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Договір № ___________________ 

м. Харків                                                              «__» _________________ 2014 року 

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 

іменований надалі Замовник, в особі проректора з НПР Нечипорука М.В., що діє на підставі доручення від 08.09.2004  

№ 38-600/418, з однієї сторони, та __________________________________________________________________________, 
(повне найменування ЮО або ФО-П) 

який надалі іменується Постачальник, в особі ________________________________________________________________,  
        (найменування посади, П.І.Б.) 

що діє на підставі ________________________________________, з другого боку, уклали цей договір про наведене нижче. 

1. Предмет договору. 

1.1. За договором купівлі-продажу та на умовах даного договору Постачальник зобов’язується поставити та 

передати майно (надалі – Товар) у власність Замовнику, а Замовник зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього 

грошову суму за рахунок власних коштів. 

1.2. Найменування та кількість Товару: _______________________________________ (відповідно до ДК 016-2010 

код ______________________) згідно Додатку 1, який є невід’ємною частиною цього договору. 
1.3. Постачальник гарантує, що Товар, який є предметом цього договору належить йому на праві власності, є 

новим і не був у використанні, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим 

засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними 

органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в 

Україні законодавством. 

1.4. Постачальник підтверджує, що укладання та виконання ним цього договору не суперечить нормам чинного 

законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання всіх необхідних дозволів та погоджень), а 

також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, 

положенням його установчих документів чи інших локальних актів. 

2. Умови поставки Товару. 

2.1. Якість проданого Товару повинна відповідати ДСТУ, ГОСТ, ТУ, сертифікату виготовлювача, зразку тощо, а 
також умовам договору, а при відсутності вказівок у договорі – вимогам, що звичайно ставляться. Річ (Товар), що 

продається, повинна відповідати стандартові, технічним умовам або зразкам, встановленим до речей цього роду. 

Підтвердженням якості з боку Постачальника є Сертифікат якості. В момент здійснення поставки та протягом строку для 

споживання Товару Постачальник гарантує якість і надійність Товару, що постачається. 

2.2. Товар повинен бути затарений і спакований Постачальником таким чином (згідно з вимогами державних 

стандартів, технічних умов або згідно з домовленістю сторін), щоб виключити псування та/або знищення його на період 

поставки до прийняття товару Замовником. Вартість тари та пакування входить до ціни Товару. 

2.3. Асортимент Товару передбачається у специфікації, яка додається до договору (Додаток №1). 

2.4. Узгодження між сторонами уточнених характеристик та додаткових вимог щодо якості, комплектності та 

асортименту Товару, не передбачених у договорі, здійснюється сторонами в додатках до цього договору.  

2.5. Передача Товару здійснюється в пункті постачання. Пунктом постачання Товару за договором є: Національний 

аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», їдальня (м. Харків, вул. Чкалова, 
17). Приймання Товару за кількістю та якістю здійснюється сторонами в порядку, що визначається чинним 

законодавством. Замовник має право перевіряти якість Товару зусиллями лабораторії Національного аерокосмічного 

університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», висновок якої є обов’язковим, якщо інше не 

визначено рішенням компетентного органу. 

2.6. Перехід права власності і ризиків на Товар відбувається в момент передачі Товару. 

2.7. Постачальник вважається таким, що передав право власності на Товар Замовникові, а Замовник таким, що 

отримав таке право власності, після доставки Товару Постачальником до Замовника, передачі Постачальником Товару і 

приймання цього Товару Замовником у порядку, встановленому цим договором, що підтверджується відповідними 

розрахунковими та товарносупровідними документами (товарно-транспортною накладною та видатковою товарною 

накладною), підписаними обома сторонами. Постачальник надає Замовникові податкову накладну у відповідності до 

чинного законодавства України. 
2.8. Постачальник разом з Товаром надає Замовнику наступні документи: товаросупровідні документи (товарно-

транспортна накладну); видаткову товарну накладну; податкову накладну; сертифікат якості, сертифікат походження, 

сертифікат відповідності (у випадках передбачених законодавством); рахунок-фактури. 

2.8. Відповідальність за правильність та повноту оформлення товаросупровідних документів і пов'язаних із цим 

затримок постачання Товару приймає на себе Постачальник. При виникненні додаткових витрат у зв’язку з 

неправильністю оформлення товаросупровідних документів або неможливістю постачання Товару такі витрати 

покриваються Постачальником. 

3. Обов’язки сторін. 
3.1. Постачальник зобов’язується не пізніше __ календарних днів з моменту заявки Замовника передавати 

Замовнику перелічені в специфікації (Додаток №1 до договору) якісний та в комплектності Товар (в заявленій 

Замовником кількості) протягом терміну дії цього договору. Заявка Замовника є підставою для здійснення постачання з 
боку Постачальника. 

3.2. Замовник зобов’язується прийняти Товар від Постачальника і здійснити за них оплату в строки і порядку, 

передбачені цим договором. 

4.Ціна та порядок розрахунків. 

4.1. Оплата товарів здійснюється за ціною, передбаченою у специфікації (Додаток №1).  

4.2 Загальна ціна Товару складає __________________________________________________ грн. 

(________________________ гривень ____ коп.), в т. ч. ПДВ – _____________________ грн. Ціна цього договору 

визначена з урахуванням витрат на транспортування, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових 
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платежів. У будь-якому разі ціна за одиницю Товару не може перевищувати середньоринкову ціну, яка склалася на 

даний період в даному регіоні (м. Харків). 

4.3. Зміна ціни за одиницю Товару може бути у разі встановлення середньоринкових цін в іншому розмірі на 

Товар, передбачений цим договором, які склалися на даний час в регіоні (у м. Харкові), і підтверджено довідками, 

наданими відповідними органами, що мають такі повноваження (промислово-торгівельна палата, інспекція з контролю за 

цінами, управління статистики тощо). Зміни ціни за одиницю Товару можливо за додатковою угодою сторін договору.  
Якщо Замовник у зв’язку з браком фінансування не передає Постачальнику жодної заявці на постачання Товару протягом 

2 місяців, даний договір може вважатися припиненим, про що сторони договору повинні скласти додаткову угоду. 

4.4. Оплата здійснюється по факту поставки Товару. 

4.5. Остаточний строк оплати Товару складає 7 (сім) банківських днів з моменту належної поставки Товару.  

4.6. Замовник залишає за собою право на можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального 

фінансування, передбачених у кошторисі організації, або відмовитися від подальшого виконання договору.  

5. Відповідальність сторін і вирішення спорів. 

5.1. У випадку затримки в передачі (відвантаженні) Товару Замовнику понад строк, передбачений цим договором, 

Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,2 % від вартості невідвантаженого Товару за кожний день 

прострочення. 

5.2. За прострочення платежу з вини Замовника, останній сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної 

облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, з моменту виникнення 
заборгованості за кожний день прострочення платежів до повного розрахунку, включаючи день оплати.  

5.3. У випадку передачі Товару в асортименті та комплектності, які не відповідають умовам договору та додаткам 

до нього, а також відсутності при передачі Товару необхідних документів на нього, Замовник має право відмовитись від 

прийняття Товару та його оплати. Якщо Товар вже був оплачений, грошова сума підлягає поверненню Замовнику. 

5.4. У випадку порушення Постачальником вимог Податкового кодексу України, в наслідок чого органами 

державної податкової служби та/чи рішенням (постановою) суду буде зменшено податковий кредит Замовника з ПДВ за 

податковим накладними Постачальника, Постачальник на протязі 10 (десяти) робочих днів з дня отримання від Замовника 

повідомлення про таке зменшення та всі підтверджуючі документи, повинен перерахувати на розрахунковий рахунок 

Замовника кошти у розмірі суми, на яку був зменшений податковий кредит Замовника з ПДВ. 

5.5. Спори і розбіжності, що виникли між сторонами в ході виконання договору, вирішуються шляхом переговорів. 

У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення відповідного суду і 
розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України. 

6. Строк дії договору та інші умови. 

6.1. Цей договір діє з «__» ________________ 2014 року по «__» ________________ 2014 року. Умови договору 

зберігають силу до моменту виконання належним чином зобов’язань сторонами.  

6.2. Зміна або розірвання договору можуть мати місце за погодженням сторін, якщо інше не встановлено цим 

договором. Зміни та доповнення, що вносяться, розглядаються сторонами в строк, передбачений законодавством.  

6.3. Будь-які зміни чи доповнення цього договору є чинними за умовами їх письмового оформлення, документи, 

повинні бути підписані повноважними представниками сторін. 

6.4. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін у випадку порушення стороною умов договору за 

рішенням відповідного суду та у випадках, передбачених чинним законодавством. Договір також може бути розірваний на 

вимогу Замовника у разі істотних змін рівня цін на аналогічний Товар в регіоні (м. Харків) шляхом надіслання 
повідомлення на адресу Постачальника. У цьому разі договір вважається розірваним з моменту отримання 

Постачальником повідомлення. 

6.5 Договір, його зміст, не підлягають розголошенню або використанню сторонами без згоди іншої сторони, крім 

випадків передбачених чинним законодавством України. 

6.6. Податковий статус Постачальника: _________________________________________________________________. 

6.7. Покупець є бюджетною неприбутковою організацію та є платником ПДВ. 

6.8. Визнання недійсним одного або кількох пунктів договору не тягне за собою недійсність інших його положень, 

якщо можна вважати, що договір було укладено без включення недійсного/них пункту/тів. 

6.9. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регламентуються чинним законодавством. 

6.10. Цей договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.  

7. Юридичні адреси та реквізити сторін. 

Замовник: Національний аерокосмічний університет  

ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02066769 

61070, м. Харків, вул. Чкалова,17 

Р/рахунок 35220006000096 в ГУДКСУ у Харківській області 

МФО 851011, Св.пл.ПДВ № 28767150, Ін.под. №020667620314 

Постачальник: 
 

 

 

 

 

Додаток №1 – Специфікація на закупівлю Товару.  

Замовник:         Постачальник: 

Проректор з НПР        _________________________________________ 

_________________________________ М.В. Нечипорук    ______________      ________________________ 

            М.П.        М.П. (підпис)   П.І.Б 

Договір завізовано для підписання з боку Замовника 

Планово-фінансовий відділ 

Юридичний відділ 

Їдальня 
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Додаток № 1 

до Договору № ________________  

від «__» _____________ 2013 року 

Специфікація 

 

 
Постачальник:  __________________________________________________________________________________________. 

(повне найменування ЮО або ФО-П) 

 

   

 

№ 

з/п 

 

Найменування 

товару 

 

Одиниця 

виміру 

   

Кількість 

одиниць 

Ціна за 

одиницю 

товару  

(без ПДВ),  

грн.  

Загальна 

вартість 

товару  

(без ПДВ),  

грн. 

Вимоги 

щодо якості 

товару 

1       

…       

 Всього без ПДВ   

 ПДВ   

 Разом з ПДВ   

 

 

Загальна вартість закупівлі з ПДВ, __________________________________________ грн. 

 

 

 

Замовник:         Постачальник: 

Проректор з НПР        _________________________________________ 

 
__________________________ М.В. Нечипорук     ______________   __________________________ 

            М.П.        М.П. (підпис)    П.І.Б 

 


	Договір № ___________________

