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Шановний квітникар! 
Ми раді вітати Вас і пропонуємо Вашій увазі наш новий каталог посадкового матеріалу ірисів 
вітчизняної та світової селекції на 2022 рік. За одиницю продажу прийнята стандартна поділ-
ка ірису готовністю на липень місяць (частина кореневища з підрізаними листям (min 4-5 в 

лопатці) і молодим корінням готова до посадки). Ціни вказані в гривнях на одну поділку. 

Умови та порядок продажу посадкового матеріалу. 
 

Приймання замовлень   
                

ЗАМОВЛЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ ВІД 5 І БІЛЬШЕ ПОДІЛОК (СОРТІВ)                        
У ЗАМОВЛЕННІ І МІНІМАЛЬНОЇ СУМОЮ 250 грн.,                                            

ПРИ ЗАМОВЛЕННІ ТІЛЬКИ КАРЛИКОВИХ СОРТІВ - 150 грн. 
Замовлення приймаються тільки по каталогу поточного року і реєструються в порядку їх 
надходження. У бланку замовлення необхідно вказати: 
 Прізвище Ім'я По батькові 
 контактні телефони 
 e-mail - адреса електронної пошти (при вказівці за цією адресою відправляємо рахунок-

узгодження) 
 спосіб доставки - Нова Пошта, Укрпошта Експрес або самовивезення 
 Ваш населений пункт і номер відділення Нової Пошти + Ваш мобільний телефон (для 

отримання посилки Новою Поштою) інформацію про це можна знайти тут - 
http://novaposhta.ua/office 

 адреса для Укрпошти (куди буде відправлятися посилка в Україні) 
 перелік замовлених сортів, кількість поділок, ціну і суму (викреслені сорти просимо не 

замовляти - ці сорти вже повністю заброньовані до моменту оплати) 
 список сортів на заміну основних при їх відсутності (за бажанням, щоб виключити ану-

лювання замовлення, яке опинилося нижче мінімальної узгоджуваної кількості) 

Контакты 
Адреса для кореспонденції: Телефони: E-mail (електронна пошта): 

Людмила Василівна Трошкіна 
пров. Тітенко, 1, м. Васильків – 6,  
Київська обл., 08606 

(067) 952-37-32 
(050) 559-55-05  

sadcvetov@i.ua 
sadcvetov.kiev.ua@gmail.com   

Адреса сайта в Інтернеті: www.sadcvetov.kiev.ua або sadcvetov.kiev.ua – близько 4000 фо-
тографій високої якості, агротехніка вирощування та ін. 

www.m.sadcvetov.kiev.ua (мобільна версія) для смартфону чи планшету 

Замовлення відправляється нам по електронній пошті або по телефону. 
 

Оплата на пересилку  
Доставка Новою Поштою та УкрПоштою оплачується при отриманні посилки поштовому 
агентству (в суму замовлення не вноситься). 
 

Скидки 

При суммі замовлення ≥ 1200грн. – скидка 5%. 
                                          ≥ 2500грн. – скидка 10%. 
Додатково діють накопичувальні знижки від 2% до 5% (max) для постійних замовників. 
Розмір знижки відповідає кількості років торгових відносин з нами починаючи з 2007 року 
(приклад: 2007, 2012 2017, 2022 - 4 роки - знижка 4%, 2009 і 2022 - 2 роки - знижка 2%). Зага-
льна знижка сумарно з попередніми може скласти від 2% до 15%. 
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Періоди та строки 
 
Отримання замов-
лень та їх реєстра-
ція 

початок - 01.12.2021 
завершення - 25.07.2022* 

Узгодження  
замовлень 

Початок надсилання рахунків з 19.05.2022*  
для замовлень що надходять влітку протягом 1-2 днів в період до 
27.07.2022* 

Оплата замовлень 

як підтвердження замовлення – передоплата 
на вибір від 50% до 100% узгодженої суми замовлення до 
10.06.2022, 
надалі решта суми оплати (хто не сплатив повністю) до  
01.07.2022* - для замовників що отримують посилки поштою, 
а для замовників що забирають замовлення індивідуально "самови-
возом" повний розрахунок при отриманні в терміни виконання замо-
влень, 
тим, хто замовляє влітку терміни оплати будуть вказані індивіду-

ально в рахунку 

Виконання  
замовлень 

05.07.2022* – 05.08.2022* в порядку черги  

*- терміни встановлені з врахуванням термінів развитку ірисів та можут бути змінені по 
факту.  

 
Узгодження замовлень  
Перевіряється наявність сортів після зимівельних ірисів. Рахунок відправляється - список 
сортів ірисів з сумою до оплати і терміном.  Якщо з якихось причин ви не отримали раху-
нок на оплату вашого замовлення, повідомте нам (бажано по телефону). 

Оплата замовлень   
Гроші по рахунку перераховуються на картку ПриватБанку. Якщо вам потрібно відкласти 
оплату, будь ласка, повідомте нам. У разі відсутності підтвердження замовлення передопла-
тою в день закінчення терміну дії - бронювання з непідтвердженого замовлення вилучається, 

сорти можуть бути повернуті до продажу.  
Оплата замовлення при отриманні посилки (накладний платіж) вирішується за домовленістю. 

Виконання замовлень 
До розсилки поштою надходять тільки 100% передплачені замовлення. Відправивши посилку 
Новою поштою або УкрПоштою, ми робимо повідомлення по телефону і повідомляємо но-
мер декларації в SMS-повідомленні (Нова пошта) (https://novaposhta.ua/ru/tracking - відсте-
ження переміщення посилки на сайті «Нова пошта»). 
 (http://ukrposhta.ua/vidslidkuvati-forma-poshuku - відстеження переміщення посилки на сайті 
Укрпошти). Видача замовлень на дому проводиться за попередньою телефонною домов-

леністю. 

Увага! За більш реальною наявністю посадкового матеріалу стежте на нашому сайті 
www.sadcvetov.kiev.ua або www.m.sadcvetov.kiev.ua (мобільна версія) 
 
 
 
 



4 

Інтернет 
Близько 4000 фотографій квітів розміщені на нашому сайті в Інтернеті:  

www.sadcvetov.kiev.ua ,  
а також всі заявлені в каталозі сорти представлені в нашому мобільному додатку за адресою 
www.m.sadcvetov. kiev.ua (формат розрахований на перегляд в смартфоні і на Планшеті)  
  
Спасибі! За Ваше звернення до нас. Від щирого серця бажаємо Вам радості 

від спілкування з землею, яку Ви прикрашаєте своїми руками. І нехай наші 

квіти допоможуть Вам у цьому. 

З повагою,  Андрій та Людмила Василівна Трошкіни .     
 


