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в особi
щ0 дlе на п далi <Замовник), та
ФОП Мороховська Юлiя Сергiiвна ({алffii iпленуеться "Постачальник") в особi
Мороховська Ю.С., що дiе на пiдставi свiдоцтва про державну реестрачiю, з другоi
сторони, уклали цей.Щоговiр про таке:

1. прЕдмЕт договору
усться _доставити у цласнiстьt// { llSazrlzt rta

1"1. Постачальник зобов' товар згlдно
накладно1

(надалi Товар), а Покупець зобов'язуеться здiйснити ошлату Товару та його прийняття в

порядку та на умовах, визначених у цьому,Щоговорi, згiдно рахунку та накладноI.
1.2. Предметом даного ,Щоговору е товар, вiдповiдно до paxyHKiB, що е невiд'емною

2. цIнА
2.1. OpieHToBaHa цiна договору скJIада€ 9849,00грн ( дев'ять тисяч BiciMcoT сорок дев'ять
грн. 00 копiйок).

3. порядок розрАхункIв
3,1. РозрахуJIки за товар здiйснюються Замовником у безготiвковому порядку грошовим
переказом на рахуЕок Виконавця протягом трьох банкiвських днiв , згiдно рахунку та
накладноТ.

4. умови постАвки
4.1. Товар повинеЕ бути поставлений Покупцевi протягом трьох робочих днiв з дати
подання вiдповiдноi заявки. Ц

4,2. Поставка Товару здiйснюеться сила]\[и Постачальника.
4.3. ПостачаJIьник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару, що продаеться, вiдповiдно до
положеЕь Закону Украiни "Про захист прав споживачiв",
4,4, У разi поставки неякiсного товару Постачальник повинен здiйснити замiну i поставку
товару належноТ якостi tIротягом трьох робочих днiв з дати отримання претензii вiд
Покупця"

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЪ CTOPIH I ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
5.1. У випадку порушення cBoix зобов'язань за цим,Щоговором Сторони несуть
вiдповiдальнiсть, визначену цим,Щоговором та чинним в YKpaiHi законодавствоL4"
5.2. У разi порушення п.п. 4.I, 4.4 договору Постачальник сплачуа Покупчевi штрафнi
санкцii в розмiрi одного вiдсотка вiд BapTocTi товару за кожен день lrрострочення,
5.3. У разi порушення TepMiHy оплати Покупець сплачуе пеню в розмiрi облiковоi ставки
Нацiонального банку УкраiЪи вiд суми простроченого платежу за кожен день
прострочеЕня.
5.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або
неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим ,Щоговором, якщо воно стаJIося
внаслiдок дii форс-мажорних обставин.

б. Форс _ мАжор
ими обставинами в цьому .Щоговорi слiд розумiти буль-якi обставини

piH характеру, що виникли без вини CTopiH, поза ik волею або
ню CTopiH, i якi не моукна було Hi передбачитц, Hi уникнути,

явища природного характеру (землетруси, повенi, урагани,
TaTi блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного

, пожежi, вихiд з ладу машин, обладнання тощо), обставини

частиною цього .Щоговору
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суспiльного життя (воейнi дii, громадськi хвилповання, епiдемii, страйки, бойкоти
тощо), а також видання aKTiB органiв державноi влади чи мiсцевого самоврядування, iншi
законi або незаконнi забороннi заходи названих органiв, якi унеможливлюють виконання
Сторонами зобов'язань за цим.Щоговором або перешкоджають такому виконанЕю тощо.
6.2. Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим
,Щоговором внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу
Сторону про iснуючi перешкоди та ix вплив на виконання зобов'язаЕь за цим,Щоговором.
6.З, Якщо форс-мажорпi обставини дiють протягом З (трьох) мiсяцiв поспiль i не
виявляють ознак припинення, цей Щоговiр може бути розiрваний Виконавцем або
Замовником шляхом направлення письмового повiдомлення про це iншiй CTopoHi.
6.4" Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтверджено офiцiйним
документом компетентного органу.

7. строк дi договору тА IHIпI умови
7.1" Щей .Щоговiр набувае чинностi з"Ёмоменту його пiдписання i дiе до Зl "l2.2020p.
2.2. Змiни та доповнення) додатковi угоди до цього ,Щоговору е його невiд'емною частиною
i мають юридичну силу у разi, якщо воIIи викладенi у письмовiй формi та пiдписанi
уповноваженими на те представниками CTopiH.
7.З. Yci правовiдносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Щоговору i не
врегульованi ним, регламентуються нормами чинного в УкраiЪi заftонодавства.
7,4. Ifеit.Щоговiр складений украiнською мовою, на двох cTopiHKax у двох примiрниках,
кожний з яких мае однакову юридичну силу.
7.5. Yci спори, що пов'язанi iз цим Щоговором, його 1кладанням або TaKi, що виникають в
процесi виконання умов цього ,,Щоговору, вирiшутоться шляхом переговорiв мiж
представниками CTopiH. Якщо спiр Ее моя(ливо вирiшити шпяхом переговорiв, BiH
вирiшуеться в судовому порядку вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.
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8. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ I РЕКВIЗИТИ CTOPIH

ПОСТАЧАЛЬНИК:
ФОП Мороховська Юлiя СергiiЪна
едрпоу 2875зlз26\
UA7 5 3 8 0 8 05 0000000р02 60025 5 з 8 8

в АТ "Райффайзен банк Аваль"
мФо з80805
Iпн 287531з261
Не е платником податку на прибуток на
загальних пiдставах
Адреса: 42700, Сумська обл.., м.Охтирка,
вул.З.Гафановича, 5, кв. 1

С платником единого податку 2-га група
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