума без ПДВ
1 Інфрачервоний цифровий термометр I-VOICE кг 130.000 1007,00000 13091 q, 00

Всього: 130910,00

Всього на суму:

Сто тридцятьд-исянд^'ятсот десять гривень 00 копійок
Без ПДВ X-

’'О
Місце-складання: 

ї '
Від подтачальника*^ г "у^  [ _______  Отримав(ла)

\ С ^  Фізичнагособа підприємець /  -
ДДарченко М. С. задов. № від .

* ВідповЦІяяший'аа здійснення господарської операції і правильність її оформлення

X
Û G ^ 0 3  V

П І
>^іі

с  J ß f O  г  п л і  h

j W (
■Ц .О Ъ



Дого)и[) Л» 'iß
irn ГІОСГЯВІСу TOIJÎlpiB

м. Київ
'Æ z -020 p.

l̂omчоі»п /К'гтин .Пеоиілівна лалі - і [осіа'киїі.іиііч, и особі 
Ьогїічової Жліііім .;[соііілііяіи що ліг ка ііілставІ ніітісклі ч (’лпііот лс(>жаиііого 
ресс-лру іоріїлпчіїих осіГ>-пілі[ріі('міііі( піл 24,06.2010 рокл su ЛІ' 2 ОСо (ЮО OüüU 
026292. 'і олнісі сто рої III. і а Упіпівлітія iipmu і а саііі;ілі.иоі о яіхікту масслсчмія 

P̂n'uiüiL̂lLjr МІСІЇ Km пі лсрукавної алміиісіПііціУ. що ліг на иілсіакі 
Положення, ла/іі - Покупець, в особі иача.'іьііика уіірагі;ііітя Жіілчсик» Ірипіі 
Miixaii.'iimui, :і лругої сторони, ук'ла;іи псГі /[огопір про ялслуиііс.

І. ПрСДМС’ Г догояору

!. ІІосіачальиик лооои'ячугп.сл посіашпи Л̂‘~.<іж|)Ікуіочи{і_іааб (кол лсржатіоі'о
класіі(|)ік;.ітора ііролукіїії та мослуї' ДК' 016:2015 - 24455000-К «іісонфекнії'іт {асоби«), 
зґілпо слсіиіфікації, а [Іакугісць прнймяги Товар ііілий ікіклалпої іа іліі'ісііміи і'іоі'о 
оіілаїл на ум{>иах даиои) /Іоїчиісіру,

2. Ціпа і а гкірилок ixnpnw нюіи

2.1. (.)іілага іона[п прополи'п.ся у наиіі.'ііальпііі і ptuiioKÜi олнїтаі на роtpaxviikohiiü 
pa.Kyüois Ппсіачіиіьііііка на ііілсіаиі ііакла,лиііх [іроіяіом ] .■> роГ>очі!\ .чіііи після носгаикії 
10 вару.

Зага,'!1.иа сума Доі опору ии’!пача(л ься у роммірі 7050 гри, (II) к'піі (сі\і шсяч 
п'ятдесят І"рп 00 КОП.) бел [їли.
2.2. У нипадку ;іміііц риніачїих цін па ікісіаііку ['оиаріу або ириГпиптя нілііоиі.чіпі.ми
лсржавнимк орідніамії 'іак'оііодаичи.̂ актіь. uäo нііліпіаіоті, па (|:к>рму»аіііЕя .логоіирної ціті, 
а також тиіііву !ік1).тйііії па ціпу, такі чміни учі’оджуюті.ся С'торонами у ,'іплаткови.\ у[тт.т:і\. 
2.Т. 'іа y.siOHH 'їміи п.аасіїїіх потреб, Гїокупсці. чалитас ла собою прано ч.мсишсиня
чагадьііоїсуми Доі'оаору.

3. ’.іобов’ичаїпіи Сторін

3.1. Постачальник чобонЧі synься ностаїтін 'І'онар на а.чрссу Псїкупця нроіяго.м 5-ін 
Ліііь і MO,'.tCHiy підіпісаніїя догоіїору,
.”',2, 1 [счсунсін>-.їобоц'я і> ! л І..СЯ ом.чаїлпи иарч іс гь'І оапру на у.моыах даного Досоапр},

4. і |К!К- дії Доі oisojiy

4.1. Дакнґі Догонір набу иа( чапності ч ,M0N!Cn ry ііого підніїсапни і .чк,' ,чо 

' 13J,ЛіЛШІІІя 2020 ]-)оі;у,

Гіідіиіиіда.іьпіси. С'іоріи

.S.I, В рачі ностаїіКі' Тоі̂арігі невідповідної якосгі Посчтічальтік чобоа'япг .іься усунути 
недоліки.
5.2. За норунісіїия чобов’.я‘.*аіїь чгі.дно Доюиору І Іостачадіаііік сп.чачуч' ініраііиіі саіікчні 
в рочмірі 0,2 % суми Л̂ог'опору ча кожен день просгрочки. але (іе ннжчс оолікоаої стаїиді 

1ІБУ,

6. Гіііріністгн счі()[)ііі

6.1, Спора .між ск'роііами піїріїнзчоті.ея т.чм.'-ап! нсрсічп,іоріи, а нрн пелск’ягпснтіі зіо.чи

- І! судолому порядку.
(і.2. Одіїостортінг' рочірианіїн ;[оі oiiof>_', сіороііа.міі не .,чонуска( п.ся.



6,3, П р о  д о с т р о к о в е  роз ірвання Л о г о п о р у  с т о р о н и  письлїово п о п с р е л ж ш о г ь  олна опт
М  МІСЯЦЬ, '■

ь-і Вс і п и и і і і н я , щ о  ite зпа ииппг пр е іу . ио нліт я в ц ьо м у Д о го во р і,  с іір іш укм ьс я па 

т лс га п!  ч и н н о го  за коно ла ис ' !  ііп , '

7. Iiniti у м о в и

7,1, Даімій  Д о г о в і р  ск;ишсиии в д в о х  ід с н ті іч і і и х  l40l'mii.i,4]xix. по о д н о м у  примірнику v 
к'і'жио! і} С горім, ЩО лїаіоть о д н а ко в у  i<5piijiit4 tiv с і іяу.  * '

' і .'lOHtîüHCim)! л о  нього / ( о к і и о р )  і і о і і и і н і і  оугн ириіі і іяі і  ;iiHiJt“ ;іа чгодоіо
ик)| іін у і|)ормі до,т:п коініх у г о д ,  иш <; u c i h a ‘(:n!H0 !O чпстіі і іоіо цього  Д о г о в о р у ,

8. ІОріїличні алріч-іи'горім га рск-віпіііі сгоріїї;

П и с і а ч а л і д і и к

І̂*іиічна с)соҐ>а-іііліірікмеці,

І > ( ) і а ч о и а  Ж а і г н а  Л е о н і д і в н а

Адрссп: 0.ÎÜ68, ,>г Кнїіг пул. I’cbv'iji.k'oeo, 
іЗуд, 24'.!, о(|г 352 

НІН 1 7 4 5 2 0 4 0 4 7

р/р иЛ853510050()0()(]2600Î65410220Ü 

в .Л'Г " У  KpCffooai i îc '  

іе;г: Ü6S 722 14 4К:

(0Ф1) 2-18 89 83 

і І.'іаііь'нс слиноі'о податку 'ц>етьої групп

1І1Ич\ HLTll>

> н | ) ! і і > л і і п і я  i i | ) a i t i  І а с 'он іа .  і і л і о г о  sa v i i c  i y  

1 HR-ел 14 m  я Слигі'о н п т н с І > к'ої ра іі они ої і і 

м і е  гі К’ н с і ї і  л с ' р л л и ї и о ї  аллпиі ( . ' і  р а н і ї

Алрес;і: 03 148. м. Киїи, 
в}'.і. [ пата [Оргі. Г>)д 14-Ь 

Код СДРПОУ 37498541 .

рф UA66820172034424()002{)(І0077Я70 
Ьаик: ДКСУ, ns. Киїн 
і сл . ;  (044) 405-42-60 

(04.1) 405-92-61 

і Іс нла лііік 1ІДВ

Ф( )! І Ііоі ачоїігі Жаініа Дсоиідівка

. . . .

Ж.Л. Бси'ачоиа
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СПЕЦИФІКАЦІЯ

на ііосіавку тоияр)'

до договору Xl' 

RІЛ Æ Ъепе-\ КЛ 2020 p.

И а і і . м с и у в і ї ї г і і я  r o i u i p y

1 і Icoc іг’ри.'і <>агатоф)'ііKuioïKi'ibHi'ül 
лсМ!И(|,)іь;\'іочіпі анпісс'птіічиі!і[ 'saciö 
л.ми рук і;і пк'рдііх поисрхиш- ч 
розіиїліончем

Одіїміїті Кі-м.кісіь Ціна

(j>jf;iKoii 25 282,00

Суми

7050.00

Загальїіа кількість одиіпть: 25 ф.іїакоіііи,

Зпімліліа вар гість: 7050 ери. 00 коїі (Сім тисяч ти'ятлссяі s pu 00 кеш,) осі і 1/ЦУ

<[>0 1 'І Ііо гичо їїїї Ле о пічівіїа

гачоЕїа 

М.11.

У] 1СЗ! I Святсникисккої І’ДЛ 

І І:і'Ц5льі!іік уирлиліиня



Д О Г О Н И ' П О Г  Г Л Н К ' И  .NV

C'nspoui!;

П і к ' і а ч ; і ; і ! . і { і і к ’: і ( и 5 и р и с [ ія) { ( » о м с ж с і и т »  и і . и и и і і . и ї л і . п і п  ін «Л,і- ^ Т л Г і М о .  |.;

ЛіірскЮіХі. ;ui| it:juu (};iL‘[iii U4',: i i ipinmi,  m e  лі*' п;і і і ілс  Ui/Ч ( ' іа  і \ і . і о. n m  іЧ: і л г н >і і !;. і а 

ІІпку.ісиь: Уі.риилііПіи праіа і;і с<иіі;ілі.м.н о snxticjy п;и,ч'Лстія ( ттішськиї
раїіаіики і'і мІс'П Ічіісні державної адміиісі рііііі'Г, н (к:олі ііл'кі, іьілїка \ ііпіпкіііа;;.: 
/Кііл'їсііісо [рипи MiEXùîiaiiîim , и.іо лі<' иа ііілспии 1 Іо.южсііпя. 'ї лp̂ і*ої сті'опла. \ к іааа цсіі 
/ | о и п і і ] і  î i p i M i a c j \ ііііє: ' ‘ ' ’

1. ІIpt'a.Mc 1 л о г і ( і і и | п ' .

М І Ккіачааіаіик !ппи]Г>і !\г jься ітстачаїїі гоиар (іісрслана ріі > н/кн-иісі і, і іикміцїі) лая 
иикорксіаиии > і псїшаарськіи ліяаіаіоаі, а ІІиклісці, ичкчГ я u, і і,с« приііпміи юнар i:s 
сііаа'іа'мі аа икоі'о ааі \\!оиа\ |оі оі(и|,''. ,
2. Нілі»:мпі.’ І і іір(} 1 niuäp.

2.1,  М р с л м с і о м  i ioCïaHh' ii  г  r;ih'i[ii iniiLip: Д і ^ і ф і к л  ю ч і і й  іпс ій і ія р_\ ч- і М а н о р м  ч'[,\.ак-]>о

І к о л  лсржаї ї і ї с і і  о  K.’UKUftiiiCinор;і  іірилук'ііі ' і '  і;і Л І \  2-M.S5l)UÔ-î(

'( Л і il I (] IL' к'і I і й и і а iK'ü Гі ї I і j ).

2 . 1 , O o t 'X î  r:t ) i O M c h K . i a i y p . i  т н л  и ч а м п л  к и ч н а ч и п і  > ( ' іИ . - и и ф і к а ! і і Г  л и  u i . o i o  Л ч ю [ < о р \

1'Л(>.мт«к X» I ). '

мкачаиіїй ii II. .11 lîi.oro Доїхніору, постанляї іі.ся ГІокчицщ ііаРіЬіми.
-1-ї. К о а л і а  пар' ї ія т в а ( п  ип ї і і а ч а с і ь с я  іаяіясоїо  Н о к м і п я .  н акіі і  а іааас  и .са  

і іай.мспуніпіим u m a p y .  кі.іькіи'з î , 'іа м о м с и к ; п и \ р а  r o a a p w  п ю  і ї о н ї т і ї а  і а ч - и а а і і  ііся і;
KtHiiq'isj[ нііі п а р т і ї .  * '

3. Як'к'іь Ісиї:і[)у.

каїмпаск І иісп, rciBaps. що иосіаіі.ія'л,ся, гишиїта иілікаяла.і її і см іатіга
)'мова.'г;

а,2. І !іл ііісрл'/кеїіиям яіаіс'іі товару г ссргиіЬікаї якаїсті фірміі-иир<.п"ітка.

.và .  f s p r i K  к р и . ' ї г и п о п і  ( ч о с р і г а и и я )  äia М().'аеит і і с р с л а ч і  l o n a p v  !Їик>пцн> н і п і і -пс і і  

с і а і а и - я і і и  т ;  м с и т  2 а т л  ч агаа іа іо і  о  і .арпк)  иіміла. і і т с і  і ( ' іосрп а п а я  ),

J. І ара. пик'л иаіііПі і а марі̂\ наїїпя.

і- ііовіпіеи о\ т и aaïajK'iiiiii кі міакаанап и іі І Іпс і ача. іамиком. іакам чаа.і'а, г:о'і
(ІІ1К.НОЧІ! І п іісуііап!ія aui) апмпісння i'ioj п, на іісріол ніл iiC[iL-,aiHi Л'' праГапі і : .м та.ал 
і Іс>К'} mic'a. '

‘■І.-.. І оіиір ііоі-ато!і і)уг5і ['inä!|.iai:OHaiiitil у гар\ і'алмі'мїі,лноі ti іпм'. іа •.)Г)’'м\ аіі анї 'а'
( гісіпіфіілі іпі 'нч ,ао Шано Лп і  ія<ор\ ( ,Цо. іаіоіу Д"" 1 ).
■ІPhi]̂j іс і і. іарі! та гіак'\ нааля «чь'лч'і і,. ло mini іnnapiw

І,-і, І üiiap ііопі'исії ОМІ! І іргімаркпиаііиїї ііі,аіі<ичілпп ли іс.міічїіич \іаа.
5. Умови ііосаачаїтя.

3.1, Заявку на постачання топгіру І Іоісуіісці. іісрелаг І Іосіачаламаку к-.кч|)оіи>і ріпіок> аоо 
(Ьааач'їм.

U'L І,;>іалмя ■■’.ліаіа-а.ігі і,си и;і хмоїіач 1)1)1* ai ішмилпо ;їо іар.а,ч \*і',:аіар<'.;іа:х іашипа 
Иіолп !Л) мачї.аііія к’рмиїіи ''̂икo■|ч;p̂зc'■ 'редакція 201!) рок\ .

-V.'. Ьсрсхі.і !іра!кі в.іасаисіі niauN пагі і,ся и Mi.vMi.aji ііОілаикчі аі.чнаиіїлін'і наріїї іі.!ііар'’>. імм 
скрор\5ая( іьеаі »ялаі коіцікі накаалнон),

s[\'iiK!OM постач,ailіія ичїар} аа иїі*'.; Договором f місисчіїачпла̂оаця ( нічна ,і іресаі 
Мі'іі\\пия,

Ь, (') ма , Im і а иарчлок [хирах̂ лк'ііі.

f'i. ! . ( >  ма Hi.Of'o Д о , 'о п о р у  с к а ї л а '  6 ‘і.і0,!)0 і ріі ( І Л і с і ь  і н с и ч  к ч і ' и и а и  і ] )н лня  11, î (пі. (Ю. 
каш,) ,  Гк-і ІІДИ»

1 іній на іоаар наїіс.гічіі >■ С'иснпфіканіїдо індло Логолнр\’ іЛо,-;аТк>ь: Л'̂ 1 і



икі'їсиїіЧ! і<

()..v 14и]^а х>'ики ча кчг,і.;ііу ii( 'ic 'i;m;ic ii\ iia p iiso  '.л і і 'іс і і іо іи і і .с я \ ;u - ;u !  ! н ік . ч н їч ;;:.

п о р я д к и  и і ' і «ИЯі ам t рІІЛІІИ п і  л и ш  5.M0,'.SCSII\ llUCUIlil'Cll U'IiUpV ,

6.4, '-і \ р ;і,х\'в;іі!ііям  і|)нкл і і м и п г о  о о с я !> і і і !Л;г [ k î i î  і і о к \ і і ц я  о о с яіи  [ к к л п ч а н п я  мі.' .к’'. 11. 

jMc imiysî;.!! исм.
6,5 la  ЦИХ5 Ло ї о ииі’'і)\ї äo e o iiVf гі.с я чс [л ім іІс і ь іи.4 а тс іїи н  ір тіа н іи ч я им іч я а .  

пс р с лйа чс ііа  c i.5 .v l Ци и іл ь їи ік »  ки.м с кс ) ^'k'pn’i'nsi,

7. ЇІр и п а  іа  о Ґю іГ і і ж и  с к ір іи .

7.1 О о о к'яікЛ)  fltic 'ià 4a .'i!.niiic a :

7.1 Î .  і So c ia 'iurn і Іп к у їте н і 'іо на р  на  ууіо на х иі>оіч> / [o ixnuip y.

7.1 S І о и с р с . л и  ПІ l l (^к^l lц^l  п р о  іісі і і р а а а  і рс  і і.\ осіГ» па l oi iaf) .  іі[о і іі . іс'гачаї ліл:;-і.

",  І 7', І’і ра 'іі ИК1ИО 1 Іо ку ііс іїь  ніллііи лліс я ні.ч м р и Гтяі ія іо ііа р у. як т ' ї л;.' к іл ііи ія. іа і кі яі^ іс ін ' 

іс хіїі'Пііім  v.MoHa.M a ô u у \!('иалі ilo ro iu'i| ')y р о иїо р я.ліім іс я ііЛ'.а ра м і! ) ' лс с яі ііЛі. 'и ти і с ір ім ;.

7.1.4, ра !І іикла їМчИ ііс а к іс л тч 'to a iij'y на a iiNso i'. По іо - і іп і і  іа м іїи іи !  іа ки іі іі,:‘а.арч >

Ір іі, ' ііі. и тііл с ііітіі с тр о к іііс . ія о ло р '/ ка тія а им о ї и.

7.2 . О Гп іц 'я 'і КИ 1 Іо к;. ііл я;

7.2 1 І1 [ л п іііяіі!  го їкір , к'рім  іа иіа лкіа . ко та  на: мгі'- іір а по  а іім а ла їїі іа .'.ліи: to nap';

7.2.2. O ii. ia 'iv iu u  1! и.'иар n i.auo  і \ м о а а м и, mi иіа чс іііі. 'лп  ̂ цьо .м у ,'[o i nini|v

7,"̂  I ipa iia  1 lo c iа ча ліліика :

7.7.1. UiiMauna піл П о к у п а я  і і р і л і и я т г и  sonapy. л і о  і ал г і оа і . і ас  у м о п а м .

71,огі>|{0 |іі іа  п l' iic iu u j) iic a iiiï .40 iiiita a i До і о по р у ( / іі>,пі и.Ч': Л'' 1

7,.7.2, Час  ю с 'і'іїа  і я о ис ра  ї и и а о - тс [ 10.ла[1с 1,к\ с а а кпію  у и и г. іяд і и р ти гчс чп я ію с  

чс р іи 'ио ї na]Vi’iV iüiuipiN'. якчпо  І Кч^ іїс іи .  ік '  (і с м ч і к л ю  с іі.іа тии іи ф ііі: ! і,  іи яіс [ Ч‘ іа ьо  

І о ва [)у.

7.4,  І Іра ііа  1 Іо і-л иц я; '

7 .4.1, Mmiaiani иі.і 1 lue і а ч а . і ь і т к а  і и к " і а ч а і і і і я  і о к а | \ \ ,

7’4,1. У |.xs4Î посіаакі! loaapv Гй.імк ииаі.кої якос іі. іііж' (Ui.ssaiat п.ся ісхчІчііііми \ ш.а-'Л:. 
іїі.'і.ло'ііИ І іісм кі.иіріи'іия ия кі. оіагаїа і'оаару,
S. ІіЬ і. іи ти а л ь и іс ' їь  c n ifu it.
5.1. У с тіиїлічХ' ііо р у то п и я с ио їх к.уо о а 'я'за иа  ча u in i / Іо і'о во ір о .'а  С lo p o iisi ііс с м а

и іліїо віла лілііс ті.  а на ка чс іїу іиїм  До іо ио р о м  га чипним  »а ко м о да нс гио м . І Іо |п іпо иііим  

іо О і'іи'я а іілія г ІІ0 1 0  ис па ко іиа іия ао о  ис аа.к''л\'ни ігиь’о ііа іііі.я-. им ко  іа а лчіа чіїя ■

1 u'ifu и і с т а я м  \.моіі. і а г а ї а ч с і і и л  о . а с ю м  ;','ііоіі >i'iLimi«,
.4,2. (■ к і р о і і и  а с  и с с \  11, l a . i i io i i i . i a . a . i i i v  11. :а п о р у м і о і м і я  0 И о ! \  иНчИі к ї а ї л .  .а а . і \ .  

7[оі  і >і іором.  яклиі '  noiäo с ' і а л о с я  і5с ( IX иі і і іи.  ( [ о р о и а  аааиса(  іі.с.ч а с  а т і ч і а к ч л ,  Я!,иі ' r-.-'H.i 

л о в с л с ,  иі(^ а ; к и л а  а с і х  ч а я с а л п і х  пі.ч Нї.'ї і а х о л і а  л.чя и а . і с а л к а - о  а и к о ч а т і я  а н ю н  а а иі Чл

<S.:î . Ж о л і і а  і'.! f ' j o p i i j  lie п-ссс і п л а о н і . і а л ь ї і і с м ,  '.а м с і а і кч >и аі и і я  ' лі  і іс іаі  і с а л і а  а а к о п а л л ;

с и о і х  і о о о а ' я ' і а і  11, п о  a a o M s  7 U 4 o no p> ' „  я і л і і о  і'іс i i c n l i K o i i a m i a  чи і іо п я . і с ж ч і с  т і к ^ ч і а п л ! :  

■'4 м о а . і с а і  і і гк)  о о с і а а и м  ч с і і с [ и : 0 о р н о і '  с і і ; іи і (jai]>c-м а ж о р і і п х  о ( і с і а і и л - ,l ( ю р о і і а .  .і і>і 

Яклч -ск-.мались <[iop-c-.MavK<ipm o o c r a m i m i .  ■uiooa ' s i aana  гср, \ і і і іов<і  м о а і . а о м п  і и > m :c i , \ io mi ' i  

!|,10j»li Ulli!}' ( . ' т о р о і ї } .

N.4., 'ia luipvjiiemni сірокіа ііо с та їнки то иа р у 11псгача.иі..иїік с іі,іа ч>(  іісан'
ІнїілиіҐіІto ï о б ліко во ї с ra isk4s I I I - j V .  іп.о , ііяла  ua ,\н).мс !іі iip u c ! [и.>чс иня, ^

X..S. la  lic ip v iiic m ifi с і ]>о кч' і“, р о чр а ху їік у  ча lo ira p  По ку ііс и ь  ас с с  ііі.чм о іп.'іа .і:>,иіс  ; і , 

а Й!,.’  ч 2 СІ 2,71 1 о с ио ларс кі-а .а  о к:о,;с іч\'> 7 к]>а.аіи.

S.6.  7ІІІЛИО ч 4,f'i С І . 2 3 2  І о с і ї о . ч а р с і . к - о і о  ко . іокс ' у ^ 'кр а їїиі C ' l o p o s m  п и р і т и л а .  а ю 

с а іа киії i i a o a x o a v i n  1 кс я і і | ю і я [ о . м  і[>і..ох р о кіа  .м о м с іпу ичиїїс м іїм  і г о р ч і н с т і я  ^

S. ' ,  Иілчо и їли о 'ло  с ч,2.7'7 Ціін і.чь ііо го  ко лс кс у Укр а їни  ( . ' ' іо р о ті .л о .м о и іі. іііс я  чо і.іа іиа м і ю 

ір ьо х рОК'ііі С 'ір о к ГІОЧОІЧІОЇ ЛЛНПОС 1 і ло  Гіа.мої про  с і )П ІІСИІІЯ Ис уС іО ІІКИ

9. с  І рогч л ії 71с іч»»( ір у
4.1, ; [ , іігл іі ;[,о го іїір ! ііа Гчїр .чс  чппи о с и  ( \іо -\іс п:\ 

ігіїс .а с іа іо іііка м ії с то р ін іа . ііі . а ' .4 і' р } ; тя ..712Н р.

г о  і м і р ;

11 р а ї ї а  і

і і о і о  14 і і а і с а і и ! !ЧІ0ІС!,!,;'Ч



y,.].  [ (с ііїіг.і\,'ні-)Чіі fi;i 6 >'л і . -я і ':і i n m i  \ м п і и і  ііііиіч> / [ni ' i i i ivip’i . s e i  я п 'Ії и ї 'я  п с і х ' . ;г. :;чсм!

; [ і ' ьіиоро, \ ! . .  п ( 1ИИП1И ("s'. I и i intsiJi iudi  ,10 i:iK'I і IЧСНІ ? H С![і і ї іч\ .  -;a-;i u'.MCi і. ■: і I \ i і

И К  S . M i î U î  \  л і о і і  < ) i s o ] i _ \  l a  i i u ü i  і і о л о ж с ч т и .

10.1, Умоік-і л;іпого Догопп]')',' .\кіж\'гь Gyns 'niiiäcni <;! [гяк мнойi (lumiü ('к)|піі т 
і.ч.чів’я’їк(>тім складанням плсі̂мові'гі' ;иж'\ мі.'і! j v.
II).2. /1.1VCI рикоис ріУііриаті!! Л'̂ і’іЧії'р) мо'Лч’.'іиііо лите ''.а чгодоіо Сгоріп, saaiu» imac ис 

H L M ; ї п о и а с і 11'  Л и і  k i n c i K s N t  а п о  ч а к г м ш л а ! ' . ' . , ' і і и л і

Ус і c iU)|)ii. USO nc !(i';H'i.:sîii 'j h h n ? / [.o fo iu)[iCfM !і И[ і Ііи > іо ! ї>с я та я.чи м  ііс р с иа -іир іп ч!гк 

с іо р пііа м я. >1кіціа  с пір  ис  б ум і la si'm ic m sii ііі.іях(,)%ї ііс р с і (хкір іи . ііп і іа р м іїїм  і !.с л і.і

С \ Л і ) И О , ' і і Ч  І К і р и Л І С }  ! ! І Н І ! а Ч С М С і М \ '  І і і Л І І С Н і І Л І І И М  ’ И ! ! ! ! ! ! ! . ' . - !  і а З ' ; і Я Ї О Л ; и і С П и ) . \ :  ' N ' K p a ' M  І I I .

1 І р о і і с і і  І IS .  і і с р с ,  і \ ) а ч с і і і  С І  ' У ' ( і  І [ і і и і . ' п . і і о і  п  к и .  г с к \ ; \  У і - ; р а ї т і  к ;  ч - і  С і .

І ОСІ и'л.арсіас(Уі о  і со лс кгл  У к[>аїіі і і ,  лсрллі іГ 'К' і  11. і іолим' і іпі ї  і нУнк аині і  с і а і а п  ІІ і і ' - '

1(1.\  Мін; п,іча ,'п.иик м ,іг с ин ус  іі, іа іт ік ; і ( ..і.иііо іо  ііи .іа ік>-. .

Uc fi ,Л.і![ о і’іір  _\к.іа лс ііо  } ,іио х o j' iii іна . ііа и їх пр іїм ір ипка х. im  o ,mo \!\ і ія іс о :.’л ііі і 'і І і

ill.7, У іііиіалка.ч. ас і!срс,чс'ачсіімх іііі,'.! Лої оі-іоро.м. ciopiomî кср\ кч і.,с>г IsO|'\kim;î чт:иілгі 
WKositi.'UiiïL'sна,, аіж'рс.ма, і'риіімаїїіія гііцар> ча )äi\ic'iiu іа Ki.ii..Kiv;i кі нрсіпа.їм і ьса і:ор;.:,, 
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