
ДОГОВІР № 3"6 
поставки вугілля

м. Бал та . " />  " червня 2021 року

'Замовник: Навчально-виховний комплекс "Балтська загальноосвітня школа І.-Ш ступенів № 1 ім. Олеся 
Гончара -  ліцей" Балтської міської ради Одеської області, в особі директора Коптєвої Надії 
Валентинівни, шо діє на підставі Статуту, з одного боку, та
Постачальник: Приватне підприємство "АКВАНТ", в особі директора Кім Максима Олександровича, 
що діє на підставі Статуту підприємства, з іншого боку, (Замовник і Постачальник разом -  
Сторони), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язується передати у встановлений строк у власність Замовника вугілля 
(код за ДК 021:2015 09110000-3 -  Тверде паливо (вугілля кам'яне)), іменоване надалі "Товар", в 
асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у специфікації (Додаток № 1), що додається до 
цього Договору і є його невід'ємною частиною, а Замовник зобов'язується прийняти цей Товар та 
оплатити його.
1.2. Кількість Товару, що є предметом Договору, може бути скоригована в залежності від потреб 
Замовника, також кількість Товару може бути зменшена залежно від реального фінансування 
видатків Замовника. ..........
1.3. Бюджетні зобов'язання, за Договором виникають у разі наявності та в .межах: ІшдізовІдних 
бюджетних асигнувань. В разі зміни бюджетних Призначень Замовника в сторону зменшення! сума 
Договору може бути змінена, про що складається додаткова угода.

2. ЦІНА ТОВАРУ 2 ^ ;
2.1. Ціни на Товар встановлюються в національній валюті України -гривні: -
2.2. Ціна Товару за даним Договором зазначається у Специфікаціях до цього Договору та включає 
всі витрати на перевезення, проведення розвантажувально-навантажувальних робіт, зберігання па 
площі для розвантаження на період до вивезення до безпосереднього споживача, сплату всіх 
необхідних податків та зборів, передбачених чинним законодавством.
2.3. Ціни на Товар не повинні змінюватись до повного виконання зобов'язань Сторонами, окрім 
випадків передбачених чинним законодавством України.
2.4. Загальна сума договору становить 799 200,00 грн. (Сімсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті гривень 
00 копійок) без ГІДВ згідно пункту 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України.
2.5. Реєстрація Договору здійснюється в два етапи:
1. відповідно до наявних кошторисних призначень на 2021 рік на.суму -  708 000,00 грн.
2. відповідно до довідки про зміни до кошторису на 2021 рік на остаточну суму - 91 200,00 грн.

3. УМОВИ І ТЕРМ ІНИ ПОСТАВКИ
3.1. Товар має бути поставлений не пізніше 15 календарних днів з моменту одержання відповідної 
заявки від Замовника, в якій зазначається: найменування Товару за марками вугілля, кількість 
Товару.
3.2. Приймання-здача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних 
документів (накладних), по якості -  відповідно до копії посвідчення якості (копії протоколу 
випробувань, сертифікату якості тощо).
3.3. Днем отримання Товару від Постачальника є день оформлення та підписання Сторонами 
відповідних документів (накладних).
3.4. Зобов'язання Постачальника щодо поставки Товару вважається виконаними у повному обсязі з 
моменту передачі якісного Товару у власність Замовника.
3.5. Постачальник зобов'язаний передати Товар у власність Замовника до 31 грудня 2021 року. 
Постачальник має право на дострокову поставку Товару.
3.6. Сторони дійшли згоди, що у разі затримки бюджетного фінансування або відсутності 
планових призначень в місяці, в якому відбулася фактична поставка Товару, Товар передасться 
Постачальником Замовнику на підставі накладної. По мірі надходження бюджетного 
фінансування Постачальник виписує (передає) Замовнику рахунок-фактуру. видаткову накладну 
на суму планових призначень для реєстрації фінансових зобов'язань та оплати Товару

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Розрахунок Замовника з Постачальником здійснюється у гривнях шляхом банківського 
переказу вартості фактично поставленої партії Товару, визначеної по відвантажу вал ь и и м 
накладним.



4.2. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються за фактом постачання на умовах відстрочки 
платежу строком до ЗО календарних днів. Здійснення попередньої оплати не передбачається. У 
разі затримки бюджетного фінансування Замовника як бюджетної державної установи Замовник 
має право оплатити товар Постачальника протягом 10 (десяти) банківських днів з дати 
надходження коштів на поточний рахунок Замовника.
4.3. Кожна із Сторін цього Договору має право вимагати проведення звірки здійснення поставки 
Товару і розрахунків за нього, яка оформляється відповідним Актом, що підписується 
представниками обох Сторін.

5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ І ПРАВИЛА ЙОГО ПРИЙМАННЯ
5.1. Якість поставленого Замовнику Товару повинна відповідати вимогам стандартів для даного 
Товару. Якість кожної партії продукції засвідчується копією посвідчення якості (копією протоколу 
випробувань або копією сертифікату якості тощо) У випадку невідповідності Товару стандартам 
та технічним умовам Замовник має право на розірвання договору з Постачальником в 
односторонньому порядку, а також має право на відшкодування збитків та вимагати сплати 
штрафу у розмірі 10% від суми завданих збитків, або за згодою Постачальника, зробити уцінку 
Товару, про що складається письмовий документ (додаткова угода до даного Договору), який 
підписується Сторонами Договору і стає його невід'ємною частиною. Доцільність розірвання 
Договору у даній ситуації визначає на свій розсуд Замовник.
5.2. Будь-яка із Сторін, у тому числі і вантажоодержувач, може ініціювати проведення незалежної 
експертизи якості поставленого Товару. У разі невідповідності даних про якість поставленого 
Товару, його приймання здійснюється за даними експертної оцінки якості Товару однієї з 
незалежних інспекцій. У разі поставки Товару неналежної якості, витрати по проведенню 
незалежної експертизи сплачує Постачальник.
5.3. При виявленні невідповідності Товару вимогам цього Договору Замовник протягом 3 (трьох) 
днів з моменту отримання такої партії Товару направляє Постачальнику повідомлення, що містить 
дані про характер виявленої невідповідності, з обов'язковим викликом представника 
Постачальника для сумісного актування даної партії Товару.
5.4. Приймання здійснюється:
- по кількості згідно кількості, вказаній у накладній відповідно до Інструкції П.6 ("Інструкція про 
порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і ТНС по кількості") від 
15.06.1965 року з подальшими змінами і доповненнями, та/або іншими нормативними актами 
України, прийнятими щодо цих питань на зміну або доповнення вищевказаних в частині, що не 
суперечить даному Договору. Зважування відбуваються на складі одержувача у присутності 
представника Замовника під час доставки продукції Постачальником.
- за якістю згідно якості, вказаній в посвідченні якості (протоколі випробувань, сертифікату якості 
тощо), виданим відповідно до ДСТУ 4096-2002 "Вугілля буре, кам'яне, антрацит, горючі сланці та 
вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб для лабораторних випробувань" і Інструкції 
П.7 ("Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і ТНС за 
якістю") від 25.04.1966 року з подальшими змінами і доповненнями, та/або іншими нормативними 
актами України, прийнятими щодо цих питань на зміну або доповнення вищевказаних в частині, 
що не суперечить даному Договору.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ
6.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин, що перешкоджають повному або частковому 
виконанню цього Договору, а саме: пожеж, стихійних лих, непередбачених обставин, ведучих до 
порушення виробничого процесу, воєн, військових дій будь-якого характеру, страйків, блокад, 
релігійних хвилювань і т.п., час визначений для виконання зобов'язань за даною угодою, повинно 
бути збільшено на термін дії цих форс-мажорних обставин. Якщо форс-мажорні обставини 
тривають більш за один місяць, Замовник має право розірвати цей Договір без яких-небудь 
юридичних наслідків або арбітражу і без розповсюдження відповідальності на Сторону, у якої 
виникли ці обставини.
6.2. Сторона, що заявила про настання форс-мажорних обставин, повинна представити відповідне 
підтвердження (висновок Торгово-промислової палати, довідки місцевих органів влади,



інформація в пресі), в якому повинні бути вказані характер форс-мажорних обставин і їх 
тривалість.
6.3. Всі спори і згоди, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом 
переговорів Сторін. Всі розбіжності за якістю Товару вирішуються на підставі посвідчень якості 
(протоколів випробувань, сертифікатів якості тощо) та інших необхідних документів, виданих 
незалежною експертизою. У разі не досягнення згоди вони підлягають розгляду в Господарському 
суді відповідно до чинного законодавства України.
6.4. У разі порушення строків поставки Товару, передбачених цим Договором, Постачальник на 
вимогу Замовника сплачує штраф у розмірі 10% від суми Договору.
6.5. У разі прострочення платежу Замовник сплачує на вимогу Постачальника пеню у розмірі 
подвійної облікової ставки Національного банку України, що встановлена і діє в період 
прострочення, за кожен день прострочення від суми простроченого платежу.
6.6. Виконання Сторонами вимог по сплаті неустойки, пені, штрафів і/або виконання вимог по 
інших санкціях, не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за Договором.
6.7. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення 
процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, 
визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в 
установленому порядку.
6.8. Договір набирає чинності з дня його підписання представниками Сторін і діє до "31" грудня 
2021 року. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від виконання тих зобов'язань, які 
залишилися невиконаними.
6.9. Цей Договір укладено в двох примірниках, по одому для кожної із Сторін, які мають однакову
юридичну силу.

7. Д од атки  до Д оговору
7.1 . Н евід 'єм ною  ч асти н о ю  д ан о го  Д о го во р у  є: 

- Д одаток №  1 "С п ец и ф ікац ія" .

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК: 
Приватне підприємство 

"АКВАНТ"

ЗАМОВНИК: 
Навчально-виховний комплекс "Балтська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

ім. Олеся Гончара -  ліцей" Балтської міської 
ради Одеської області

51400, Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 293А 
п/р ІМ063808050000000026002673831 
в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
Код за СДРПОУ: 43464211 
ІПН: 434642104104

66101, Одеська область, м. Балта,
вул. Любомирська, буд. 296
р/р ІШ 4 8 2 0 1720344280007000099224
в Державній казначейській службі України, м. Київ
Код за СДРПОУ: 26470944
тел.: +380486622074

Н.В. Коптєва



Додаток № 1 
від " /У " червня 2021 року

до Договору № ?-6 
від " / ї  " червня 2021 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

1. Постачальник постачає Замовнику наступний Товар (найменування та якісні показники):

№
з/п Найменування Товару

Зольність на сухий 
стан палива, %, 
не більше ніж

Загальна волога на 
робочий стан палива, 

%, не більше ніж
1 Вугілля марки Г(Г1) (13-25) не більше 13% не більше 16%
2 Вугілля марки Г(Г1) (13-50) не більше 10% не більше 14%
3 Вугілля марки Г(Г1) (25-50) не більше 10% не більше 16%

2. Кількість та ціна Товару:
№
з/п

Найменування Товару Кількість, т Ціна, грн./т. Сума, грн.

1 Вугілля марки Г(Г1) (13-25) 49,0 5400,00 264 600,00

2 Вугілля марки Г(Г1) (13-50) 49,0 5400,00 264 600,00

3 Вугілля марки Г(Г1) (25-50) 50,0 5400,00 270 000,00

Всього: 799 200,00

3. Загальна вартість Товару, що поставляється по даній Специфікації складає 799 200,00 грн. 
(Сімсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті гривень 00 копійок) без ПДВ згідно пункту 45 підрозділу 
2 розділу XX Податкового кодексу України та включає всі витрати на перевезення, проведення 
розвантажувально-навантажувальних робіт, зберігання на площі для розвантаження на період 
до вивезення до безпосередніх споживачів, сплату всіх необхідних податків та зборів, 
передбачених чинним законодавством.

4. Кількість Товару, що є предметом Договору, може бути скоригована в залежності від потреб 
Замовника, також кількість Товару може бути зменшена залежно від реального фінансування 
видатків Замовника.

ПОСТАЧАЛЬНИК:
Приватне підприємство 

"АКІ

ш о інкй  і о ш а с  
% (  й "ІАЛТСШ 

С  ЗАМШЮС.ЙГПиі 
ш їа г и -ш с т щ ш » ! 

ш ш  олна гокчара ■ діцгй- 
\д а \ штсьіш і ш ш о ї ради
\ Х у \  ОДЕСЦ-О! ОБЛАСТІ

ЗАМОВНИК:
Навчально-виховний комплекс "Балтська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

^ м ч ім. Олеся Гончара -  ліцей"
,кої міської ради Одеської області
■' \\

I і (Н.В. Коптєва)



г

Астачальник

Одержувач

Платник
Замовлення

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВАНТ"
Код за ЄДРПОУ: 43464211, тел. +380503427524
П/р ІІА  06 380805 00000000 26002673831 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві 
Індивідуальний податковий номер: 434642104104 
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 293А

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "БАЛТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 
ІМ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА -  ЛІЦЕЙ" БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: 66101, Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 296 
Код за ЄДРПОУ: 26470944, тел. +380486622074 
той самий
Договір № 36 від 14.06.2021 року

Умова продажу Безготівковий розрахунок

Видаткова накладна № РН-59 
від ________ 2021 року

У Д К С У  у Б а л т с ь к с м у  р а й о н і  
О д е с ь к о ї  о б л а с т і

ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА 0Б Л &

2 0 ЛИП 2021
е̂ссг'ра-уйі
КЕКВЖКК.. 
5 ̂  повіві

і и >-

■-з особа

№
з/п

Найменування товару/послуги Код згідно 
УКТ ЗЕД

Од.
вим іру

Кількість
Ціна без ПДВ, 

грн.
Сума без ПДВ, 

грн.
1 Вугілля марки Г(Г1) (13-25) 2701 т. 49,0 5 400,00 264 600,00
2 Вугілля марки Г(Г1) (13-50) 2701 т. 49,0 5 400,00 264 600,00
3 Вугілля марки Г(Г1) (25-50) 2701 т. 50,0 5 400,00 270 000,00

Р азом  без ПДВ: 799 200,00
П Д В -20% : без ПДВ *

В сього з ПДВ: 799 200,00

Всього на суму:
С ім сот д ев 'ян осто  д е в ’ять ти сяч  д в іст і гри в ен ь  00 коп ійок
У тому числі ПДВ-20%: без ПДВ*

*  Без ПДВ згідно пункту 45 підрозділу 2 розділу X X  Податкового кодексу України 

Місце складання: м. Павлоград Л'

Від постачальника** ШАїш Отримав(ла)
Кім М.О., директор

* *  Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення.



Платіжне доручення №198 
від 20 липня 2021р.

0410001

Платник

Код

НВК"Балт.ЗОШ І-ІІІст№ 1 ім.О.Гончара"

26470944

Банк платника Держказначейська 
служба України,м.Київ

Одержано банком
У Д К С У  у Б а л і с ь к о м у  р а й о н і  

в О д е с ь к и й  о б л а с т і

2 0 ЛИП 20,
№ 05

ДЕБЕТ Рах.НГ

20

Сума

І) А 748201720344280007000099224

Отримувач

Код

ПП"АКВАНТ"

43464211

Банк отримувача АТ "РАЙФФАЙЗЕН 
БАНК АВАЛЬ" У М. КИЇВІ

КРЕДИТ Рах.№

У А 063808050000000026002673831
Сума
словами

799 200,00

С імсот  дев 'яност о  дев 'ят ь т исяч дв іст і грн. 00 коп.

Призначення 0611021 ;2275;вугілля марки Г(Г1) ;зг. дог.№ 36від 14.06.2021 р., накл№РН~ 
платежу 5 9 і рах№СФ-59 від 20.07.2021 р ;без ПДВ ' * * * «  №£> і іт аїщ  ̂  «**“ 

о п л а ч е н о

, и т щ .
ДР

_ .
Клзначкн „---------------- 4̂ (, Об

(ПІДПИС) у/ 1 '

Проведено банком
М.П. Підписи .. н . 9П

Підпис банку


