
 

                                                                         ДОГОВІР №   __________ 

купівлі-продажу 

 

м. Київ                                                                                   „_____” ___________________ 2021 р. 

 

                                                       1. Сторони 

 

1.1. Продавець – Державне підприємство “Український державний центр міжнародної 

освіти”, в особі  директора   Шаповалової Олени Олександрівни, яка діє на підставі Статуту 
підприємства з одної Сторони; 

1.2. Покупець -                                                                                                             в особі  

ректора  ________________, який діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, далі Сторони. 

 

                                                       2. Предмет 

 
2.1.  Предметом Договору є купівля-продаж бланків «Запрошення на навчання» (далі – 

Бланки).  

 

3. Ціна 
 

3.1.   Ціна  одного Бланка  складає  40,00 грн. (сорок грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20 % - 6,67 

грн. 
3.2.  Загальна вартість  за  Договором  складає  ____________  

(_______________________________ грн. ___ коп.), у т.ч. ПДВ 20% –  _______________ грн.,  згідно з 

специфікацією,  яка є невід’ємною частиною даного Договору. 

 

4. Оплата 

 

4.1. Оплата Бланків Покупцем проводиться на розрахунковий рахунок Продавця 
відповідно до наданих рахунку  і видаткової накладної протягом  двадцяти банківських днів після 

отримання Бланків. 

4.2. Всі платіжні операції, передбачені цим Договором, здійснюються у національній 
валюті України. 

5. Права і обов’язки Сторін 

 

5.1. Покупець зобов’язується оплатити повну вартість Бланків в строки відповідно до 
п.4.1. 

5.2. У разі затримки бюджетного фінансування Покупець не гарантує виконання строків 

визначених в п.4.1. 
5.3. При отриманні Бланків Покупець зобов’язаний перевірити їх кількість та якість, а 

при виявленні недоліків негайно повідомити Продавця. 

5.4. Покупець не має права передавати у користування  іншим юридичним або фізичним 
особам незаповнені Бланки. 

5.5. В випадку виявлення Покупцем недоліків Бланків Продавець зобов’язується їх 

прийняти та замінити відповідною кількістю якісних Бланків. 

5.6. Сторони не мають права передавати третій Стороні свої права і зобов’язання за цим 
Договором. 

5.7. Продавець  реєструє  податкову накладну у ЄРПН,  згідно діючим граничним 

строкам реєстрації, після  виникнення податкових зобов’язань. Датою виникнення  податкових 
зобов’язань є дата зарахування коштів на банківський рахунок Продавця  (ст.187.7. Податкового 

кодексу України). 

 
6. Відповідальність сторін та розв’язання спорів 

 

6.1 За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань Сторони несуть 
відповідальність у порядку, передбаченому  законодавством України.  

 

            6.2. Спори, які виникатимуть між Сторонами, розв’язуються шляхом переговорів або у 

судовому порядку у відповідності до законодавства України. 



 

 

7. Форс-мажор 
 

7.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної 

сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, валютних обмежень, 
інших дій держав, які унеможливлюють виконання сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, 

іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ, Сторони звільняються від виконання своїх 

зобов'язань на час дії зазначених обставин. 

7.2. У разі, коли дія обставин у п.7.1. даного Договору триває більше 90 днів, кожна із 
Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, 

що вона повідомить про це іншу сторону за 15 днів до розірвання. 

7.3. Виникнення обставин, перелічених у п.7.1. даного Договору, не є підставою для 
відмови Покупця від оплати  Бланків, переданих до їх виникнення. 

 

8. Термін дії 
 

8.1. Даний договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами та діє  до               

31 грудня 2021 року включно, але в будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх 

зобов’язань.  

9. Інші умови 

 

9.1. Покупець отримує Бланки у кількості, зазначеній у специфікації і видатковій 
накладній, за місцезнаходженням Продавця. 

9.2. Одностороння відмова від виконання  Договору у повному або частковому обсязі не 

допускається. 

9.3. Продавець  є платником податків на загальних підставах. 
9.4. Зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін в порядку 

передбаченому законодавством України. 

9.5. Договір складений у двох оригінальних примірниках, українською мовою для кожної 
з Сторін. 

 

10. Юридичні адреси, реквізити, підписи сторін 

 

Продавець: 

 

Державне підприємство “Український 

державний центр міжнародної освіти” 

 

03057, м. Київ, вул. О. Довженка, 3 
Код отримувача (ЄДРПОУ) 32304022 

рах. UA483808050000000026004457293 

у АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Київ 

ІПН 323040226507 
Тел./факс: (044) 359-05-39 

E-mail: info@studyinukraine.gov.ua 

 
 

Директор  _____________      О.О. Шаповалова 

 

Покупець: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Ректор    ____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                           Додаток № ___ 

                                                                                                      до Договору №        . 

 

від  ______________2021  р. 

  

 

 

Специфікація 

 

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                               _______________2021 р.                    

 

 

 

 

 Найменування товару 

Одини

ця 

виміру 

 Кіль 

кість 

 Ціна за 

одиницю 

без ПДВ, 

(грн.) 

 Загальна 

вартість 

без ПДВ, 

(грн.) 

 ПДВ, 

(грн.) 

 Загальна 

вартість з 

ПДВ, 

(грн.) 

Бланки „Запрошення на 

навчання”  

шт.  33,3333    

 

Загальна вартість Бланків за цією  Специфікацією складає ____________  (__________________ 

грн. ____ коп),  в т.ч.  ПДВ 20%   ___________  грн. 
 

    В усьому іншому, що не передбачено цією Специфікацією, Сторони керуються положеннями  

Договору. Специфікація набирає сили  з дати її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною  
Договору. 

   Ця Специфікація складена в двох оригінальних примірниках, для кожної із Сторін. 

 
  

                           Продавець: 

 

           Державне підприємство 

 «Український державний центр  

             міжнародної  освіти» 

 

 

03057, м. Київ, вул. О. Довженка, 3 

Код отримувача (ЄДРПОУ) 32304022 

рах. UA483808050000000026004457293 
у  АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Київ 

ІПН 323040226507 

Тел./факс: (044) 359-05-39 
E-mail: info@studyinukraine.gov.ua 

 

 
 

Директор _______________  О.О. Шаповалова 

 

Покупець: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ректор_____________  

 
 

 

 

mailto:info@studyinukraine.gov.ua

