
м, охтипка

договIр л! y'/r

про зАкупIвл ю-тб-вАлIв

!! '.,' zoz0 pony

Охтирська заt.альпоосвiтня
oo""u",; * b.JJio,,p;;;;;;'ii;;:-1;";l: J;lil"iil",H'*,1,o;;,f;:"J::l:::lgT ради су!t(ькоi
Jамовник). r олlriгl' сгорони. i qlilичlrа .""с"_,и"р,,'"""" Ъ'";,ffJ'r;;il',,; ;",?"iJij' ,особi Ос'lапенко Гегяни Леонiдiвни. :::: * 

"rл,*i'Ё""""-"" iii"no,o r"o*uu"n,u о.,.r,юридиц{пх осiб, фiзичних осiб-пiдп_рисмцiв та громадськr* ф.;;у;;, (далi - Учасцик). з iнпrоТстороIrи, разом - СтороItи, уклаrти цей дого"iр ,р" ,*" to*i- i"i"lйl,"
l, ], Учасник rобов'яr)гrься, rоrо"], |j'^'ТДОГОВОРУ
"Дк 02l:20l5 з" r 

juоЬо-в'й'"ол1"" роu t пос tавити Зсvовниковi tовари, ]а lllаченi в спеuи(ьjьаuii
l uваги, ПРИСПОСОбИ РiЗНi .аЗаМОВrrик-лрийtrяlиiблл2rцlл 

i9д1

, 1.2.Нсйменуваняя (Еоменклат\ Dc.ac'L] об""*';;;i;;й;; iНННl':i:fl"Jf,';'j;;J;,i"J:}lJ;ft"":i:,,"", 
ня видаrкiв

2.1, Учасцик гараптус якiсть ," ",.,"]]:]Y]1 
TOBAPIB

:*prln" п;о;;"i";}i;";;fr"1:lС|Ь lОВаР),ШО llРОдэ{ lься. вiдповiлно ло по lожень закоIl)

;i;"j,#,"lТlЪ-J,i,;;;i";.::::|| .lаvОВНИК ПОВИнен ..siйснити ,la\ti'y i лославк) говар}
:,;, япi"," ,о"чрl'Й;;;;" fi;:#;T;H;fiii;r;:;i# iitJ.o'un'"o''o'*.'"",'T 

вiд У,зсника '

] j Яу: _":::" ё"-uоо, ",*о,","J.u, ( ума цьоl о Лоl овор1 може б1 ги .veHlreHa ,д в,lд.цfrfrlfrfrfriffi.
Iv. порядок ]дl ЙснЕнtlя оплдти

1'л:]л"_"_|.Тr-" 
* -вар, що с цредметом даного логовору, здiйс,,rоютьсяl рошовlt-.l лереказом n; р"r} "о; 

';;;"",;;-"'."i 
?i"J'iJ]; lfl:":_::_":: ] 

б*'."frвковом) порядк)
l uBapy зпдЕо з ltаJ{ладЕоIо. 

IОВl{ИКа ПРОТЯГОМ ДВаДЦl]r'И баПКiВСЬКИХ Днlв з дати отримацня
4.), l liдс гавою д,lя пров(д(нFtя ро lpax) HKiB .. pa\ylIoK 1а накладна,

Ч. IIОСТАВКА TOBAPIB
5.1.Учасцпк зобов'язаний передати товар Замовttпку дq tq /j ,*!:r,/'

ч,. п рАв д тА оБов,я tки cToPtHб,l. У влпадку лорушення сво]х зо(

,ви,rllчен_ч 
чиv доrо"оооn. ," *"n"r'ifJffi,,T.H*#:;::r' Сгорони нес) rb вiдповiдальнiсrь.

1'' ' Р9l1тlu,""пя repviHiB. виlначенrх п, 1,2.4,2 Учасник сп rawc З
i {"'#'ll9;'_"'л"_:З:артостi товзру за Ko*"n о"о* ,rпо".роr"пй' 

--ЦЦrJL JtlMoBEИKY ШТРафпi carrKrrii
U.J, J pa3r порушенЕя TepMjT оплат1_:1 Оrро"*пй 

"ouup 
Залtовник сплачуе Учаснику пеню врозмlрl подвiйноi облiковоi ставктt нацiон-""Ь.о о*оу V^рiъ" uio 

"u-"'КОЖен день просгрочення. _ ПРОСТОЧеНоlо плаlежу ]а
6,4, Сrорпни звiльняюlься вiд вiдловiдмыrосriза повне llи,laclko'e невиконання або ненмежне
:_11о'*'"" зобов'язапь, передбачепих цим,Щоговором, ;r;;;;;"^#Маltсорппх обставин. Д]ЦО ВОtlО СТ:rПОСЯ ВВаслiдок дii форс_
6,5, CtopoHa. шо не ма. мо)l(ливосri напе*,,-
.пч"оiдо* дii фор*"i}*iilъ".;;t ffiн"нlт-i,:j;тffiъl#ЯlХ;iът;х;;Жi:'i1.#
ПеРеШкоЛи та ]* вплив на викона]{ня 1обов.язань за ци,\I до, 

";;;;r. 
"" "' '"

6.6. Iсвувапая форс-мажорних обставип .,o*rrruo бу", п'iдrч"роirЙ oo"n",,"rranrм оргаЕом.



YIl. оБс,IАвини нЕпЕрЕБорноi сили
7.1. СторонЙ звiльЕяються вiл вiдповiдаJlьностi за ЕевlIRонаЕfiя або неЕмежне виконд{ня

зобов'язаяь за цим ЛоговороNf ), о*,^;;;;-;;;; ;бс,ав"" яе,,ср,бор,оi сили, я_кi ": ,::yyl1.:,,a

час у(лалаявя Договору 
,Iа виникли rlоза волеrо С'горiн (аварiя, катас,I'рофа, стихiЙне лихо, епrдемrя,

епiзоотiя. вiйпа тоtцо).
7.2, Сторона, цо Ее може виконувати зобов'язавня за

непсреборяоТ сиjIи, повйнна не пiзпiше нiж llротяIоN{
цпм Договором у наслiдок дii обс,гавиd

десяти дяiв з момеI{ту ii виникневня

поriоrй" npo u" i"Ury Сторояу у тlисъNiовiй форлti,

;:,"ir"*Х;:лiХiЖ:il;;;;;';;;й;й;;" *:li"_11,j.,tli,:_:]д'.оRiu'i Jок)Nfенти, якi

;Тfl"#,ТН"J.fr:Т##Ж# ;'*Ъй, :;;;,,p"o"-*l:]::: ciiT]1":*#;i;I"jili.,]
Ёi;r]"?';}iJ,ii"i,;#' ;;;; ;; ;pcBJ рзiрвэти шсй_ 

a"],"л:,:;_],,|:j,i:::п_пх"", """""
;;;Ё-".'";;Й'i;;;;,,*/*J,Ъ npo..*o",pboi л"iв з лво розiрванfiя цього ДоIовору

VIII. ви рIIшЕ}п{'I спорIl]

8.1. У випадку вивикненвя спорrв аооОрозбЬкЕос,г9й Сторовй зобов'язуlоться вирiшуваLп iх tпляхоi,l

",,а,,r, 
н", п.реIо*орiв ta консульгаьiй,

8,2. У разi Еслосягвепня Стороналtи згоди сrtори (розбiжIrостi) вирi туються у суловому порядку,

Ix, строк дi договору
9,1. Щей Щотовiр набирае чипностi з MoMeHr у пiдписання i лiс до З 1,l2,2020 р,

9.2. Цой Договiр укпадасться 1пlдtlисуеться у 2-х прпмiрниках, що маю,I,ь олна{ову юридичt{у силу,

х. додАтки до догоlзору
10.1, нсвiд'смноlо частtlпоlо тlього ДоIоLrору с Спсчифiкачiя ([o,1aToK 1),

x-t. мrсцЕзILdходжЕцнJlJА ЕлнкIв qьIlI р ЕцвlдIт!д сIоц!ц

за jltoBHtlK:

Охтирська загальяоо"оi."о 1ц1;9лд [-IIl

ступсяiв JYl 1 OxTrrpcbкoi MicbKoi ралп
Супrськоi об",rасгi
Адреса:

р l р[ |ai]p2:liв!jЦn:-4!JL}lj!r,
Лсржiвьа ка.1.1i]"сис"ьа с rrжб.r YTouTH;

учасrrlrкl
Фiзц.rна особа-пiдпрlrспtець Ос'гапенкО

' Тстяна Лсонйiвка

Юридична a,upeca:

400lЗ, Nt. Суми, вул,

Сумська область
IIоточний рахуfiок:
l JАOзз00528000002600з455068094
Банк) м. киjв
l\,1Фо ]00528
lдсвтифirtацiйний код 2854,1125,16

IIiдпрпспr

4-та Продольна. j1

в АТ <о'l'П

lr. Киtв
мФо 8з701з
Тел. (05446)2-20-80

.Л.Остапепко)

I.A. ШульrсенRо

42700, CyмcbKa обл., пл. Охтирка,
вlл. Гlеремtlги. 2



t
Додаток 1

до логовору N! '/ R\д ,:)! __/|_2020 року

Спсullф iкацiя ло договору
;'.) 2020 р.м |4iBil, <!!>

Охтирська загальяоосвiтяя школа I-

tll с ryпенiв .]Y!: l О\lирськоiuiськоi
ради Сумськоi обJtастi
Алреса:
42700, Сумська обrt..It. Охтирка,
Brll, Переlтоти.2
кодp|p'-.J:xrya!L!:z) 

..

Лерrнавнэ казttэ,tейська с,ъжf)а у крэlни

м. КиIв
мФо 83701з
'Гел. (05446)2-20-80

I.A. Шульr{сIrко

lupn,r,,,r i а ,реси cropib:

Учrсник:
Фiзячпа особа-пiдприспrечь 0стапсяко

ТеfяIIа ЛсояЦiвна

lОрллична алреса:
400IЗ, пt, Суrr,ти, вl,л. 4-та Пролольна, ]l

за}rовнltкi

Cyr,rcbKa облас,t,ь

ГIоточвий рахунок:
UАOзз005280000026003,15506809,1 в Аl'
(оТП БаЕк) м, киiъ
M{Do j0052l]

lлсп,rифii(ilцiйЕrrй

..,',,a

Пiдпрllсtt .Остапсяко)

4112546

Суruа
з ПДL}
(Фн)

jI,) ] 50000-
( lелf,ж lлч ]8 М.6лi ,"l .u, 1 .l ],tsuo.ou] _-- _ 4бOOu,00
осUбисlиI pe,lei, lпписп,,{оби l l ]

без ПДВ (грн,)

д( 021_
20] 5

Bcboro з ПДВ (цrн,)

Дипек[ор,
А+ ((


