
ДОГОВІР  №  

 

м.Харків                                                                                                         «____» __________ 201___ р. 

 

 

 

(прізвище, ім'я та по-батькові) 

надалі - Покупець, фізична особа за законодавством України, яка діє особисто на підставі цивільної 

правоздатності та дієздатності, з однієї сторони, 

 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Клініка репродуктивної медицини імені академіка 

В.І.Грищенка», надалі -  Постачальник, в особі директора  Миколи Григоровича Грищенка, який діє на 

підставі Статуту, з іншої сторони, разом надалі Сторони, а окремо - Сторона, уклали цей договір, надалі – 

Договір, про таке: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ 

1.1. На підставі і в порядку, передбаченому цим Договором, Постачальник зобов'язується передати у 

власність Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити на умовах цього Договору 

кріоконсервовані зразки сперми донорів, надалі – Товар. 

1.2. Товар є репродуктивними клітинами людини, здатними до запліднення, які були отримані і 

кріоконсервовані Постачальником в порядку, передбаченому Наказом Міністерства охорони здоров’я 

України № 787 від 09.09.2013 року.  Товар призначений для використання в умовах  закладів охорони 

здоров’я, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, відповідне 

оснащення та обладнання та надають медичну допомогу населенню при лікуванні безпліддя шляхом 

застосування допоміжних репродуктивних технологій.  

1.3. Конкретне найменування, асортимент (номенклатура) та кількість Товару, що підлягає поставці, 

визначаються у видатковій товарній накладній, надалі – Накладна, оформленої на підставі замовлення 

Покупця, погодженого Постачальником в порядку, передбаченому Договором. 

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

2.1. Загальна ціна Договору визначається вартістю Товару, зазначеною у Накладній. 

2.2. Поставка Товару здійснюється по цінам, вказаним на веб-сайті Постачальника. Зміна ціни на Товар 

може бути здійснена Постачальником шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.  

Зміна ціни на попередньо оплачений, але непоставлений Товар не допускається. Ціни на Товар в Накладних 

повинні відповідати цінам, вказаним на веб-сайті Постачальника.  

2.3. Оплата Товару здійснюється передплатою шляхом перерахування Покупцем вартості замовленого 

товару в безготівковій формі на поточний рахунок Постачальника або готівкою в касу Постачальника 

протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту погодження Постачальником замовлення Покупця, якщо 

Сторонами не буде додатково погоджено іший строк та порядок оплати. 

 

3. СТРОКИ І ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1. Поставка Товару здійснюється в одноразових контейнерах, вартість яких включена у ціну Товару.  

Поставка здійснюється на умовах EXW, склад Постачальника в м.Харків. Умови поставки Товару 

тлумачаться згідно з Міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС в редакції 

2010 р., з урахуванням особливостей, пов’язаних з внутрішньодержавним характером цього Договору. 

3.2. У разі, якщо Покупець не прибуде в обумовлений Сторонами термін для отримання Товару, 

Постачальник має право відправити Товар кур’єрською поштою або іншою службою доставки  чи власним 

співробітником на умовах FCA (франко-перевізник) на адресу офіційного місцезнаходження Покупця. При 

цьому всі витрати та ризики з доставки Товару несе Покупець. Постачальник зобов’язаний сповістити 

Покупця про відправлення Товару засобами факсимільного зв’язку або електронною поштою із зазначенням 

дати прибуття транспортного засобу, його номеру, контактних даних водія або кур’єра, якщо доставка 

здійснюється кур’єрською службою чи службовою особою Постачальника. 

3.3. Поставка Товару здійснюється на підставі замовлення Покупця, погодженого Постачальником в 

порядку та на умовах цього Договору. В замовленні зазначається найменування, кількість та асортимент 

Товару. Подання та підтвердження замовлення здійснюється засобами факсимільного зв’язку, електронною 

поштою чи кур’єрською службою. Постачальник зобов’язаний протягом трьох діб з моменту отримання 

замовлення погодити його і направити підтвердження Покупцю або надіслати аргументовану відмову. З 

моменту отримання Постачальником від Покупця оплати погодженого замовлення воно є остаточним та 

обов’язковим для виконання Постачальником. 

3.4. Постачальник зобов’язаний здійснити поставку Товару протягом 5 (п`яти) календарних днів з моменту 

надходження коштів на поточний рахунок або в касу Постачальника.  

3.5. Постачальник несе ризик випадкової втрати чи пошкодження Товару до моменту переходу права 

власності на нього до Покупця. 



3.6. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту підписання Сторонами Накладної у разі 

самовивозу Товару Покупцем або передачі Товару перевізнику. 

3.7. Зміна умов поставки, а також додаткові умови поставки можуть погоджуватись Сторонами у 

замовленні. У цьому випадку Сторони керуються умовами Договору в частині, що не суперечать 

замовленням. 

 

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ 

4.1. Постачальник гарантує, що Товар, який передається Покупцю, відповідає вимогам, встановленим для 

цього виду Товару. Товар повинен бути придатним для мети, з якою товар такого роду звичайно 

використовується.      

4.2. Упаковка, в якій відвантажується Товар, має відповідати встановленим вимогам для транспортування і 

забезпечувати його належне збереження та цілісність. 

 

5. ПОРЯДОК  ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ 

5.1. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється на умовах Договору. Приймання Товару за 

кількістю здійснюється відповідно до Накладної та узгодженого Сторонами замовлення, за  якістю - 

відповідно до вимог, встановлених для цього виду Товару. Не узгоджені питання приймання Товару по 

кількості та якості  регулюються нормами чинного законодавства України. 

5.2. Товар вважається переданим Постачальником та прийнятим Покупцем з моменту підписання 

Сторонами Накладної у разі самовивозу Товару Покупцем або передачі Товару перевізнику. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов Договору, Сторони несуть відповідальність, 

передбачену чинним законодавством України та Договором. 

6.2. У разі порушення строку оплати Товару, Покупець зобов'язується сплатити Постачальникові пеню в 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня, від суми 

заборгованості за поставлену Товару за кожен розпочатий день прострочення. 

6.3. У разі порушення строків поставки Товару Постачальник зобов'язується сплатити Покупцеві неустойку 

в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується неустойка, від вартості 

непоставленого Товару за кожен розпочатий день прострочення. У разі порушення строків поставки Товару 

більш, ніж на 15 (п’ятнадцять) календарних днів, Покупець має право відмовитись від приймання цього 

Товару та звільняється від будь-якої відповідальності у зв’язку з цим. 

6.4. Сплата неустойки не позбавляє Сторону права на відшкодування збитків, завданих невиконанням або 

неналежним виконанням зобов'язання. 

 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Сторони, керуючись положеннями Конституції України, Законом України "Основи законодавства 

України про охорону здоров'я" № 2801-XII від 19.11.1992р., Цивільним Кодексом України, Законом України 

«Про захист персональних даних», Наказом Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Порядку 

застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні» від 09.09.2013р. N 787, домовились 

забезпечити гарантоване цими нормативними документами право на анонімність донорів сперми, що 

поставляється за цим Договором. 

          Сторони згодні в тому, що порушення анононімності донорів безпосередньо зачіпає як інтереси самих 

донорів, так і серйозно впливає на інтереси батьків і дитини, народженої наслідком репродуктивних 

технологій, може негативно позначитися на її психічному стані, зашкодити  її вихованню та збереженню 

колишніх відносин з батьками. 

          Сторони домовились зберігати анонімність донорів на підставах та умовах збереження  таємниці 

усиновлення, закріпленої в главі 18 Сімейного кодексу України, положеннях ст. 32 Конституції України про 

право громадян на особисту і сімейну таємницю.  

          Покупець гарантує, що отримання ним від Постачальника будь-якої інформації про анонімних донорів 

окрім фенотипічної характеристики та фенотипічного портрету, зокрема фотографії анонімного донора у 

дитячому чи дорослому віці, не призведе до будь-яких спроб з боку Покупця встановити особистість 

анонімного донора, місце його проживання, роботи, сімейний стан, соціальний та/чи майновий рівень, 

встановити контакт з анонімним донором в будь-якій формі  або іншим чином ідентифікувати анонімного 

донора. 

           У разі порушення вищезазначеної умови Покупець має сплатити Постачальнику всі збитки, що будуть 

йому спричинені внаслідок порушення анонімності донорів з вини Покупця, включаючи неустойку, суму 

відступного та інших компенсацій донору, вартість ведення судових справ і т.п. 

7.2. Сторони визнають, що факт укладення даного Договору, його положення, імена Сторін, реципієнтів 

сперми донорів та будь-яка  інша інформація, отримана Сторонами в процесі укладання або виконання 

даного Договору з метою запобігання небажаній зацікавленості третіх осіб при вирішенні будь-яких питань, 

що будуть стосуватися інтересів дитини (дітей), яка (які) будуть народжені в результаті екстракорпорального 



запліднення, збереження таємниці обставин її (їх) народження, а також уникнення непередбачуваних колізій 

в житті дитини (дітей) та їх батьків з цього приводу є конфіденційними.  Сторони зобов’язуються не 

розголошувати конфіденційну інформацію третім особам, окрім тих, хто має безпосереднє відношення до 

реалізації даного Договору (уповноважені представники Сторін, лікарі-спеціалісти, члени сім’ї) та у 

випадках, передбачених законодавством України. 

7.3. Договір може бути достроково розірваний Стороною за умови  письмового повідомлення іншої 

Сторони. В такому випадку Договір вважається розірваним через 14 (чотирнадцять) календарних днів з 

моменту надсилання повідомлення про його розірвання. Дострокове розірвання Договору не звільняє Сторін 

від проведення взаєморозрахунків щодо виконаної частини зобов’язань, у порядку встановленому чинним 

законодавством України. 

7.4. Всі спори, які можуть виникнути з цього Договору чи у зв'язку з ним, Сторони вирішуватимуть шляхом 

переговорів, а у випадку неможливості досягнення згоди, - спір підлягає розгляду в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України. 

7.5. У разі зміни юридичної та/або поштової адреси, банківських реквізитів Сторони, що впливає на 

виконання Договору, Сторона Договору зобов’язана повідомити про такі зміни іншу Сторону протягом 5 

(п’яти) календарних днів з моменту настання змін зрозумілим для обох Сторін способом.  

7.6. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із 

дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, 

визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та 

відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин 

звичаями ділового обороту на підставі принципів сумлінності, розумності та справедливості. 

7.7. Сторони підтверджують, що укладення цього Договору відповідає їх інтересам; волевиявлення є 

вільним і усвідомленим; умови цього Договору зрозумілі і відповідають дійсній домовленості Сторін; цей 

Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків. 

7.8. Передача прав та обов’язків за Договором третім особам (заміна сторін у зобов’язаннях) допускається 

лише за попередньою письмовою згодою Сторін. 

7.9. Цей Договір набирає чинність з моменту його підписання Сторонами і діє до остаточного виконання 

Сторонами прийнятих на себе зобов'язань. Договір укладений в двох оригінальних примірниках українською 

мовою по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.  

 

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

ПОКУПЕЦЬ: 

 

________________________________________  

 

________________________________________ 

 

Адреса реєстрації: ________________________ 

 

Фактична адреса: _________________________ 

 

Ідентифікаційний код  ____________________ 

 

Паспорт ________________________________ 

 

________________  

 

ПОСТАЧАЛЬНИК: 

 

ТОВ “Клініка репродуктивної медицини                 

ім. академіка В.І.Грищенка”  

 

61052,  м. Харків, вул. Благовіщенська, 25  

тел./факс: (057) 712-15-02, 712-32-24 

р/р 26001010118197 в  

ПАТ «ВТБ Банк» м. Київ 

МФО 321767 

код ЄДРПОУ 37576708 

 

 

_____________________М.Г. Грищенко 

 

 


