
ДОГОВІР № 1/2____
про відшкодування витрат за безоплатний та пільговий відпуск 

лікарських засобів населенню

м. Новомосковськ / 7 .  Р / .  2017 р.
Приватне підприємство “Ліки” в особі директора Стародубцевої Алли Олексіївни, що діє на 

підставі Статуту, іменоване далі Виконавець, з однієї сторони, та Комунальне некомерційне 
підприємство «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», в 
особі головного лікаря Гінкоти Леоніда Володимировича, що діє на підставі Статуту, іменоване 
далі Платник, з іншої сторони (далі -  Сторони), уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору
1.1. Предметом Договору є відшкодування витрат за безоплатний та пільговий відпуск 

лікарських засобів населенню згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 
“Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань” (далі 
-  відшкодування).

1.2. Згідно з умовами Договору Виконавець здійснює безоплатний та пільговий відпуск 
лікарських засобів населенню за пільговими рецептами, а Платник здійснює відшкодування витрат за 
відпущені лікарські засоби згідно реєстрів пільгових рецептів.

2. Обов’язки сторін
2.1. Виконавець зобов’язується:
2.1.1. Через аптеку, що знаходиться за адресою: вул. Радянська, 47, відпускати лікарські засоби 

населенню на умовах цього Договору.
2.1.2. Кожної п’ятниці надавати Платнику зведений реєстр рецептів, що підтверджує фактичний 

обсяг відпущених на умовах цього Договору лікарських засобів за тиждень.
2.1.3. Разом з реєстром надавати Платнику рахунок, який виписується Виконавцем відповідно до 

реєстру та в якому зазначаються найменування лікарських засобів, їх ціни та сума, що підлягає 
відшкодуванню.

2.2. Платник зобов’язується:
2.2.1. Відшкодувати витрати Виконавця за безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів 

згідно умов цього Договору.

3. Умови відпуску лікарських засобів
3.1. Виконавець здійснює безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів населенню за 

рахунок власних коштів.
3.2. Відпуск лікарських засобів здійснюється на підставі рецептів лікарів Платника, оформлених 

належним чином.
3.3. Відпуск лікарських засобів тягне за собою набуття права власності на лікарські засоби 

фізичною особою, яка пред’явила рецепт.
3.4. Виконавець здійснює відпуск лікарських засобів згідно Переліку лікарських засобів (додаток 

№ 1 до Договору).
3.5. В разі відсутності лікарського засобу, зазначеного у рецепті, в день звернення фізичної 

особи, Виконавець повинен забезпечити відпуск цього лікарського засобу протягом 3 (трьох) 
календарних днів з дати пред’явлення рецепта.

3.6. Виконавець гарантує, що якість лікарських засобів, їх пакування та маркування відповідають 
діючим державним стандартам та правилам.

4. Сума Договору. Розрахунки.
4.1. Ціни на лікарські засоби встановлюються в національній валюті України.
4.2. Ціна лікарського засобу, зазначена в рахунку, повинна відповідати ціні, встановленій 

Виконавцем для роздрібного продажу на день відпуску цього лікарського засобу.
4.3.3агальна сума Договору становить 1 853 124 грн. 00 коп. (олин мільйон вісімсот п’ятдесят три 

тисячі сто двадцять чотири гривні 00 копійок) Ь п р « п і ^ ^
4.4. Оплата відшкодування здійснюється Платником на піде гаві -наманих Виконавцем 

рахунка та реєстру протягом 7 (семи) банківських днів з дати їх надйЮКЯРетровськоїобласті
4.5. Оплата відшкодування проводиться шляхом перЩаі?вШІУіР  пзЙдШйх0 Жштів з 

розрахункового рахунка Платника на розрахунковий рахунок Виконавця.
Реєстраційний № зобов’язання

КЕКВ/ККК__
Відповідальна особа.

№ 0 5
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5. Відповідальність сторін та вирішення суперечок
5.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків згідно умов даного Договору Сторони 

несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.
5.2. Суперечки та розбіжності, що виникли з приводу цього Договору, по яким не було досягнуто 

згоди, вирішуються відповідно до діючого законодавства України.
5.3. За прострочення виконання зобов’язань по оплаті Покупець сплачує пеню в розмірі 0,1% від 

вартості отриманого, але неоплаченого вчасно товар}' за кожний день прострочення, але не більше 
подвійної облікової ставки Нацбанку України, що діє на дату розрахунків.

5.4. За невиконання зобов’язань по поставці товару Постачальник сплачує пеню в розмірі 0,1% від 
суми договору за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Нацбанку 
України, що діє на дату розрахунків.

6. Припинення дії у зв’язку з невиконанням зобов’язань
6.1. Платник без обмеження будь-яких інших відшкодувань за порушення умов Договору може 

розірвати Договір шляхом надання Виконавцю письмового повідомлення про невиконання 
зобов’язань:

- якщо Виконавець не забезпечує відпуск лікарських засобів згідно Переліку лікарських 
засобів;

- якщо Виконавець не виконує будь-які інші зобов’язання згідно з Договором.

7. Умови розірвання або зміни умов Договору
7.1. Цей Договір може бути змінено або розірвано за погодженням Сторін чи на підставах, 

передбачених законодавством.
7.2. Розірвання або зміни до Договору оформляються додатковими угодами, які є невід’ємними 

частинами цього Договору.
7.3. Договір також може бути розірвано за бажанням однієї зі сторін за умови письмового 

попередження іншої сторони за один місяць.
8. Форс-мажор

8.1 В разі виникнення форс-мажорних обставин (дій нездоланних сил, незалежно від волі 
сторін), а саме військових дій, стихійного лиха та ін., що роблять неможливим виконання умов цього 
Договору, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії вказаних обставин.

9. Строк дії договору
9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2017 р., 

але в будь-якому разі до повного виконання зобов’язань Сторонами.
9.2. Умови цього Договору розповсюджуються на відносини між сторонами, що виникли з 

01.01.2017р. (відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України).

10. Додаткові умови
10.1 Договір складено в двох екземплярах, кожен з яких має однакову юридичну силу.
10.2 Платник не є платником податку на прибуток. Виконавець є платником податку.

11. Додатки

додається:
11.1 Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовоюдайаран4ЦйШьк?ЩббпД®іговору

Зареєстровано та взято на облік
[дата[;і В СІМ т

Управління Державної казначейської сгіужби 
Лраїни у м. Новомосковську

Перелік лікарських засобів
12. Юридичні адреси та реквізитиіср®ррційний№зобов’язання

; КЕКШККЦ.
«Виконавець»

ПП «Ліки»
51200, м.Новомосковськ 
вул. Радянська, 47
р/р ж т ш ш ш
в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», 
м. Дніпропетровськ 
МФО 305749; ЗКПО 31754022 
№ податк. свід. 03418432 
інд. податк. № 317540204088 
тел. 7 - 8 5  - 0 8

КНП «Новомосковський МІ
51200, м.Новомосковськ 
вул.Сучкова,40 
р /р  3 5 1/ / Р £ > 0 / / - Ї ^ £ ?  
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.

МФО 805012: СДРПОУ 37734221

д» №05

А.О. Стародубцева



Додаток №1
до Договору № //% від Дрі Є>/. J/j/p Р-

про відшкодування витрат за безоплатний та пільговий 
__________________ відпуск лікарських засобів населенню

№ Н а з в а  л ік а р с ь к о г о  з а с о б у О д и н и ц я  в и м ір у

1 L-тироксин 50 мг №50 уп.

2 PKU-2 prima суміш суха банка

3 PKU-2 secunda суміш суха банка

4 Адваграф капе. Ім г  №50 уп.

5 Аденорм капе. 0 ,4 №30 уп.

6 Аденостерид табл. 0,005 №30 уп.

7 Азапін табл. 0,1 №50 у п . ,

8 Азитроміцин капе. 0,25 N26 уп.

9 Амброксол 30мг/5мл 100 мл сироп уп.

10 Амброксол табл. 0,03 №20 уп.

11 Амізон табл. 0,25 №10 уп.

12 Ам ітриптіллін 25мг №25 уп.

13 Амлодіпін Ю мг №30 уп.

14 . Анальгін розчин для ін"єкцій 50% 2,0 №10 уп.

15 Анаприлін табл. 0 ,04 №50 уп.

16 Бензонал табл. 0,1 №50 уп.

17 Бетасалік-КМ П мазь 15г уп.

18 Бісопролол табл. 0,01 №20 уп.

19 Валідол табл. 0 ,06 №10 уп.

20 Вентолін евохалер 100 мкг на дозу 200 доз балон

21 Верапаміл табл. 0 ,08 №50 уп.

22 Вінпоцетин табл. 0,005 №30 уп.

23 Гепарин 5000 М О/мл фл. №5 Біолік уп.

24 Гідазепам табл. 0 ,02 №20 уп:

25 Глібенклам ід табл. 5 мг №30 Здоров"я уп.

26 Глутаргін 4% - 5,0 №10 уп.

27 Глутаргін 0,75 N930 уп.

28 Димедрол Ю мг/мл №10 уп.

29 Д іагл ізид MR табл. 0,03 №60 уп.

ЗО Діклофенак 25МГ/МЛ ЗОмл №10 ;ЛУ*бИ уп.

31 Діклофенак № 30та6/Г уп.

32 Еналаприл табл. 0,01 N920 уп.

33 Інгаліпт аерозоль ЗОмл 11 * ----- * фл.

34 Каптопрес-Дарниця табл. №20 уп.

35 Карбамазепін табл. 0,2 №50 уп.

36 Касарк 8мг №30 табл. уп.

37 . Кетолонг розчин для ін"єкцій 3% 1,0 №10 уп.



38 Ламотрин табл. 0,05 №30 уп.

39 Левіцитам табл. 0,5 N930 уп.

40 Лізиноприл табл. 0,01 №20 уп.

41 Л іпразид табл. 0,02 N930 уп.

42 М агнікор № 100 табл. уп.

43 Мирцера 75 мкг шприц-тюбик 0,3 №1 уп.

44 М іоритміл табл. 0,2 №30 уп.

45 Нітросорбіт 0,01 №20 уп.

46 Ніфурозид-Здоров"я сусп. 200/5 ЮОмл фл.

47 Ніфуроксазид табл. 0,2 №10 уп.

48 Нормовен табл. №60 уп.

49 Оксапін 0,3 №30 уп.

50 Офлоксацин 0,2 № 10 таб. уп.

51 Панкреатин табл. №20 Здоров"я уп.

52 Папаверін гідрохлорид 2% 2мл №10 уп.

53 Парацетамол бебі 120мг/5мл 50мл фл.

54 Пірацетам табл. 0,2 №60 БХФЗ уп.

55 Преднізолон -Д табл. 0,005 №40 уп.

56 С еллсепттабл . 250 N9100 уп.

57 Тамоксифен 1-мг №60 уп.

58 Топіромакс 0,1 N930 уп.

59 Тримістин - Д мазь 14г уп.

60 Трифтазин табл. 0,005 №50 уп.

,6 1 Уропрес краплі назальні 0,1 мг/мл 2,5 мл фл.

62 Уропрес спрей назальний 0,1 мг/мл 2,5 мл фл.

63 Ф уросем ід табл. 0 ,04 №50 уп.

64 Цефтриаксон р-н для ін"єкцій 1г №5 фл.
65 Циклодол табл. 0,002 №40 уп. '

66 Вальпроком хроно 300мг.№ 100 уп.
67 Варфарин 3 мг. № 100 уп.
68 Калімін 60Н таб. 60мг.№ 100 уп.
69 Депакін сироп 5 ,764/100м л./150 мл. фл.
70 Екворал капе. ІООмг. №50

УпрвгіїїіипЯ державної <і«значокг.«иї.аі 
України у  м. Новомосковську уп.

71 Адваграф капе. 0 ,5м г N950
ш ітг  іі фоаськОТ иФі іаб ■! 

Зареее^оіШо та взято на облік уп.
72 М етипред 4 мг. №30 |да™1 уп.
73 Екворал капе. 50мг. №50

Реєстраційний Мї ЗОООВ ИЛІІПІІ**
КЕКВІККК .*  / уп.

74 Мирцера 50 мкг. Відповідальна особа_______________________ —
(гідпис)//^^ фл.

75 Депакин хроно 300 мг
■________________ уп.

76 Аугментин пор.сусп.(200мг/28,5 в 5мл) 70мл фл.
77 Амоксіклав 1000 мг N914 уп.
78 Вальпроком хроно 500мг.№ 100 уп.



79 Синкумар 0,002 мг №50 уп.

80 Спиронолактон 25 мг №30 уп.

81 Діаформін 1000 мг №60 уп.

82 Клівас 20 мг №30 УП.
83 Пентоксифілін 200 мг №20 уп.
84 МД М И Ф К У  400,0

85 Бісептол 480 мг №20 фл.
86 І_-Тироксин табл.100 мкг №50 Берлін - Хемі уп.

* 87 Клопіксол табл .2м г №50 уп.
88 Омепразол №30 уп.
89 Віс-Нол № 100 уп.
90 Ланотан (краплі очні) 0,05 мг/м г 2,5 мл фл.
91 Арутимол (краплі очні) 0,5% 5мл фл.
92 Альфа ДЗ- Тева 0 ,25м г уп.
93 Левоком 250/25 № 100(табл.) уп.
94 Мінірін м елт 60 мг № 30 уп.
95 Міраксол Ім г  №30 уп.
96 Гідроксімочевина 500 мг №100 уп.
97 Ксарелто 15 мг №14 уп.
98 Ксарелто 20мг №10 уп.

>1ф8!ИК у м. Новомосковську 
Дніпропетровської області 

Зареєстровано т© взято ке обпік
1 8 СІМ УУії |д5т5]

Реєстраційний М* зобов’язання
ШШ/ККК

Відповідальна особа

№05


