
ДОГОВIР Nп lt
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

м. Охтирка 0/ 2020року

Охтирська загаль !?Jмськоf областi , в особi
директора Шульженко Iнесси АнатолiiЪни. що дiе на пiдставi Статуry (далi - Покупець), з однiеТ сторони, i
Фiзична особа-пiдпDисйець Храмова Iрина Костянтинiвпа , в особi Храмова Iрина Костяптинiвна , що
дiс на пiдставi виписки з единого де
громадських форм_чвань_, (датli - ГIродавець), з iншоi сторони, pzвoм - Сторони, }клzrли цей договiр про таке
(далi -.Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець зобов'язуеться у 2020 роцi поставrтги flокупцевi товари, зазначенi в нtlкJIадних, а Пок5rпець -

прийняти i оплатити TaKi товари .

1.2.Нйменування (номенклатура,асортим9нт) товару вiдповiдно до Додатку 1 до
Щоговору за.ЩК 021':201'5 -/ 'l/l

,/0

U/// йа ///

2.1. ГIродавець гарантуе якiсть та надiйнiЁть товару,що продаеться вiдповiдно до положень Закону УкраiЪи

належноi
"Про захист прав споживачiв".
2.2. У разi поставки неякiсного товару Продавець повинен здiйснити замiну i поставку товару
якостi rроrr.о, п'яти робочrа< днiв з дати отримашш вiдповiдноi претензiТ вiд ГIЬкупчя.
2.3. Якiсть товару повинна вiдповiдати нормативним доч.ментам, дiючим в YKpaiHi державним стандартам i
пiдтверджуватися супроводжуючими товар документами, передбаченими чинним законодttвством.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
3.1. Сума цього ,Щоговору становить 171б0.00 (сiмнадцять тисяч сто шiстдесят грп.. 00 коп.) без IU[B.

(вказати чифрлми та словами)

З.2. Сума цього !оговору може бути змiнена за взаемною згодою CTopiH.
3,3. Покупець оплачуе товар за цiною, визначеною в рахунках та накладнйk, наданих Продавцем.

Ш. ПОРЯДОК ЗЛЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки за товар, що е предметом даного ,Щоговору, бдiйснюються у безготiвковому порядку
грошовим перекiвом на рахунок Продавця протягом двадцяти балпсiвських днiв.
4.2. Пiдставою для проведенIuI розрахункiв е рахунок та накJIадна, якi являються невiд'емними частинами
даного ,Щоговору.
4.3. Умови укJIадашш договору поширюються на господарськi зобов'язанrrя, що виникJIи у cTopiH з

2020 року вiдповiдно до ч.3 ст.б31 Цивiльного кодексу УкраТни.

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB
5.1. Продавець зобов'язаний передати товар flокупцевi протягом п'яти робочих днiв з дати надходженrul
коштiв на рахунок Продавця.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. У випадку порушеннJI cBoix зобов'язань за цим .Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть, визначену
цим,Щоговором та чинним в YKpaTHi законодавством.
6.2. У разi порушення TepMiHiB, визначенI,D( п. 5.1 Покупець сIIJIачуе Продавцевi пеню у розмiрi 0,5 % вiд
облiковоi ставки Нацiонального банку УкраiЪи за кожний день простроченIuI .

6.3. У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Покупець сплачуе Продавцевi пеню в розмiрi
0,5 % вiд облiковоТ ставки Нацiонального банку Украiни за кожен день прострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконаннlI або неналежне виконанЕя
зобов'язань, передбаченI,D( цим .Щоговором, якщо воно стtIлося внаслiдок дiТ форс-мiDкорних обставин.
6.5. Сторон&, що не мас можJIивостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим Щоговором
внаслiдок дiТ форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi перешкоди
та ik вгlлив на викоЕання зобов'язань за цим Щоговором.
6.6. Iснування форс-мажgрних обставин повинно бути пiдтверджено компетентним органом.
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ЧП. ОБСТАВИНИ НЕIIЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконаншI або неналежне виконаннrI зобов'язань за
,ЩоговороМ у разi виникнення обставr+r непереборноТ сили, лсi,не iснували пiд час укJIадання .Щоговору та
виникJIи поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихifuiе лrоrо, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобовkзання за IцIM .Щоговором у наслiдок дiТ обставин непереборноТ
сили, повИнна не пiзнiше нiж протягоМ ]L днiв З моменц/ Тх виникнення повiдомити про че iншу
Сторону у письмовiй формi.
7.3. ,ЩоказОм виникнення обставин непереборноТ сили та строку Тх дii с вiдповiднi документи.

7,4. У разi коли,строк дiТ обставин непереборноТ сили продовф(усться бiльше Hiж 30 днiв, кожна iз CTopiH
в установленому порядку мае право розiрвати цей"щоговiр. У разi попередньот оплати ПокупеIщ повертае
Продавцевi кошти протягоМ десяти днiв з дня розiрваншI цього.Щоговору, якщо вони були перераховаяi.

ЧIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. У випадкУ виникненнrI спорiв або розбiжностей Сторони зобов'яз5лоться вирiшryвати ix IIIJUtxoM взаемних
переговорiв та консультацiй.
8.2.У разi недосЯгненнrI СторонамИ згодИ спорИ (розбiжноОтi) вирiшгуlОться У судовому порядку.

Ix. строк дiдоговору
, 

?.1, Ц.t Щоговiр набирае'чинностi з <JB_, Q| _ Z020p. i дiе до n_!L, /о|. ZOZO}.
9.2. Щей Щоговiр укJIадаеться i пiдписуеться у 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну сиJry.

Х. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

(у разi наявностi з:вначаються додатки ло.Щоговору)

Ш. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТЛБАНКIВСЬШ РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Покупець:
Охтирська загальноосвiтня I-Пr стyпепiв }& 1

Охтцрськрi цiqькоi ради Суцgркоi областi.

Юр,иДична, ад&еса;. 42 70 0. Сумська о бл., MicTo
Охтирка, вулиця ПеремЬги, 2

Р/р UA92820 1 720З44200002000033 8 1 2

/
Юридична адреса: 42700. C}zMcbKa обл.. MicTo

Тел/факс: 05446 2-59-88

Р/р UАO9З 5 1 0050000026008550207600
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Покупець:
ОхтиDська загальноосвiтня I-Ш стчпенiв.}{Ь 1

Охтир_qькоiмis"_ь_к"._оJ.радаСшц.gькоi*обдаsтi*

Юридитrна адlе9а:. 4 2 70 0, Сумська обл., мi.сдо
Охтирка, вулиця Перемоги, 2

Р/р UA92820 1 720З442000020000З З 8 1 2

ПкСУ м. КиiЪ

до договору

Юридичнi адреси cTopiH:

Продавець:
ФоПХпамова I.K.

ГIлатr*rк СД податцч II гр.

Юрид. адреса: 42700. Сумська обл.. MicTo Охтирка.
пповчлок Штагепа_ 8

ПIН: З2З0415024

Те-п/йякс: о5446 2_5S-88

Специфiкацiя до договору
Nп .г/ вiд <_fu_> 0/ 2020р.

"к/-,ý
|ал }KpaiBa ^"Y;:;;;9

МФо 351005 . Код еРДПоУ: 22977103
Р/р UA0935 10050000026008550207600.


