
ДОГОВIР Nn I
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

щДдrдрка а"t al/ 2021 року

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
бластi в особi директора Шульженко Iнесси АнатолiiЪни, що дiе на пiдставi Статугу (далi -

Замовник), з однiеТ сторони, i ФОП Щульська О.М. що дiе на пiдставi Свiдоцтва про державну
ресстрацiю, (далi - Учасник), з iншоi сторони, разом - Сторони, уклаJIи цей договiр про таке (далi -

Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасник зобов'язуеться у 202| роцi поставити Замовниковi товари, зазначенi в накладних, а
Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари : ЩК 021-2015:441 10000-4 Конструкцiйнi матерiали.
1 .2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару гiпсокартон.
1,3. Обсяги закупiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.

П. ЯКIСТЬ TOBAPIB
Z.r. Уrua"ик гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що продаеться вiдповiдно до положень Закону
УкраiЪи "Про захист прав споживачiв".
2.2,У разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару
палежноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноi нретензii вiд Учасника.
2.З. Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ
З.1. Сума цього .Щоговору становить З72.00 (Триста сiмдесят двi гривнi 00 коп.)

(вказати цифратии та словалли)

у тому числ1]
(сумаа !оговору визначасться з урzжуванням Закону Украiни "Про податок Еа додшIу BapTicTb")

З.2. Сумацього.Щоговору може бути зменшена за взасмною згодою CTofiiH.

Ш. ПОРЯДОК ЗДШСНЕННЯ ОIИIАТИ
4.1, Розрахунки за товар, що с предметом даного ,Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим переказом на рахунок Учасника протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
отримання товару згiдно з накладною.
4.2. Пiдставою длrI проведення розрахункiв е рахунок та накладна.

' ч. постАвкд товдрIв
5.1.Учасник зобов'язаний передати товар Замовнику протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
пiдписання даного,Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. У випадку порушення своТх зобов'язань за цим,Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,
визначену цим.Щоговором та чинним в YKpaTHi законодавством.
2.2.У разi порушення TepMiHiB, визначених п. 1.2,4.2 Учасник сплачуе Замовнику штрафнi санкцii
в розмiрi 0,5 О^ вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення.
6.3. У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Замовник сплачуе Учаснику пеню в

розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку УкраiЪи вiд суми простроченого платежу за
кожендень прострочення. {

6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконаЕня або неналежне
виконання зобов'язань, передбачених цим .Щоговором, якщо воно сталося внаслiдок дii форс-
мажорних обставин.
6.5, Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати cBoi зобов'язання за цим.Щоговором



внаслiдоК дii форс-МажорниХ обставин, повинЕа письмово повiдомr,rги iншу Сторону про 1снуюч1
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на виконання зобов'язан" ,9 u"lд:l"л"_"j.::
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)м tIинного законодавства. НавеДена ВиЩе

УкрашИ кПро захист персоЕальних даних)) та шших ноtr

iнф ормачi" iu*о". може надаватись TpeTiM о собаtrл,

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ

'7.|, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за ЕевикоЕаIIня або ненtшежне виконаннJI

зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сипи, якi не iснрали пiл

час укJIадання,Щоговору та виникли поза волею CTopiH (аварiя, катасiрофа, стихiйне JIихо, епiдемiя,

епiзоотiя, вiйна тощо). l -----_ ТТл_попппl , . бставин
7.2. СторОна, щО не може виконувати зобов'язання за цим ,Щоговором у наслlдок д11 о

неперебор"оi .rо", 
- 

повинЕа не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту iх виникнення

повiдомити про це iншу Сторону у письмоВiй фОРМi, .__:__ _::л _i*_л_i__i ппrrпrатттй
71З. .Щоказом виникЕення обставин непGреборнЪТЪили та строку iх дii е вiдповiднi документи, як1

видаються

VIII. ВИРIШЕНЕЯ СПОРIВ

8.1. У виIIадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхом

взаемних переговорiв та консультаuiй,

8.2. У разi недоС".".rr"" Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiптуlоться у судовому порядку,

Ix. строк дi договору
9.1. I]ей Щоговiр набирае чинностi з <Щ> Ц, .2021р. i дiс до З1,|2,2021lр,

9.2. Цей.Щоговiр у*йu.ru"я i пiдписуБ"с" у Z-* 
"римiрниках, 

що лfrають однакову юридичну силу,

к. MI нАхо
Учасник:

ФОП.Щульська О.М.
Юридична адреса: 42'700, Сумська обл,

м.Охтирка, вул. В.Зарiчна,9 1

Поточний рахунок:
UА983375б80000000260053 1 08256

АТБВ 10018/050 АТ кОщадбанк>

Код 275930з027

(,Щульська О.М.)

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42'700,м. ОхтиркЬ, вул. Перемоги, 2

Супtська область
Поточний рzжунок:
UA37820 1 7 20з 442]10005 00003 3 8 1 2

ужба Украiни,м.КиiЪ

.Шульясенко)

бщ}
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