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ДП „Балтський лісгосп", далі —  «Постачальник», в особі директора Кравчука 
Віталія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "БАЛГСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА - ЛІЦЕЙ" БАЛТСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, (далі - Замовник), в особі директора Коптєвоі 
Надії Валентинівни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір про 
наступне: „

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. «Постачальник» зобов'язується поставити та передати у власність «Замовнику» 
«Товар» - Деревина дров’яна непромислового використання 1-а група код за ДІ< 
021:2015:03413000-8, а «Замовник» зобов'язується прийняти «Товар» та оплатити його 
вартість на умовах даного Договору.
1.2. Найменування Товару: Деревина дров’яна непромислового використання 1-а група 
вартістю 1440 гри. за їм  з урахуванням ГІДВ.
1.3. Загальна сума цього Договору складає 18 144,00 грн. (вісімнадцять тисяч сто сорок 
чотири гривні 00 копійок) з урахуванням ГІДВ 20% - 3024,00 грн. та вартості доставки 
до пункту призначення.

2. КІЛЬКІСТЬ ГА ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Загальна кількість Товару поставляється«Постачальником» і складає 12,6 м3 (18 с/м).
2.2. Якість Товару, що'постачається «Постачальником», повинна відповідати ТУ У 16.1-

00994207-002:2018.
3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Адреса поставки: 66101 Україна Одеська область м. Балта вул. Любомирська, буд. 296
3.2. Поставка Товару здійснюється транспортом «Постачальника».
3.3. Оплата здійснюється по факту поставки. Форма розрахунку безготівкова.
3.4. Перехід права власності на Товар відбувається в момент надходження коштів за Товар 
на рахунок «Постачальника».
3.5. «Замовник» до 31.12.2021 року сплачує «Постачальнику» в повному обсязі вартість 
поставленого Товару шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок 
«Постачальника».

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов’язаний:
4.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати грошові кошти за поставлений Товар.
4.1.2. Приймати поставлений Товар відповідно до умов цього Договору.
4.1.3. Належним чином виконувати умови цього Договору.
4.2. Замовник має право:
4.2.1. Ініціювати внесення змін до цього Договору у порядку, визначеному цим Договором.
4.2.2. Достроково' розірвати цей Договір за угодою сторін або на підставі рішення суду у разі 
невиконання або неналежного виконання взятих на себе зобов’язань «Постачальником».
4.2.3. Вимагати від «Постачальника» належного виконання взятих на себе зобов’язань за 
Договором.

4.3. Постачальник зобов’язується:
4.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
4.3.2. Оформляти належним чином супровідну документацію на Товар та надати її при 
поставці Товару.
4.3.3. Надати «Замовнику» належним чином оформлені документи, передбачені Договором



та його виконанням .
4.3.4. Належним чином виконувати умови цього Договору.
4.4. Постачальник має право:
4.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за поставлений Товар.
4.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням «Замовника».
4.4.3. Достроково за згодою сторін, або в судовому порядку, розірвати цей Договір у разі 
невиконання зобов’язань «Замовником», повідомивши про це останнього за 20 (двадцять) 
календарних днів до дати розірвання Договору.

5. СТРОКИ ПОСТАВКИ
5.1. «Постачальник» поставляє Товар окремими партіями.
5.2. Строк поставки Товару встановлюється з до 31 грудня 2021 р. згідно з графіком 
поставки.
5.3. Розвантаження Товару здійснюється «Замовником».

6. СПОРИ І РОЗБІЖНОСТІ

6.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх 
шляхом взаємних переговорів та консультацій.
6.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку, у відповідності до законодавства України.
6.3. Претензійний порядок врегулювання спорів обов’язковий. Строк врегулювання претензії 
становить 10 днів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРОНОЇ 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). При цьому, термін виконання зобов'язань Сторонами 
переноситься на час дії таких обставин.
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) днів з моменту їх виникнення 
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Якщо Сторона своєчасно не повідомить 
іншу Сторону про вищевикладені обставини, то вона не має права посилатися на такі форс- 
мажорні обставини, крім випадків, коли самі обставини непереборної сили перешкоджають 
такому повідомленню.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, 
які видаються Торгово-промисловою палатою України.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО 
(тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У 
разі попередньої оплати Постачальник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня 
розірвання цього Договору.

9 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Сторони погодилися, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та 
відомості, що стосуються цього Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися 
третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони цього Договору, крім випадків, 
коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання 
цього Договору або оплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, 
передбачених чинним законодавством.
9.2. Строк дії конфіденційності за цим Договором складається із строку дії цього Договору та



З (три) роки після закінчення дії цього Договору.

10. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

10.1. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх працівники не виплачують, 
не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу 
цінностей та будь-якого майна, прямо або опосередковано будь-яким особам за вчинення чи 
не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання обіцянки неправомірної 
винагороди або отримання неправомірної вигоди від таких осіб.
10.2. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх працівники не здійснюють 
дії. що кваліфікуються застосованим для цілей договору законодавством, як 
давання/'одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного 
законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
отриманих злочинним шляхом та законодавства про боротьбу з корупцією.
10.3. У разі виникнення у Сторони підозри про те, що відбулося чи може відбутися 
порушення умов цього розділу, відповідна Сторона повинна повідомити іншу Сторону в 
письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або 
подати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави припускати, що 
відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень вказаного вище пункту цього 
Розділу іншою Стороною, її працівниками. Після надсилання письмового повідомлення, 
відповідна Сторона має право зупинити виконання зобов’язань за Договором до отримання 
підтвердження, що порушення не відбулося чи не відбудеться, яке надається не пізніше 14 
календарних днів з моменту отримання повідомлення.
10.4. У разі вчинення однією із Сторін дій, заборонених у цьому розділі, та/або неотримання 
іншою Стороною у встановлений Договором термін підтвердження, що порушення не 
відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право зупинити виконання Договору на будь- 
який строк, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

11.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
*•

11.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами та скріплення 
печатками Сторін і діє до 31 грудня 2021 року.
11.2. Закінчення терміну дії даного Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань 
за даним Договором в повному обсязі.
11.3 Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову 
юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
1 1.4. Додатки до Договору є його невід’ємною частиною.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до 
виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:
- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків 
«Замовника»;
- зміни ціни за одиницю Товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого 
Товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в 
договорі;
- продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання Товару, 
виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених 
об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, 
затримки фінансування витрат «Замовника», за умови, що такі зміни не призведуть до 
збільшення суми, визначеної в договорі;
- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Товарів, робіт і 
послуг);
- зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
12.2. Ризик випадкової втрати чи пошкодження Товару несе «Постачальник» до моменту 
передачі його «Замовнику» за видатковою накладною.
12.3. Якщо протягом строку дії цього Договору Сторони змінять свою назву,



/ місцезнаходження, розрахункові реквізити або будуть реорганізовані, вони повинні негайно 
повідомити про це другу Сторону.
12.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором іншій 
стороні без письмової на те згоди другої Сторони.
12.5. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі 
пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, 
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, 
регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, 
а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі 
принципів добросовісності, розумності та справедливості.
12.6. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх 
персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору 
включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір, уповноважені 
представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою 
підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, 
забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин у сфері 
бухгалтерського обліку та статистики, а також забезпечення реалізації інших, передбачених 
законодавством, відносин. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, 
що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист 
персональних даних».

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

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

ДП «Балтський лісгосп»

Код за ЄДРГІОУ: 26470944 КОД 00992579

(місцезнаходження/місце проживання)

тел. +3804866-2-20-74

66101 Україна Одеська область м. Балта 
вул. Любомирська, буд. 296

66101, Одеська область, м.Балта, 
вул. Шевченка, 5 а
(місцезнаходження/місце проживання)

ІПН 009925715088, Св.200014370

р / р I іА  , р/рЦА213281680000000026009249971

(рахунок у Державному казначействі або у банку) (рахунок у Державному казначействі або у банку)

ДКСУ в м.Київ ПАТ«МТБ БАНК» м. Чорноморськ

МФО 328168

/ Коптєва Н.ВУ /Кравчук В.В./



Специфікація до Договору поставки № від " / в  " / О  2021 року

Специфікація

Код по класифікатору Код ДК 021:2015:034 3000-8 «Де ревина »
№ 
з/ її Назва товару Од.

виміру Кількість Ціна 
без ПДВ

Сума 
без ПДВ

1.
Деревина дров’яна 
непромислового використання 
1 -а група, 1, = 1,00 м

м 3 12,6 1200,00 15120,00

РАЗОМ: 15120,00

ПДВ 20% 3024,00

РАЗОМ ЗА СПЕЦИФІКАЦІЄЮ 3 ПДВ 18144,00

МІСЦЕЗНХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Замовник

НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
"БАЛТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 
СТУПЕНІВ №1 ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАР А - ЛІЦЕЙ" 
НАНТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Постачальник 

ДП «Балтський лісгосп»

Код за Є Д РП О У : 26470944

66101 Україна Одеська область м. Балта 
вул. Любомирська, буд. 296
(м і с незнаходження/м ісце прожи ван ня)

ТЄ..П. +3804866-2-20-74

р .р І .А

(рахунок у Державному казначействі або у банку)
ДКСУ в м.Київ

КОД 00992579

66101, Одеська область, м.Балта, 
вул. Шевченка, 5а
(місцезнаходження/місце проживання)

ІПН 009925715088, Св.200014370 

о/рЦА213281680000000026009249971

(рахунок у Державному казначействі або у банку)
ГІАТ«МТБ БАНК» м. Чорноморськ

У1Ф.0 3-28168. 
гел. (04866 ) - ї -  І'9.?34 ' 
ел.адреса: Т л ‘"1

/  Коптєва Н.В./
&

/  дйовии»

мпіо! ййЯ* ̂  РН

м. п.
\ іУ І  і?

/К равчук В .В ./
(тбпт


