
 
 

 
 

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ 

МАСЛАК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
_______________________________________________________________________________ 

49068, м.Дніпро, вул.Успенських, буд.5, тел. 0973942907 

UA193052990000026009050541115  в АТ КБ Приватбанк, МФО 305299 

Код ДРФО 2561021050 

№153 (18.11.2020р.)        Тендерному комітету 

                                                                                         Східного міжрегіонального управління  

                                                                                                  Міністерства юстиції (м. Харків) 

                                                                        

Додаток 1  

до тендерної документації на  

закупівлю товару – код ДК 021:2015-39130000-2  

Офісні меблі (Архівні стелажі код ДК 021:2015-39131100-0) 

 

ДОВІДКА 

про досвід роботи 

            Підтверджую свій досвід роботи, аналогічний поставці товару по закупівлі:  

UA-2020-11-10-003028-а  Офісні меблі (Архівні стелажі код ДК 021:2015-39131100-0) 

№ 

з/п 

Замовник, адреса, 

телефон, ПІБ 

керівника 

Предмет 

договору 

Сума 

договору, 

тис. грн. 

Характеристика 

послуг/, що 

надавались 

Строк                  

постачанн

я товару 

1 2 3 4 5 6 

1 Фізична особа-

підприємець Забелін 

Андрій Ігорович 

Поштова адреса: 49000 м. 

Дніпро 

вул. Свердлова, буд.64, 

кв. 59 

zabelin0911@ukr.net  

тел. 0661056651 

  

Договір 

поставки № 

17.19 від 

17.04.2019р.  

2,0 Стелаж 

металевий Siker 

G7030 

(1500*750) 

23.04.19р. 

 

Копія договору №17.19  від   17 квітня 2019 р., видаткова накладна РН №6   від 23.04.19р.  

 

Підприємець      Маслак В.М. 

 



ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 17.19м.Дніпро «17» квітня 2019 р.
ПОКУПЕЦЬ: Фізична особа - підприємець ЗАБЄЛІН АНДРІЙ ІГОРОВИЧ, що діє на підставі держреєстрації за № 2 224 000 0000 127727 від 13.09.2018р., з одного боку, та
ПОСТАЧАЛЬНИК: Фізична особа - підприємець Маслак Володимир Миколайович, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №2 224 000 0000 111636 від 16.12.16р., з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ1.1 У відповідності з цим Договором ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується поставити і передати у власність ПОКУПЦЕВІ певний товар, відповідно до його Заявок, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти цей товар та своєчасно здійснити його оплату відповідно до умов даного Договору.
2. АСОРТИМЕНТ2.1 Асортимент товару передбачається у Заявках ПОКУПЦЯ, які надаються ПОСТАЧАЛЬНИКУ за 3 дні до поставки товару.

3. ЦІНА3.1 ПОКУПЕЦЬ оплачує поставлений ПОСТАЧАЛЬНИКОМ товар за ціною, вказаною у Видаткових накладних.3.2 Ціни вказуються в національній валюті України.3.3 Загальна сума по Договору становить суму за всіма Видатковими накладними на фактично отраманий товар.
4. ТЕРМІН, УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ4.1 Поставка товару здійснюється протягом 3-х робочих днів з дня отримання Заявки від ПОКУПЦЯ.4.2 Представник ПОКУПЦЯ при прийнятті товару зобов'язаний надати представнику ПОСТАЧАЛЬНИКА довіреність на отримання даної партії товару, звірити відповідність кількості і асортименту товару, вказаному в накладній та розписатися за отриманий товар.4.3 Датою постачання товару вважається дата, вказана в накладній або акті прийому-передачі.4.4 Підтвердженням отримання товару є накладна або акт прийому-передачі, підписаний уповноваженими представниками сторін.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.5.1 Розрахунки за поставлений товар здійснюються у безготівковій формі платежами на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.5.2 Розрахунок за отриману партію товару ПОКУПЕЦЬ здійснює протягом 30-ти календарних днів з дня його одержання. Днем одержання товару вважається день підписання сторонами, або їх уповноваженими представниками накладної або акту прийому-передачі товару.5.3 За погодженням Сторін можливі інші форми розрахунків, що не суперечать чинному законодавству.6. ТАРА І ПАКУВАННЯ.6.1 Товар повинен бути затарений і спакований ПОСТАЧАЛЬНИКОМ таким чином, щоб не допустити псування і знищення його на період постачання до прийняття товару ПОКУПЦЕМ.
7. ЯКІСТЬ7.1 Якість товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам виробника, вимогам міжнародних, міждержавних і галузевих стандартів до відповідної категорії товару.7.2 Гарантія якості товару забезпечується Постачальником згідно з положеннями нормативних та законодавчих актів України, які поширюють свою дію на товари, що постачаються згідно цього Договору.

8. ГАРАНТІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ8.1 ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує якість та надійність товару, що постачається, за умови виконання ПОКУПЦЕМ правил технічної експлуатації.8.2 При виявленні виробничих дефектів у товарі при його прийманні та в період гарантійного строку виклик представника ПОСТАЧАЛЬНИКА обов'язковий.
9.ФОРС-МАЖОР9.1 Жодна з Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких умов в разі настання наступних обставин: повінь, пожежа, землетрус, катастрофи або інших, незалежних від сторін обставин, або ембарго, накладених державною владою на експорт або імпорт, якщо вони виникнуть після вступу даного Договору в силу, прийняття нормативного акту, який унеможливлює виконання умов 



Договору. Якщо будь-яка з вищевказаних обставин прямо вплине на своєчасність виконання умов, що передбачені даним Договором, то вони будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам .9.2 Сторони повинні повідомити одна одну про початок і закінчення вказаних обставин, що повинно бути підтверджено довідкою ТПП України.
10. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ.10.1 Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2020 р., а в частині розрахунків - до повного їх виконання.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.11.1 За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за даним Договором винна сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України і цим Договором.11.2 ПОКУПЕЦЬ за даним Договором несе наступну відповідальність:у разі порушення строків остаточної оплати сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню в розмірі 1 % від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення включаючи день оплати, але не більше подвійної облікової ставки НБУ11.3 ПОСТАЧАЛЬНИК за даним Договором сплачує штраф у розмірі 1% від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.11.4 Сплата неустойки не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань.
12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ12.1 Усі спірні питання між Сторонами по даному Договору, вирішуються шляхом переговорів.12.2 Усі спори між Сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуюються в порядку передбаченому чинним законодавством України в Господарському суді.

13. ЗМІНА УМОВИ ДОГОВОРУ13.1 Умови цього Договору можуть бути змінені та доповнені за взаємною згодою Сторін.13.2 Всі зміни та доповнення до даного Договору складаються у письмовій формі, вважаються дійсними після їх підписання представниками обох сторін і являються невід"ємною частиною даного Договору.
14. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ14.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без посередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання договору або оплати податків, інших обов'язкових платежів а також у випадках передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов'язання Сторін Договору.

15. ДОДАТКОВІ УМОВИ15.1 Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій Стороні без письмової згоди другої Сторони.15.2 В разі зміни реквізитів підприємства, фактичної адреси, інших змін, які можуть перешкодити виконання зобов'язань по даному Договору, Сторони зобов'язані повідомити про це одна одну не пізніше, ніж за 15 календарних днів до виникнення таких змін.15.3 ПОКУПЕЦЬ є платником єдиного податку 3 групи.15.4 ПОСТАЧАЛЬНИК є платником єдиного податку 2 групи.15.5 Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.
16. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Покупець Постачальник
Фізична особа-підприємець

ЗАБЄЛІН АНДРІЙ ІГОРОВИЧЮридична адреса: 49000, м.Дніпро,вул. Свердлова, будинок 64, квартира 59 КодДРФО 3245508992П/р 26000878910600 в AT «УкрСиббанк»,МФО 351005
Підприємець /Забєлін А.І./

Фізична особа-підприємець
Маслак Володимир МиколайовичЮр. адреса: 49000, місто Дніпровул. Успенських, буд. 5Реєстраційний н о мел#бїггкбвої. картки платника податків 2561021058.^^^%.П/р 26007050^3476 ві^іг ВІБ«П^иватбанк»МФО 305299 /в
Підпоиєменьй О<Ъ. Жаслік В.М./--------------------- МЛ—<>s,. --------------------------



Постачальник ФОП Маслак Володимир Миколайович
ЄДРПОУ 2561021050, тел. 0973942907
Р/р 26007050293476 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299)
ІПН , номер свідоцтва

Адреса 49068, м.Дніпро, вул.Успенських, буд.5

Одержувач Забєлін Андрій Ігорович ФОП 
тел.

Платник 
Замовлення 
Умова продажу:

той самий
Договір №17.19 від 26.11.20
Безготівковий розрахунок

Видаткова накладна № РН-00006 
від 23 Квітня 2019 р.

Всього на суму:

№ Товар Од. Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
1 Стелаж металевий Siker G7030 (1500*750) шт 1.000- 2000.00 2000.00

Всього: 2000.00

Дві тисячі гривень 00 копійок

від



ФОП ЗАБЄЛІН АНДРІЙ ІГОРОВИЧ 
Поштова адреса: 49000 м. Дніпро 

вул. Свердлова, буд.64, кв. 59 
zabelin0911@ukr.net 

0661056651

Вих. № 1/11
Від 19.11.2020р. Тендерному комітету

Східному міжрегіональному управлінню 
Міністерства юстиції (м. Харків)

ВІДГУК 
на виконання договору

Фізичною особою - підприємцем ЗАБЄЛІН АНДРІЙ ІГОРОВИЧ, що діє на підставі 
держреєстрації за № 2 224 000 0000 127727 від 13.09.2018р та фізичною особою - 
підприємцем Маслаком Володимиром Миколайовичем (надалі ФОП) Маслак В.М) у 2019р. 
було укладено договір від 17.04.2019р. №17.19 предметом якого є постачання товару. В 
рамках договору була поставка стелажу (Видаткова накладна №6 від 23.04.2019р.):

Стелаж металевий Siker G7030 (1500*750) на суму 2000,00 грн.

ФОП Маслак В.М. при виконанні умов вказаного вище Договору поставився 
відповідально до виконання договірних зобов’язань, поставив Товар належної якості з 
дотриманням договірних термінів.

У ФОП Забєлін А.І. відсутні претензії до ФОП Маслак В.М., як до постачальника.

ФОП Маслак В.М. зарекомендував себе в якості ділового надійного партнера і контрагента.

З повагою
Підприємець А.І. Забєлін

mailto:zabelin0911@ukr.net

