
\,
договIр хs /!

ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

м. Охтирка /8 /"L 2020року

охтирська загальноосвiтня I-III ступенiв Nt 1 охтирськоТ MicbKoT ради СчмськоТ областi , в особi
директора Ш}zльженко Iнесси АнатолiiЪни. що дiе на пiдставi Стаryry (далi - Покупець), з однiсТ сторони, i
Фiзична особа-пiдприсмець Храмова Iрина Костяптинiвна , в особi Храмова rрина Костянтипiвна , що
дiе на пiдставi ццдц9щц_з_€дццQr8 державного реестру цридичних осiб. фiзичних осiб-пiдприемцiв та
громадських форм.чвань_, (далi - Продавець), з iншоi сторони, разом - Сторони, укJIали цей договiр про таке
(далi -.Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець зобов'язуеться у 2020 роцi поставити Покупцевi товари, зазначенi в накJIадних, а Покупець -
прийняти i оплатити TaKi товари .

1.2.Найменування (номенклатура,асо мент) товару вiдповiдно до Спецiфiкацii одатку 1

Щоговору за.ЩК 021 :2015 //у/2,

е/!-/,
П. ЯКIСТЬ TOBAPIB

2r1. Продавець гарантуе якiсть та
"Про захист прав споживачiв".

надiйнiсдь товару,що продаеться вiдповiдно до положень Закону УкраiЪи

2,2. У РаЗi пОставки неякiсного товару Продавець повинен здiйснити замiну i поставку товару належноi
якостi протягом п'яти робочих днiв з дати отриман}ш вiдповiдноi претензii вiд Покупця.
2,З. Якiсть товару повинна вiдповiдати нормативним документам, дiючим в УкраiЪi державним стандартам i
ПiДТверджуватися супроводжуючими товар документами, передбаченими чинним законодавством.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
?

до

(вказати цифрами та словами)

З.2. Сума цього ,Щоговору може бути змiнена за взасмною згодою CTopiH. fЗ,З. ПОКУПеЦь Оплачуе товар за цiною, визначеною в рахунках та накладниf, наданих Продавцем.

IV. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕНIIЯ ОЛЛАТИ
4.1, Розрахунки за товар, що е предметом даного Щоговору, здiйснюються у безготiвковому порядку
грошовим перекzвом на рахунок Продавця протягом двадцяти банкiвських днiв.
4.2. Пiдставою для проведеншI розрахункiв с рахунок та накJIадна, якi являються невiд'емними частинами
даного Щоговору.
4.3_. Умови.укпадання договорУ поширюються на господарськi зобов'язанюI, що виникJIи у cTopiH з
l''У /& 2020 року вiдпЬвiдно до ч.3 ст.631 Цивiльного *од"*,"у УкраiЪи.

' ч. постАвкА TOBAPIB
5.1. Продавець зобов'язаний передати товар Покупцевi протягом п'яти робочих днiв з дати надходження
коштiв на рахунок Продавця.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. У випадкУ порушеннЯ cBoik зобоВ'язанЬ за циМ ЩоговороМ Сторони несутЬ вiдповiдальнiсть, визначену
цим Щоговором та чинним в YKpaiHi законодавством.
6,2,У РаЗi пОрУшення TepMiHiB, визначених п. 5.1 Покупець сплачуе Продавцевi пеню у розмiрi 0,5 % вiд
облiковоi ставки Нацiонального банку УкраiЪи за кожний день простроченшI .

6.3. У разi поруШення TepMiHy оплатИ за отримаНий товар Покупець сплачуе Продавцевi пеню в розмiр|
0,5 % ВiД ОбЛiкОвоТ ставки Нацiонального банку УкраiЪи за кожен день прострочення.
6.4. СТОРОНИ ЗВiльняються вiд вiдповiда.гlьностi за повне чи часткове невиконання або неналежне виконанн8
ЗОбОВ'ЯЗань, передбачених цим Щоговором, якщо воно стiчIося внаслiдок дii форс-ма:корних обdтавин.'
6.5. СтороН1, ЩО не мае можJIивостi належним чином виконати cBoi зобов'язання за цим !оговором
внаслiдок дiт форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторо}ry про iснуючi перешкоди
та ik вплив на виконання зобов'язань за цим ,Щоговором.
б.6. IСНУВаННЯ фОрс-мажорних обставин повинно бути пiдтверджено компетентним орга}iом.
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зобов'язань за цим
ВИНИКПИ ПОЗа ВОЛеЮ CTopiH (аварiя, пuru.rробЪ,;Ы;";, епiдемiл *,.""*]iНЖ;r !ОГОвору та
7,2, Сторона, що не.може виконувати зобЬв';;"";;;;;;До.о"ороr;;;;;;- 

дii обставин непереборноi

9:"d;,Т*;:Jffi:Т:r:liЖ 
ПРОТЯГОМ 10 дпri*.-*оrенry ik виникнення повiдомити про це iншу

7,З, ЩоказО, u"""п,"""Ы обставИн непереборноТ сили та строку ix дii е вiдповiднi документи.
7,4, У разi колИ строкдii обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше Еiж Ш днiв, кожна iз CTopiHВ УсТаноВленоМУ поряДкУ Мае праВо рйiр*u'" ц't Ё;;. Уразi ""й;;;;т orrnur" покупець повертасПРОДаВЦеВi КОШТИ ПРОТЯГОМ ДеСЯТИ Д'iu. дня розiрван"" цЬо {оговору,Ъкщо вони були перерахованi.

:*"Iffi r;I"*ffi :Iffi :"r'""u"I"'}1J"Т;:УДffi :#":; jr-.тьсявирiшуватиiхшляхомвзаемних

8,2, У разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшуються у судовому порядку.

'?]H.йfloгoвipнабиpaсчиннoстi=..'L:ЩiYo,.лo<1{>Ц,2020p.
9,2, Щей [оговiр Y*uiu"""" i пiл.r""уБ"с" у-2-* пЙйй"**, що мають од*ruйuу юридичну силу.

Х. ДОДАТКИДО ДОГОВОРУ

(у разi наявностi .Б*rа.ruюru"" додuо"Б ДББЙЙ

XI. МIСЦЕЗНАХОДЖЕНIUI ТА БАНКIВСЪКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Продавець:
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Юридичнi адреси cTopiH:

Продавець:
ФQД Хuамова I.K.
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