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Договір № 0604-1 
 

м. Харків                                     „ 15 ” червня 2020р. 
 

 
Фізична особа підприємець Калашник Борис Борисович, в особі Калашника Бориса Борисовича, 
що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 
підприємців номер запису № 24800170000041261 від 02.10.1998 р, названий в подальшому 
„Постачальник”, з однієї сторони , і Михайлівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 
Михайлівської сільської ради Нововоронцовського району Херсонської  області в особі 
директора Євгена Миколайовича Наконечного, що діє на підставі Статуту, названий у 
подальшому „Покупець”, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:  

1. Предмет договору 

1.1. Постачальник зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і сплатити меблі згідно 
специфікації яка є невід’ємною частиною цього договору (надалі товар) за ДК 021:2015 39160000-1 
Шкільні меблі  в кількості та номенклатурі обумовленими сторонами на суму 13 836,00 грн. 
(Тринадцять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 00 копійок). Без ПДВ. 

2. Ціна та порядок розрахунків 
2.1. Ціна за одиницю товару є договірною, а Покупець сплачує поставлений Постачальником 
товар  за ціною , передбаченою у рахунках та накладних  які додаються до Договору. 
2.2. Розрахунки між сторонами здійснюються в безготівковому порядку згідно рахункам та 
накладним.. 
2.3. Розрахунки за товар здійснюються шляхом передплати в розмірі 4 134,00 грн. (Чотири 
тисячі сто тридцять чотири гривні 00 копійок). Без ПДВ. Залишок грошових коштів Покупець 
сплачує на момент відправки Товару .  

3. Відповідальність сторін 
3.1. Розрахунок за товар здійснюється на підставі Бюджетного кодексу України, постанови  
КМУ згідно накладній. 
3.2. В усьому іншому, що не врегульовано цим Договором, сторони керуються діючим 
законодавством. 

4. Порядок та умови постачання 
4.1.  Доставка товару здійснюється згідно з домовленістю сторін протягом двох місяців з 
моменту отримання Постачальником передплати. 
4.2. Прийняття товару Покупцем здійснюється в присутності представника Постачальника 
або перевізника. 

5. Якість і комплектність поставок 
5.1. Постачальник гарантує якість і надійність товару протягом 12 місяців зі дня його 
продажу. 

6. Вирішення суперечок 
6.1. Всі суперечки, які виникають при виконанні цього Договору, сторони будуть вирішувати 
шляхом переговорів. 
6.2. У разі недосягнення згоди, суперечки передаються на розгляд до Господарського суду 
відповідно діючого законодавства України. 

7. Зміна умов договору 
7.1. Умови договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов`язковим складенням 
письмового документу – Доповнення до цього Договору. 
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8. Інші умови 
8.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2020р 
8.2. Договір складено у двох примірниках – по одному для кожної сторони, що мають однакову 
юридичну силу. 
 
Постачальник:       Покупець: 
 
ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ 
КАЛАШНИК БОРИС БОРИСОВИЧ,  
ЄДРПОУ 2343500790,  
 р/р UA643515330000026001052233434  у 
банку ПАТ "ПРИВАТБАНК",  
м.Харків,  МФО 351533   ,  
м. Харків, Ахсарова, дом № 15-а, квартира 
113 
тел. (057)7680893 
 
 
 
 
ФО-П 
 
_____________________Калашник Б.Б 
                                                                     

 
Михайлівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 
Михайлівської сільської ради Нововоронцовського 
району Херсонської  області 
74230 Херсонська область, Нововоронцовський район,  
с. Михайлівка, вул. Леонтіївська, 47   
р/р UA448201720344290001017088039 в УДКСУ 
Нововоронцовського р-ну 
МФО 820172 
код ЄДРПОУ 21302975 
 
 
 
Директор школи 
 
 
________________________ Наконечний Є. М. 
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Додаток № 1 
 

Специфікація 
 

на меблі згідно Договору поставки № 0604-1 
від 15 червня 2020р.  

 
№ 

Назва     
Од. Кількість Ціна без ПДВ 

Сума без 
ПДВ 

1 Стіл П-образний антискаліозний 
одномісний (з царгою та полицею) з 
нахилом та отвором в стільниці Ф60 
(колір ДСП: Дуб молочний , Колір 
каркасу- : салатовий RAL 6018, колір 
крайки ПВХ: Дуб молочний, додаткові 
комплектуючі: заглушка+стакан+пенал ) 

шт 12 696,00 8 352,00 

2 Стілець Кадет С-образний фанера 
гнутая (Гнутокл.320х300; 320х160, Колір 
каркасу- : салатовий RAL 6018 ) 

шт 12 457,00 5 484,00 

Разом без ПДВ:  13 836,00 

Без податку (ПДВ):         0,00 

            Всього з ПДВ:  13 836,00 

 
 

                Загальна  сума:   13 836,00 грн. (Тринадцять тисяч вісімсот тридцять шість 
гривень 00 копійок). Без ПДВ. 
 
 
 

 
 

     Постачальник:         Покупець: 
 

 
 
    
 
 _____________  Калашник Б.Б 
 М.п. 
     

         
    
 
 
__________________ Наконечний Є. М. 
М.п. 

 
 
 


