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ОхтирсьКа загальнОосвiтнЯ школа I-III сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi

областi в особi директора Шульженко Iнесси Анатопiiвни, що дiс на ПiДСТаВi СТаТУТУ (ДаЛi -

Замовник),зод"iеiсrоро"", i ФоПХрамоваI.К. щодiснапiдставi ццдцgцц_з€д{,

t*л:r;;.""п1,. iншоТ сторони, pu"o", - Сrоро"и, укошrЪ цей договiр про таке (далi - Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. 1.Учасник зобов'язуеться
Замовник-прийнятиiоп

в накладних, а ,/аи4

'FW*-ш

} .2. Найменування(номенклатура,асортимУнт)товару

шI. цIнА д9говору
3.1 . Сума цього ,Щоговору становить !ш,й) / Ф7а !?{,tlP!/h' " о, {2n.

вказати чифра:rлич словами)

у тому числ1:
(сумаа ЩоговорУ ВиЗначасIЬся З УрtхУВанням ЗаконУ Украiни "Про податок на ДоДанУ BapTicTb")

З,2. Сулацього До.о"оруN{о*" бути зменшена за взаемнотd згодою CTopiH.

Ш. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. РозрахуIIки за товар, що е предметом даного,Щоговору, здiйснюються у безготiвковому

IIорядку грошовим пsреказом на рахуflок Учасника шротягом двадцяти банкiвських днiв з дати

оТриМання ТоВару згiдцо з ЕакладЕою, \,

'| 2.Пiдставою дJuI проведеIIня розрах}.нкiв е рЁrхунок та накJIадна,

5.1.учасник зобов,язаний перед"r" J;;:#f#;:rЖJX"uou"r" робочих днiв з дати

пiдписання даного,Щоговору.
VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH

6.1. У випадку порушеЕня своiх зобов'язань за цим ,Щоговором Сторони нес}ть вiдповiда"пьнiсть,

визначенУ цим,Щоговором та чинним в YKpaiHi законодавством.

2.2. У разi порушення T9pMiHiB, визнач.*r"* ,r. |.2, 4.2 Учасник сIIлачус Зшловнику штрафнi санкцii

в розмiрi 0,5 О/о вiд BapTooTi товару за кожен день прострочення,

6,3. У разi поруш"rr"" ,.priHy оплати за отриманий товар Замовник сплачуе Учаснику пеню в

розмiрiъодвiиньт облiковоi ставки Нацiона-пьного банку Украiни вiд сlми 11ростроченого платежу за

т.ожен день IIрострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове

""non*"" 
зобов'язань, передбачених цим ,Щоговором, якщо воно

невиконання або неналежне
сталося внаслiдок дii форс-

мажорних обставин.
6.5. Сторона, що не мае можJIивостi налеrкним чином викоЕати своi зобов'язання за цим ,Щоговором

внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi



перешкоди та Тх вплив IIа виконання зобовlязань за цим Договором.
6.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтверджено компетентним органом.
6.1.З метОю забезпеЧення yracTi у, цивiлЬно-правоВих та господарСьких вiдносинах, надасмо згоду
н_а обробку, зберiгання, використаIIня, поширеншI та доступ до персональних даних згiдло Закону
украiъи кпро захист персональних даних)) та iнших норм чинного законодавства. Наведона вищо
ii*формацiя тtжож може надаватись TpeTiM особам.

\цI. оБстАвини нЕпЕрЕБорноi сили
7.I. Сторони звiльнлоться вiд вiдповiдальностi за невиконаннrI або нен€UIежне виконI}нIUI
зобов'язаНь за циМ Щоговором у разi виникнення обставин непереборноТ сиrп.r, якi не iснували пiд
час }кладання Щоговору та виникJIи поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язt}ннrl за цим .Щоговором у наслiдок дii обстазин
неперебоРноi сили, пQвинна не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту iх виникнення
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
7.З. .Щоказом виникнення обставин непереборноi сили та строку ik дiТ е вiдповiднi документи, якi
цIдаються' (НаЙменУваннrI органу, уdЬвноваженого видавати TaKi документи)
7.4.у разi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжу€ться бiльше нiж
iЗ CToPiH В УСТаНОВЛеноМу порядку мас право розiрвати цей Щоговiр. У разi,rоrr.редr-i огrлати
Учасник повертае Замовнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрваЕня цього Щоговору.

чпI. вирIrIrЕння спорIв
8.1. У виIIадкУ виникIIення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхом
взаемних rrереговорiв та консультацiй.
8.2.У разi недосягIIеннrI Стороналли згоди спори фозбiжностi) вирiшгуrоться у судовому порядку.

Ix. строк дi договору

днiв, кожна

|.1. Щей Щоговiр набирае чинностi з <ф> аб 2020р. i дiе до ЗТ.12.2020р.
9.2. I]ей Щоговiр укладаеться i пiдписуеться у 2-х rrримiрниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКIВСЪIg РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв
ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
427а0, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська областъ
Поточний рiжунок:
J д92820 1 7203 4+20000200003 3 8 1 2
Ще,р*сказн4чеSс,рitа влужба УкраiЪи,м.КиТв
Код СДРПоУ:2797'l|0З

фА.Шульженко)

Учасник:
ФОП Храмова l.K.

ffuатник СЩ податку II гр.

Юр"д. адреса: 42700, Сумська обл., MicTo
Охтирка, провулок Харкiвський 2

IПН: з2З04\5024

Те.п/факс: 05446 2-59-88

Р/р UA 0935 1 0050000026008550207600

в ПАТ "УкрСиббанк" м.

МФо з51005 Код 32


