
 

ДОГОВІР ПОЖЕРТВИ № 74 

м. Київ 20 лютого 2019 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КНАУФ ГІПС КИЇВ» (м. Київ, Україна), іменоване в 
подальшому «Пожертвувач», в особі директора з маркетингу та збуту Старченка Олександра Юрійовича, 
що діє на підставі Статуту та Положення про дирекцію, з одного боку, та 
ДНЗ. «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області», що 
надалі іменується - "Обдаровуваний" в особі Директора Амірбекова Генадія Джамалдіновича, що діє на 
підставі Статуту, з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") 
уклали цей Договір пожертви (надалі іменується "Договір") про таке: 

1. Предмет Договору 

1.1. Пожертвувач зобов'язується безоплатно передати Обдаровуваному у власність майно, зазначене в 
Специфікації №1 (що є невід’ємною частиною цього Договору), для використання з метою, згідно в п. 
1.2 Договору. 

1.2. Визначене даним Договором майно Обдаровуваний зобов'язується використовувати лише з метою 
навчання. 

1.3. Вартість пожертви становить: 8 920 грн. 80 коп. (вісім тисяч дев’ятсот двадцять гривен 80 копійок 
), у тому числі ПДВ: 1486 грн. 80 коп. 

1.4. Пожертвувач гарантує, що предмет пожертви належить йому на праві приватної власності, не 
знаходиться під забороною, відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом 
забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, 
державними органами або державою, а також не обтяжений будь-яким іншим способом, 
передбаченим чинним в Україні законодавством. 

2. Права та обов'язки Сторін 
2.1. Права Пожертвувача: 

2.1.1. здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети згідно з пунктом 1.2. даного 
Договору. 

2.1.2. вимагати розірвання Договору, якщо пожертва використовується не за призначенням. 
2.1.3. відмовитися від цього Договору до моменту прийняття Обдаровуваним предмета пожертви; 

2.2. Пожертвувач зобов'язаний: 

2.2.1. передати Обдаровуваному предмет пожертви в порядку та на умовах визначених даним Договором; 
2.2.2. попередити Обдаровуваного про всі відомі йому недоліки предмета пожертви, які є предметом 

пожертви або особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна 
Обдаровуваного або інших осіб; 

2.2.3. передати Обдаровуваному разом з майном, яке є предметом пожертви, супроводжувальну 
документацию та належним чином оформити та передати Обдаровуваному необхідні облікові 
документи. 

2.3. Права Обдаровуваного: 

2.3.1. на власний розсуд розпоряджатися доходом та іншими вигодами, отриманими внаслідок 
використання пожертви. 

2.4. Обов'язки Обдаровуваного: 

2.4.1. використовувати пожертву за призначенням; 
2.4.2. у разі виникнення обставин, які роблять неможливим використання пожертви за призначенням, згідно 

п. 1.2. цього Договору, негайно повідомити про це Пожертвувача; 

3. Момент переходу власності на пожертву 

3.1. Право власності на предмет пожертви Обдаровуваний набуває з моменту його прийняття. 
3.2. Прийняттям пожертви вважається оформлення видаткової накладної уповноваженими 

представниками Сторін. 
3.3. Витрати пов’язані з передачею предмета пожертви розподіляються за домовленістю Сторін. 

4. Дія Договору 

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 20.05.2019 року. 
4.2. Права і обов'язки Сторін щодо пожертви виникають з моменту набрання чинності цього Договору. 
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4.3. Договір припиняє дію в таких випадках: 
4.3.1. відмови Пожертвувача від Договору згідно з пунктом 2.1.3 Договору. 
4.3.2. неможливості використання пожертви відповідно до пункту 1.2 Договору, якщо Пожертвувач не 

дасть згоди на використання пожертви з іншою метою. 
4.3.3. знищення або пошкодження пожертви, яке робить неможливим її подальше використання. 
4.3.4. за згодою Сторін або за рішенням суду. 

і 5. Відповідальність Сторін 

5.1. За використання пожертви всупереч вимогам пункту 1.2 Договору без згоди Пожертвувача 
Обдаровуваний сплачує Пожертвувачу штраф у розмірі 5 % від вартості пожертви. Сплата штрафу 
не звільняє Обдаровуваного від необхідності використання пожертви згідно з пунктом 1.2 Договору 
або отримання дозволу Пожертвувача на її використання за іншим призначенням, або повернення 
пожертви. 

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно 
сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних 
від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань 
по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин 
непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

6. Обставини непереборної сили 

6.1. Жодна із Сторін по цьому Договору не буде нести відповідальності за повне або часткове невиконання 
будь-якою із Сторін своїх обов'язків, якщо невиконання буде наслідком таких обставин непереборної 
сили, як повінь, пожежа, землетрус чи інші стихійні лиха, що виникли після укладення цього Договору, 
дій органів влади та військових дій, якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на 
виконання цього Договору. При цьому строк виконання зобов'язань по цьому Договору продовжується 
на термін дії відповідної обставини непереборної сили, але не більше, ніж на З місяці. Якщо вказані 
обставини чи їх наслідки тривають більше, ніж 3 місяці, Договір може бути розірваний за рішенням 
однієї із Сторін шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони. 

6.2. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов'язань через обставини непереборної 
сили, в термін, обумовлений цим Договором, про їх настання та припинення повинна негайно, але не 
пізніше 5-ти днів в письмовій формі повідомити іншу Сторону. Несвоєчасне повідомлення про 
обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатись на них в майбутньому. 

6.3. Існування та строк обставин непереборної сили повинно бути підтверджено довідкою Торгово- 
Промислової Палати України. 

7. Порядок розв’язання суперечок 

7.1. Всі спори, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього Договору, будуть вирішуватись 
Сторонами шляхом переговорів. 

7.2. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів всі суперечні питання будуть вирішуватись 
Сторонами в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

8. Антикорупційне застереження 

8.1. Сторони зобов'язуються під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором дотримуватися і 
забезпечити дотримання їх працівниками вимог антикорупційного законодавства України, а також не 
здійснювати корупційні правопорушення, що передбачені застосовними для цілей Договору 
міжнародними актами та законодавчими актами іноземних держав про протидію корупції. 

8.2. До корупційних правопорушень в цілях Договору відносяться, в тому числі прямо або опосередковано, 
особисто або через посередників пропозиція, обіцянка, отримання /надання неправомірної вигоди, 
комерційний підкуп, надання І отримання вигоди у вигляді грошей, цінностей, іншого майна чи послуг 
майнового характеру, інших майнових прав, вигод немайнового характеру будь-якими особами і від 
будь-яких осіб, в тому числі представників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, комерційних і некомерційних організацій, іноземних посадових осіб, органів та 
організацій, для здійснення впливу на їх рішення, дії І бездіяльність з метою отримання або 
збереження будь-яких неправомірних переваг або інших неправомірних цілей для себе, для бізнесу 
або для третіх осіб (далі - «Корупційні правопорушення»), 

8.3. У разі виникнення у Сторони обґрунтованого припущення, що відбулося або може відбутися 
Корупційне правопорушення (при отриманні інформації про порушення кримінальної справи стосовно 
працівника (ів) іншої Сторони у зв'язку з вчиненням корупційного злочину або іншої достовірної 
інформації про Корупційне правопорушення), така Сторона зобов'язується повідомити про це іншу 
Сторону в письмовій формі із зазначенням на відповідні факти (далі - «Повідомлення») і має право 
не виконувати зобов'язання за Договором до отримання підтвердження від іншої Сторони, що 
Корупційне правопорушення не відбулося чи не може відбутися. Зазначене 
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підтвердження повинно бути надано іншою стороною протягом 10 (десяти) робочих днів з дати 
отримання Повідомлення. 

8.4. Сторони при отриманні достовірної інформації про вчинення корупційного правопорушення і при 
дотриманні положень цієї статті мають право відмовитися від виконання договору в односторонньому 
порядку повністю або частково, направивши відповідне письмове повідомлення іншій стороні, яка 
допустила Корупційне правопорушення, а також вимагати від сторони, що допустила Корупційне 
правопорушення, відшкодування збитків, завданих розірванням Договору. 

9. Інші умови Договору 

9.1. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та 
протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну 
силу. 

9.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковими 
угодами до цього Договору. 

9.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і 
мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами або їх 
уповноваженими представниками. 

9.4. Договір складений українською мовою, на трьох сторінках у двох примірниках, кожний з яких має 
однакову юридичну силу. 

10. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін 

Пожертвувач: 

ТОВ «КНАУФ ГІПС КИЇВ» 

03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8 
Код ЄДРПОУ 00290966 ; ІПН 
002909626652 
Свідоцтво платника ПДВ № 200018892 
п/р №26009000394000 
в Філії «КІБ» AT «Креді Агріколь Банк» 
м. Київ, МФО 300379 
Тел: (044) 277 99 00; факс: (044) 277 99 01 
Є платником податку на прибуток 
на загальних підставах згідно ПК України. 

Обдаровуваний: 

ДНЗ: «Регіональний центр професійної освіти 
будівельних технологій Харківської області» 

вул. Владислава Зубенка, 39, м. Харків, 61121, 
Код ЄДРПОУ 25462474 

р/р 31552377227872 
р/р 31555377127872 
р/р 35424377027872 
Банк ГУДКСУ у Харківській області 
МФО 851011 

Тел.: (057) 364 50 01 
Факс: (057) 364 50 01 

 

 

З 



 

Додаток № 1 до Договору пожертви № 74 від 20 

лютого 2019 р. 

СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1 

№ артикул матеріал 
один. 

вим. 
Кільк. 

Ціна од. 

без ПДВ 

Загальна 

вартість без 

ПДВ 

1 

613850 
Навчальний посібник «Сухе будівництво 
малоповерхових швидкоспоруджуваних 
житлових будинків» 

шт ЗО 247,80 7 434,00 

       

  

Всього 
   

7 434,00 
  

ПДВ 
   

1 486,80 
 

- Всього з ПДВ 
   

8 920,80 

Товар передається по звичайним цінам. 
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ДОГОВІР ПОЖЕРТВИ № 154 

м. Київ 22 травня 2019 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КНАУФ ГІПС КИЇВ» (м. Київ, Україна), іменоване в 
подальшому «Пожертвувач», в особі директора з маркетингу та збуту Старченка Олександра Юрійовича, 
що діє на підставі Статуту та Положення про дирекцію, з одного боку, та 

ДНЗ: «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області», 
що надалі іменується - "Обдаровуваний" в особі Директора Амірбекова Генадія Джамалдиновича, що діє 
на підставі Статуту, з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") 
уклали цей Договір пожертви (надалі іменується "Договір") про таке: 

1. Предмет Договору 

1.1. Пожертвувач зобов'язується безоплатно передати Обдаровуваному у власність майно, зазначене в 
Специфікації №1 (що є невід’ємною частиною цього Договору), для використання з метою, згідно в п. 
1.2 Договору. 

1.2. Визначене даним Договором майно Обдаровуваний зобов'язується використовувати лише з метою 
навчання. 

1.3. Вартість пожертви становить: 9 443,52 грн. (дев’ять тисяч чотириста сорок три гривні 52 копійки 
), у тому числі ПДВ: 1 573,92 грн. 

1.4. Пожертвувач гарантує, що предмет пожертви належить йому на праві приватної власності, не 
знаходиться під забороною, відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом 
забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, 
державними органами або державою, а також не обтяжений будь-яким іншим способом, 
передбаченим чинним в Україні законодавством. 

2. Права та обов'язки Сторін 
2.1. Права Пожертвувача: 
2.1.1. здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети згідно з пунктом 1.2. даного 

Договору. 
2.1.2. вимагати розірвання Договору, якщо пожертва використовується не за призначенням. 
2.1.3. відмовитися від цього Договору до моменту прийняття Обдаровуваним предмета пожертви; 

2.2. Пожертвувач зобов'язаний: 
2.2.1. передати Обдаровуваному предмет пожертви в порядку та на умовах визначених даним Договором; 
2.2.2. попередити Обдаровуваного про всі відомі йому недоліки предмета пожертви, які є предметом 

пожертви або особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна 
Обдаровуваного або інших осіб; 

2.2.3. передати Обдаровуваному разом з майном, яке є предметом пожертви, супроводжувальну 
документацию та належним чином оформити та передати Обдаровуваному необхідні облікові 
документи. 

2.3. Права Обдаровуваного: 
2.3.1. на власний розсуд розпоряджатися доходом та іншими вигодами, отриманими внаслідок 

використання пожертви. 

2.4. Обов'язки Обдаровуваного: 
2.4.1. використовувати пожертву за призначенням; 
2.4.2. у разі виникнення обставин, які роблять неможливим використання пожертви за призначенням, згідно 

п. 1.2. цього Договору, негайно повідомити про це Пожертвувача; 

3. Момент переходу власності на пожертву 

3.1. Право власності на предмет пожертви Обдаровуваний набуває з моменту його прийняття. 
3.2. Прийняттям пожертви вважається оформлення видаткової накладної уповноваженими 

представниками Сторін. 
3.3. Витрати пов’язані з передачею предмета пожертви розподіляються за домовленістю Сторін. 

4. Дія Договору 

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 22.08.2019 року. 
4.2. Права і обов'язки Сторін щодо пожертви виникають з моменту набрання чинності цього Договору. 
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4.3. Договір припиняє дію в таких випадках: 
4.3.1. відмови Пожертвувана від Договору згідно з пунктом 2.1.3 Договору. 
4.3.2. неможливості використання пожертви відповідно до пункту 1.2 Договору, якщо Пожертвувач не 

дасть згоди на використання пожертви з іншою метою. 
4.3.3. знищення або пошкодження пожертви, яке робить неможливим її подальше використання. 
4.3.4. за згодою Сторін або за рішенням суду. 

5. Відповідальність Сторін 

5.1. За використання пожертви всупереч вимогам пункту 1.2 Договору без згоди Пожертвувана 
Обдаровуваний сплачує Пожертвувану штраф у розмірі 5 % від вартості пожертви. Сплата штрафу не 
звільняє Обдаровуваного від необхідності використання пожертви згідно з пунктом 1.2 Договору або 
отримання дозволу Пожертвувана на її використання за іншим призначенням, або повернення 
пожертви. 

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно 
сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних 
від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань 
по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин 
непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

6. Обставини непереборної сили 

6.1. Жодна із Сторін по цьому Договору не буде нести відповідальності за повне або часткове невиконання 
будь-якою із Сторін своїх обов'язків, якщо невиконання буде наслідком таких обставин непереборної 
сили, як повінь, пожежа, землетрус чи інші стихійні лиха, що виникли після укладення цього Договору, 
дій органів влади та військових дій, якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на 
виконання цього Договору. При цьому строк виконання зобов'язань по цьому Договору продовжується 
на термін дії відповідної обставини непереборної сили, але не більше, ніж на З місяці. Якщо вказані 
обставини чи їх наслідки тривають більше, ніж 3 місяці, Договір може бути розірваний за рішенням 
однієї із Сторін шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони. 

6.2. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов'язань через обставини непереборної 
сили, в термін, обумовлений цим Договором, про їх настання та припинення повинна негайно, але не 
пізніше 5-ти днів в письмовій формі повідомити іншу Сторону. Несвоєчасне повідомлення про 
обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатись на них в майбутньому. 

6.3. Існування та строк обставин непереборної сили повинно бути підтверджено довідкою Торгово- 
Промислової Палати України. 

7. Порядок розв’язання суперечок 

7.1. Всі спори, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього Договору, будуть вирішуватись 
Сторонами шляхом переговорів. 

7.2. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів всі суперечні питання будуть вирішуватись 
Сторонами в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

8. Антикорупційне застереження 

8.1. Сторони зобов'язуються під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором дотримуватися і 
забезпечити дотримання їх працівниками вимог антикорупційного законодавства України, а також не 
здійснювати корупційні правопорушення, що передбачені застосовними для цілей Договору 
міжнародними актами та законодавчими актами іноземних держав про протидію корупції. 

8.2. До корупційних правопорушень в цілях Договору відносяться, в тому числі прямо або опосередковано, 
особисто або через посередників пропозиція, обіцянка, отримання /надання неправомірної вигоди, 
комерційний підкуп, надання / отримання вигоди у вигляді грошей, цінностей, іншого майна чи послуг 
майнового характеру, інших майнових прав, вигод немайнового характеру будь-якими особами і від 
будь-яких осіб, в тому числі представників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, комерційних і некомерційних організацій, іноземних посадових осіб, органів та 
організацій, для здійснення впливу на їх рішення, дії І бездіяльність з метою отримання або 
збереження будь-яких неправомірних переваг або інших неправомірних цілей для себе, для бізнесу 
або для третіх осіб (далі - «Корупційні правопорушення»), 

8.3. У разі виникнення у Сторони обґрунтованого припущення, що відбулося або може відбутися 
Корупційне правопорушення (при отриманні інформації про порушення кримінальної справи стосовно 
працівника (ів) іншої Сторони у зв'язку з вчиненням корупційного злочину або іншої достовірної 
інформації про Корупційне правопорушення), така Сторона зобов'язується повідомити про це іншу 
Сторону в письмовій формі із зазначенням на відповідні факти (далі - «Повідомлення») і має право не 
виконувати зобов'язання за Договором до отримання підтвердження від іншої 
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Сторони, що Корупційне правопорушення не відбулося чи не може відбутися. Зазначене 
підтвердження повинно бути надано іншою стороною протягом 10 (десяти) робочих днів з дати 
отримання Повідомлення. 

8.4. Сторони при отриманні достовірної інформації про вчинення корупційного правопорушення і при 
дотриманні положень цієї статті мають право відмовитися від виконання договору в односторонньому 
порядку повністю або частково, направивши відповідне письмове повідомлення іншій стороні, яка 
допустила Корупційне правопорушення, а також вимагати від сторони, що допустила Корупційне 
правопорушення, відшкодування збитків, завданих розірванням Договору. 

9. Інші умови Договору 

9.1. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та 
протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну 
силу. 

9.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковими 
угодами до цього Договору. 

9.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і 
мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами або їх 
уповноваженими представниками. 

9.4. Договір складений українською мовою, на трьох сторінках у двох примірниках, кожний з яких має 
однакову юридичну силу. 

10. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін 

Пожертву вач: 
ТОВ «КНАУФ ГІПС КИЇВ» 

03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8 
Код ЄДРПОУ 00290966 ; ІПН 
002909626652 Свідоцтво платника ПДВ № 
200018892 п/р №26009000394000 
в Філії «КІБ» ПАТ «Креді Агріколь Банк» м. 
Київ, МФО 300379 
Тел: (044) 277 99 00; факс: (044) 277 99 01 

Є платником податку на прибуток на 
загальних підставах згідно ПК України. 

Обдаровуваний: 
ДНЗ: «Регіональний центр професійної освіти 
будівельних технологій Харківської області» 
вул. Владислава Зубенка, 39, м. Харків, 61121, 
р/р 31552377227872 
р/р 31555377127872 
р/р 35424377027872 
Банк ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011 
Код ЄДРПОУ 25462474 
Тел.: (057) 364 50 01 
Факс: (057) 364 50 01 

Не є платником ПДВ 
Неприбуткова організація 

З 



 

Додаток № 1 

до Договору пожертви № 154 від 22.05.2019 р. 

СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1 

№ артикул матеріал 
один. 

вим. 
кількість 

Ціна од. без 

ПДВ 

Загальна 

вартість без 

ПДВ 

1 

 

Напівкомбінезон мод. 85, тканина- 
голандська, діагональ, артикул 2305, колір 
5148, логотип сублімація (шеврон) 

шт. 10 616,67 6166,70 

2 

 

Футболка Фрутов Золом Ориджинал, біла, 
145 гр. 

шт. 10 87,08 870,80 

3 

 

Головний убір з логотипом (фарба 
шовкотрафарет) 

шт. 10 83,21 832,10 

  

Всього: 
   

7869,60 
  

ПДВ: 
   

1573,92 
  

Всього з ПДВ: 
   

9443,52 

Товар передається по звичайним цінам. 
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ДОГОВІР ПОЖЕРТВИ № 181 

м. Київ 09 липня 2018 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КНАУФ ГІПС КИЇВ» (м. Київ, Україна), іменоване в 
подальшому «Пожертвувач», в особі директора з маркетингу та збуту Старченка Олександра Юрійовича, 
що' діє на підставі Статуту та Положення про дирекцію, з одного боку, та 

ДНЗ: «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області», що 
надалі іменується - "Обдаровуваний" в особі Директора Амірбекова Генадія Джамалдіновича, що діє на 
підставі Статуту, з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") 
уклали цей Договір пожертви (надалі іменується "Договір") про таке: 

1. Предмет Договору 

1.1. Пожертвувач зобов'язується безоплатно передати Обдаровуваному у власність майно, зазначене в 
Специфікації №1 (що є невід’ємною частиною цього Договору), для використання з метою, згідно в п. 
1.2 Договору. 

1.2. Визначене даним Договором майно Обдаровуваний зобов'язується використовувати лише з метою 
навчання. 

1.3. Вартість пожертви становить: 25 640, 78 грн. (двадцять п’ять тисяч шістсот сорок гривень 78 
копійок), в тому числі ПДВ становить 4 273, 46 грн. 

1.4. Пожертвувач гарантує, що предмет пожертви належить йому на праві приватної власності, не 
знаходиться під забороною, відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом 
забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, 
державними органами або державою, а також не обтяжений будь-яким іншим способом, 
передбаченим чинним в Україні законодавством. 

2. Права та обов'язки Сторін 
2.1. Права Пожертвувача: 
2.1.1. здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети згідно з пунктом 1.2. даного 

Договору. 
2.1.2. вимагати розірвання Договору, якщо пожертва використовується не за призначенням. 
2.1.3. відмовитися від цього Договору до моменту прийняття Обдаровуваним предмета пожертви; 

2.2. Пожертвувач зобов'язаний: 
2.2.1. передати Обдаровуваному предмет пожертви в порядку та на умовах визначених даним Договором; 
2.2.2. попередити Обдаровуваного про всі відомі йому недоліки предмета пожертви, які є предметом 

пожертви або особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна 
Обдаровуваного або інших осіб; 

2.2.3. передати Обдаровуваному разом з майном, яке є предметом пожертви, супроводжувальну 
документацию та належним чином оформити та передати Обдаровуваному необхідні облікові 
документи. 

2.3. Права Обдаровуваного: 
2.3.1. на власний розсуд розпоряджатися доходом та іншими вигодами, отриманими внаслідок 

використання пожертви. 

2.4. Обов'язки Обдаровуваного: 
2.4.1. використовувати пожертву за призначенням; 
2.4.2. у разі виникнення обставин, які роблять неможливим використання пожертви за призначенням, згідно 

п. 1.2. цього Договору, негайно повідомити про це Пожертвувана; 

3. Момент переходу власності на пожертву 

3.1. Право власності на предмет пожертви Обдаровуваний набуває з моменту його прийняття. 
3.2. Прийняттям пожертви вважається оформлення видаткової накладної уповноваженими 

представниками Сторін. 
3.3. Витрати пов’язані з передачею предмета пожертви розподіляються за домовленістю Сторін. 

4. Дія Договору 

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 30.10.2018 року. 
4.2. Права і обов'язки Сторін щодо пожертви виникають з моменту набрання чинності цього Договору. 



 

4.3. Договір припиняє дію в таких випадках: 
4.3.1. відмови Пожертвувана від Договору згідно з пунктом 2.1.3 Договору. 
4.3.2. неможливості використання пожертви відповідно до пункту 1.2 Договору, якщо Пожертвувач не 

дасть згоди на використання пожертви з іншою метою. 
4.3.3. знищення або пошкодження пожертви, яке робить неможливим її подальше використання. 
4.3.4. за згодою Сторін або за рішенням суду. 

і 

5. Відповідальність Сторін 

5.1. За використання пожертви всупереч вимогам пункту 1.2 Договору без згоди Пожертвувана 
Обдаровуваний сплачує Пожертвувану штраф у розмірі 5 % від вартості пожертви. Сплата штрафу 
не звільняє Обдаровуваного від необхідності використання пожертви згідно з пунктом 1.2 Договору 
або отримання дозволу Пожертвувана на її використання за іншим призначенням, або повернення 
пожертви. 

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно 
сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних 
від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань 
по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин 
непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

6. Обставини непереборної сили 

6.1. Жодна із Сторін по цьому Договору не буде нести відповідальності за повне або часткове невиконання 
будь-якою із Сторін своїх обов'язків, якщо невиконання буде наслідком таких обставин непереборної 
сили, як повінь, пожежа, землетрус чи інші стихійні лиха, що виникли після укладення цього Договору, 
дій органів влади та військових дій, якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на 
виконання цього Договору. При цьому строк виконання зобов'язань по цьому Договору продовжується 
на термін дії відповідної обставини непереборної сили, але не більше, ніж на З місяці. Якщо вказані 
обставини чи їх наслідки тривають більше, ніж 3 місяці, Договір може бути розірваний за рішенням 
однієї із Сторін шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони. 

6.2. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов'язань через обставини непереборної 
сили, в термін, обумовлений цим Договором, про їх настання та припинення повинна негайно, але не 
пізніше 5-ти днів в письмовій формі повідомити іншу Сторону. Несвоєчасне повідомлення про 
обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатись на них в майбутньому. 

6.3. Існування та строк обставин непереборної сили повинно бути підтверджено довідкою Торгово- 
Промислової Палати України. 

7. Порядок розв’язання суперечок 

7.1. Всі спори, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього Договору, будуть вирішуватись 
Сторонами шляхом переговорів. 

7.2. У разі неможливості досягнення згоди шляхом ’переговорів всі суперечні питання будуть 
вирішуватись Сторонами в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

8. Антикорупційне застереження 

8.1. Сторони зобов'язуються під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором дотримуватися і 
забезпечити дотримання їх працівниками вимог антикорупційного законодавства України, а також не 
здійснювати корупційні правопорушення, що передбачені застосовними для цілей Договору 
міжнародними актами та законодавчими актами іноземних держав про протидію корупції. 

8.2. До корупційних правопорушень в цілях Договору відносяться, в тому числі прямо або опосередковано, 
особисто або через посередників пропозиція, обіцянка, отримання /надання неправомірної вигоди, 
комерційний підкуп, надання І отримання вигоди у вигляді грошей, цінностей, іншого майна чи послуг 
майнового характеру, інших майнових прав, вигод немайнового характеру будь-якими особами і від 
будь-яких осіб, в тому числі представників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, комерційних і некомерційних організацій, іноземних посадових осіб, органів та 
організацій, для здійснення впливу на їх рішення, дії І бездіяльність з метою отримання або 
збереження будь-яких неправомірних переваг або інших неправомірних цілей для себе, для бізнесу 
або для третіх осіб (далі - «Корупційні правопорушення»), 

8.3. У разі виникнення у Сторони обґрунтованого припущення, що відбулося або може відбутися 
Корупційне правопорушення (при отриманні інформації про порушення кримінальної справи стосовно 
працівника (ів) іншої Сторони у зв'язку з вчиненням корупційного злочину або іншої достовірної 
інформації про Корупційне правопорушення), така Сторона зобов'язується повідомити про це іншу 
Сторону в письмовій формі із зазначенням на відповідні факти (далі - «Повідомлення») і має право 
не виконувати зобов'язання за Договором до отримання підтвердження від іншої 
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Сторони, що Корупційне правопорушення не відбулося чи не може відбутися. Зазначене 
підтвердження повинно бути надано іншою стороною протягом 10 (десяти) робочих днів з дати 
отримання Повідомлення. 

8.4. Сторони при отриманні достовірної інформації про вчинення корупційного правопорушення і при 
дотриманні положень цієї статті мають право відмовитися від виконання договору в односторонньому 
порядку повністю або частково, направивши відповідне письмове повідомлення іншій стороні, яка 
допустила Корупційне правопорушення, а також вимагати від сторони, що допустила Корупційне 
правопорушення, відшкодування збитків, завданих розірванням Договору. 

і 

9. Інші умови Договору 

9.1. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та 
протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну 
силу. 

9.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковими 
угодами до цього Договору. 

9.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і 
мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами або їх 
уповноваженими представниками. 

9.4. Договір складений українською мовою, на трьох сторінках у двох примірниках, кожний з яких має 
однакову юридичну силу. 

10. Місцезнаходження 

Пожертвувач: 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КНАУФ ГІПС КИЇВ» 

03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8 
Код ЄДРПОУ 00290966 ; ІПН 002909626652 
Свідоцтво платника ПДВ № 200018892 
п/р №26009000394000 
в Філії «КІБ» AT «Креді Агріколь Банк» 
м. Київ, МФО 300379 
Тел: (044) 277 99 00; факс: (044) 277 99 01 

та банківські реквізити Сторін 

Обдаровуваний: 

ДНЗ: «Регіональний центр професійної освіти 
будівельних технологій Харківської області» 

вул. Владислава Зубенка, 39, м. Харків, 61121, 
Код ЄДРПОУ 25462474 
р/р 31552377227872 
р/р 31555377127872 
р/р 35424377027872 
Банк ГУДКСУ у Харківській області 
МФО 851011 
Тел./факс: (057) 364 50 01 

Є платником податку на прибуток 
на загальних підставах згідно ПК України. 

 

Не є платником ПДВ 
Неприбуткова 
організація 

 

З 



 

Додаток № 1 

до Договору пожертви № 181 від 09 липня 2018 року 

СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1 

№ артикул матеріал 
один. 

вим. 
Кільк. 

Ціна од. 

без ПДВ 

Загальна 

вартість без 

ПДВ 

1 138469 Наливна підлога FE ЗО т 12,00 1780,61 21 367, 32 

       

  

Всього 
   

21 367, 32 
  

пдв 
   

4 273, 46 
  

Всього з ПДВ 
   

25 640,78 

Товар передається по звичайним цінам. 

Специфікацію погодили та підписали: 

Від Пожертвувача: 
ТОВ «КНАУФ ГІПС КИЇВ» 

 

Від Обдаровуваного: ДНЗ: 
Регіональний центр професійної освіти 
будівельних технологій Харківської області 
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Товариство з обмеженою відповідальністю"КНАУФ ГІПС КИЇВ", 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, Україна 

ЄДРПОУ 00290966, п/р UA173006140000026001500345466 

AT «Креді Агріколь Банк» 

Накладна № 90291979 
від 24.12.2019 

 

Замовник (платник): 
Державний заклад освіти Центр професійнотехнічної освіти №2 міста Харкова, 61142, Харківська обл, м. 

Харків, вул.Тимурівців,, 39, Україна 

„ Державний заклад освіти Центр професійнотехнічної освіти №2 міста Харкова, 61142, Харківська обл, м. 
Вантажоодержувач. вул ТимурівціВ]) 3g україна 

Підстава: Рахунок №2225480 від 10.12.2019; замовлення на поставку №Благотворительность1 

Довіренність: вих. №106 від 12/12/2019р. 

П.І.Б.: Молибог Виктор Алексеевич 

Умови поставки: EXW 

Умови платежу: 0001 негайна сплата без знижок 

Умови відвантаження: 03 Самовивіз 

Автомобіль: *** АН 0450 КВ (причіп АН 3072 ХМ) 

Водій: Оксанюк Владимир 

№ Код Найменування Од. вим. Кіл-сть Ціна без ПДВ Сума без ПДВ 

1 230467 Суміш Кнауф HP Фініш Г.2. ШГ2-3, 25 кг Т 1,000 0,00 0,00 

2 130000 Суміш Кнауф Мульти-Фініш Г.2. ШГ2-5, 25 кг т 1,000 0,00 0,00 

Сума без ПДВ: 0,00 

ПДВ: 1 748,96 

Всього: 1 748,96 

Всього найменувань: 2 (Два) на загальну суму 1 748,96 грн. 

Сума до сплати: Одна тисяча сімсот сорок вісім гривень 96 копійок ПДВ: 1 748,96 грн. 

Всього місць: 2 (Два) 

Місце складання: М.КИІВ 

Виписав(ла): 

Відвантажив: 

підпис 

підпис 

Отримав: 

підпис 

Молибог Виктор 

Алексеевич -----  

 

Отримувач не має претензій до якості завантаження продукції 

№90291979 надруковано: 08.01.2020 15:51 Олександр Архипов Сторінка 1 з 1 


