
договIр Ji{} 2/02-1

ПРО НАДАННЯ ПОСJIУТ
м охтиDка

Приватне пiдприсмство <<СпецпромторD), в особi директора Погорслова Олега Васильовича, дiючого на

пiдставi Стаryry, (нада-тIi iменуеться "ВИКОНАВЕЦЬ"), з однiеТ сторони,

i ЗОШ I-ПI сryпенiв ЛЬ 1, в особi директора Шульженко Iнесси Анатолiiвни, що дiе на пiдставi Статуry, (далi -

Замовrпшt), з iIшlоi сторони, р€lзом - Сторони, укJIi}ли цей договiр rrро таке (далi - ,Щоговiр).

Вrжонавець зобов'язуеться 202l^ приfuлае i опrrачуе посJцли,
-d На )rMOBaX, ВИЗНаЧеНI]D( ЦИIvI

,Щоговором, а саме:
- СтандартнИй пакеТ обсrryгов}ъаЕшI ПЗ KM.E.DOC> з правом отримашUI оновлень на сайтi розробника (piK) розширений;
12. обсяги посJrуг можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансуванrrя видаткiв.

П.ЯКIСТЬ РОБIТ ЧИ ПОСЛ}Т
2.1.Виконавець гарантуе якiстЬ та своечаснiСТЬ НаДаНI]D( послуг, вiдповiдно до положень Закону УкраiЪи "Про захист щrав
спож}вачiв"
2.2. У разi неякiснID( послуг або невиконання 'Ix, BrшoHaBerФ несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодuIвством

УкраТни.
ПI. ЦIНАДОГОВОРУ

3.1. Сума цього Договору становить 2000,00 грн.

роцi надати, Замовнrл<овi, а Замовник,JmJ lИr/tZ/4 1 Moila,J/a/!)a

(Двi тисячi грlвегъ 00 колiйок).
(вказати rцлфрами та словами)

Без ПДВ.
(сума,Щоговору визначаеться з }раiуваrпrям ЗаконусУбрп,l*п "Про податок на додаrrу BapTicTb")

3.2. Цiна цього ,Щоговору може бути змеtшrена за взаемною згодою CTopiH.

rv. порядок здЙснЕння оплАти
4.1 РозрахУнки за посJryги, що е преД\,Iетом данОго ЩоговорУ, здiйсrцоються у безготiвковому порядку грошовим

переказом на pzxyцo6 Виконавець цротягом десяти банкЬських днЬ з дати наданих посJryг згiдно aKTiB виконанrлi робiт.

4.2. Пiдставою дIя цроведення розрахункЬ е pax}Troк та акт ВиконанIlD( робiт, якi явJUIються невiд'емЕI,il4и частинами

даЕого договору.
4.з. Умови укJIадашU{ договору поширюються на господарськi зобов'язання, щоЕиникJIи у cTopiH " il& Oi 2021 року

вiдповИно до ч.3 cT.63l Щlвiльного кодексу Украiни,Щоговору.

Ч. ПОСТДВКА TOBAPIB (НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЪО ВИКОНАННЯ РОБIТ)

5.1. Виконавець зобов'язаний виконати посJryги Замовнику протягом 10робочю< днiв з дати пiдrшrсання даного Щоговору.
VI.IIPABA ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH

6.1.У влшадКу порушенШI своiх зобов'язанЬ за цшu ,ЩоговороМ Сторони несуть вiдповiда.llьнiсть, визначеIry цш,I ,Щоговором

та чинним в YKpaTHi законодавством.

6.2. У разi невикОнанIUI сторОнами догоВору cBoix договiрrrиХ зобов'язань протягом з€lзЕаченого TepMirTy до HID(

застосовуюТься штрафнi саiкцiТ не ни)кче подвiйноТ облiковоТ ставкИ Нацiонатtьного банку УкраТни.

6.3. Сторони звiльняються вiд вiдповiда.ltьностi за повне чи часткове невиконанЕя або неншrежне виконаншI зобов'язань,

передбаченrл< цl,ш,Щоговором, якщо воно стztпося внаслiдок дiТ форс-мажорних обставин.

6.4. Сторона, що не мае можJIивостi належнrдu чином виконати своi зобов'язанIUI за цим ,Щоговором внаслiдок дii форс-
MaжopHID( обставIтr, повинна письмово повiдомити iншу CTopoIry про iснуючi перешкоди та Тх вгшrrш на виконання

зобов'язаtъ за цим Щоговором.
6.5. Iснування форс-мажорrпо< обставин повинно бути пiдтверджено компетентним органом.

чп. оБстАвини нЕпЕрЕБорноi сILIи
,1,1. СторонИ звiльнfrотьСя вiд вiдповiдальностi за невиконання або Еен€шежне викоЕанIи зобов'язань за цим ,Щоговором

у разi виникненIUI обстrtвин непереборноТ сили, якi не iснували пiд час укJIадаIцш Щоговору та виникJIи поза волею CTopiH

(аварiя, катастрофа, стшriйне лrо<о, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощо).

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язаrшrя за щц{ ,щоговором унаслiдок дii обставин непереборнот сliли, повинна

не пiзнiше нiж протягоМ днЬ з момеНry ix виникНення повiдоМити прО це iншу Сторону у письмовiй формi.

7.З. [оказом виникненIUI обставин непереборноi сили та строку iх дii е вiдповiднi документи, якi видаlоться

(найменування оргш{у, уповновiDкеного видавати TaKi документи)
'7.4. У разi коли строк дiТ обставин непереборноТ сили продовжуеться бiльше нiж днlв, кожна

Учасник повертаеiз cTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей Щоговiр. У разi попередньот оппати

Замовнику кошти tIротягом трьох днiв з дня розiрваншI цього ,Щоговору.

I.IIРЕДМЕТ ДОГОВОРУ



i

взаемн}D( переговорlв

,F

чIп. вирIшЕннясIIорIв

8.1. У випадкУ виникненIUI спорЬ або розбiжностеЙ Сторошr зобов'язуються вирiшрати Тх шляхом

та консуJьтацiй.

8.2. У разi tiедосягнення Сторонами згоди спори Фозбiк{остi) вирiшуються у судовому порядку,

Ix. строк дi договогv
9.1.ЩейЩоговiрнабираечrш*rо"i"п_И___l, JIюток) 2021 р,iдiедокзl>грудrя2021 р,

9.2. Цей Щоговiр укJrадаеться i пiдписусться у 2-х тrрrлrлiрrпшса<, що мzlють однакову юридичну сиJIу,

х. додлтки до договору
новlдlемвою qастлпlою rроrо ,щоrовору е:

-;;;;;rr"", робiт Nч ОУ -2ja4, patqrнoK Nч СФ-2/02-|

XI. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКIВСЬКIРЕКВВИТИ CTOPIH

i,

Виконавець: Ф

Приватне пiдприсмство <<СпецпромторD)

Юридична адреса:

42700,м. Охтирка, пров. Шовковичний, 19

Сумська область

Поточний рахунок:
р/р UA8 1 3Ъ7546000002600905 5008 1 5 5 в суплська

Замовrryrк:

ЗОШ I-ШI ступенiв ЛЬ 1

Юридична ад)еса:

42100,м. Охтирка, вул. Перемоги,2

Суллська область 4

Поточtпшl рахунок:
UA
в

U!r,x,

lэЩУД;д * >=Яlt \

ýi::;:\й



Погорслов О. В.

АКТ Nc OY,2lo2-1
здачi-прийняття робiт (надання послуг)

м.Охгирка

Щ^:i:Ёfii"##,;iЩЩi=ii"ЧilЦЁ{i+ЛЁr i "'"ЬЪЫп"о""ч, з iншого боку, склали цей акr про те, tл

(наданi TaKi послуги) :

ЗАТВЕРДЖУЮ

.Щиректор'Гiрiп""r"" пiдприемство"Спецпромторг"

Вiд Виконавця:

_@*-
"|)!," лоrоrо2о21 р,

Пff"ur*" п iдприемство"Спецпромторг"
Бiiрпоу зOi08091 тел 0544642505
ЁБ'B-UA8133754600000260090550081 55

ЬVмёькдЪ-i кБ "привАтБАнк, мФо зз7546

Неплатник П!В
е платником податку на приброк на загальних

пiдставах з 01.04.2011 року
фЬ""ч Сумська обл, м,Охгирка,
ппов.Шовковичн!4й19 --.-

- Стандарт. пакет обслtуговрання П3 'M E_Dj_9}
np""oп,t отр"ман"я ономень на сайтi розроЬника д
(рiк)розш 

@ -1посл, 2'000,00грн

3агальна BapTicTb робiт (послуг)_2,000,00 грн (!Bi тисячi гривень 00 копiйок),

Сторони претензй одна до одноj не мають,

"ф,л"-уЬiо7lr;р

мреса вул. ПерЬмом :!,,* Qdирка, Сумська

область,4270а :

Вiд Замовника:

?
яr.'h<

,aс_,ъ>
,-

постачальник

0дерlоlвач

Приватне пiдприемство"Спецпромторг"

елРпоУ 3020809'l, тел. 0544642505
ЁЫ' "1 

дЪiЪ"r-йЁ d 0 Ь 0 0-;Ё00 ýffi 0 0в 1 55 Cyl\,t с ькд ф_я кБ " п р и вдтБдн к,

мФо 337546
Неплатник П,ЩВ

е платником податку на прибуrок на загальЁих пiдставах з 01 ,М,201 '1року

йо""" Сумська обл, м,Охтирка, пров,Шовковичний, 1 9

ЗОШ 1-1ll ступенiв М 1

тел.

Раryнок,фаrсгура Nч СФ -2lO2,1

вiд"OЛ' Лютого 2о2l р,

Всього на суму:

!|Bi тисячi гривень 00 копiйок

Без ПýВ

Виписав '.trД-- o.",""t"p**


