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ОХТИРСЪКА ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА I_ПI СТУПЕНIВ Jф 1 ОХТИРСЬКОi MICьKOI
РАДИ CYMCЬKOI ОВЛДСТI, у подальшому <<Покупець>l, в особi директора Шульженко Iнесси
АнатолiТвпп, tцо дiе на пiдставi Статугу, з одного боку , i

тоВ (ВП (dIолIсАII})l над8лi кПост8чальник в особi старшого менеджера iз збуrу Сумського
регiонального вiллiлу продажу БрезицькоТ Олени АнатолiТвни, що дiе на пiдставi довiреностi Ns 280 вiд
28,12,2020 р., з iншого бокуо разом за текстом поiменованi як Сторони, а окремо - Сторона, умали цей
Щоговiр поставки лакофарбовоТ пролукчiТ (далi за текстом - ýоговiр) про наступне:

1.1 Постачалr"и* зоЬоr'язусгься i;"rТL*ЖЗ;frТ:iЖбову продукцiю надалi - Товар (код
ТоВару згiДно ДК 021:20l5 - 448l0000-1 Фарби, ДК 02l:2015 - 44820000-4 Лаки), в acopтиMeнTi, кiлькостi iза
цiною, що зазначеша в видаткових накпадних, рахунках-фактурах та СпечифiкацiТ (Додаток J'{bl), якi е
невiд'емною частиною цього.щоговору, а Покупець зобов'язаний прийняти вищевказаний товар i оплатити
lйого в порядку, передбаченому цим,,Щогов9ром,

2. умовипостАвки
2.1 ПОСтавка товару здiйснюсться транспорюм Постачальника. BapTicTb доставки товару входить у

BapTicTb товару,
2.2 ПеРедача товару вiд Постачшьника до Покупця здiйснюеться за видатковою шакJIадною, в якiй

вказусться найменування тOвару, який постачаеться, його кiлькiсть i цiна. 4

3. строкипостлвки
З. I СT'роки ra мiсце поставки товару встановлюються за взаемною згодою CTopiH,
3.2 Право власностi та Bci ризики на товар переходtть до Покупця в момент отримаяня товару вiд

ПОСТачальника та пiдписання видатковоi накладноi Сторонами, Факт пiдписання Покупцем видатковоi
накладноi засвiдr{уе вiдсугнiсть у останнього прчгензiй щодо кiлькостi та асортимепту Товару.

4. пор{док розрАхункIв
4.1 оплата товару здiйснюсться вiдповiдно до виставлених Посrачальником paxyнKiB на оплату,

шляхом перерахунку грошових коштiв на розрахунковий рахунок Постача,.lьника у TepMiH, погоджений
Сторонами.

4.2 Цiна ювару, що постачаеться за чим .Щ,оговором, cTaHoBtltb25 963,80 грн., в т.ч. П.ЩI} 4 327,30 грн

5. глрАнтLя якостI
5.1 .iKicTb товару, що постачаgrься, повинна вiдповiдати технiчним умовам тOваровиробника, що

п iдтверджуеться паспортом якостi.
5.2 Постачмьник несе вiдповiдальнiсть за якiсть товару в мех(ах гарантiйного TepMiHy зберiгання,

зщlначеногО на упаковЦi, за умовИ дOтриманнЯ ПокупuеУ рекомендацiй Постачальника щодо зберiгання
товару.

6. ВЦПОВЦАЛЪНIСТЬСТОРIН
6,1 За НеВИконання або ненапежне викрнання зобов'язань за цим,Щоговором винувата Сторона несе

ВiДПОВiДаЛЬНiСТь згiлно чинного законодавства УкраiЪи, а тдкоr( зобов'язуеться вiдцкодувати iHrrriй CTopoHi
yci понесенiу зв'язкУ з цим збитки' 

1. Форс-мАжор
7.1 СтОрони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання cBoii зобов'язань за цим .Щоговором у

випадку настання обставин непереборнот сили (форс-моrсору), що ви}tикJIи не з волi Стфiн пiсля укладення
ЦЬОГО,ЩОrоВору, якi перешкодкають повtlому чи частковому виконанню.Щоговору i настання або дiя яких, а
також ii наслiдки, неможпнво було передбачити чи вiдверпути в розумний спосi6.

7.2 ОбСтавинами непереборноТ сили е надзвичайнi та невiдворотнi обставини, що об'ективно
унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, а саме, але цим nepejrikoM не
ОбМеЛryРчись: вiйша та BocHHi дiТ, введення во€нного та (або) надзвичайного стану, повстаннi, мобiлiзацiя,
еПiДеМii, пОжежi, вибухи, дорохtнi i приролнi катастрофи, несаuкцiоноване втручання в роботу комп'ютерних
МеРеЖ, ШЛЯХОм кiбератаки та впливу шкiдtивих програм, якi спричинили пошкодження програмного
ЗабеЗПеЧенttя таlабо комп'ютерноТ технiки, дiя будь-яких видiв блокад, заборон t{a експорт чи iмпор у меж,лх



строкУ.Щоговору, u*r," о"о*uвних органiв, Ulo вплиВаlоть на виконаншЯ зобов'язань по 21оговору, а також Тх
наслiдкн.

7,3 Стсlрони зобов'язаtli повi/tомити одна олlIу У випалкУ l{ас,l,ання обставин ttепереборноТ си,rи в
п'ятиденltИй строК буль-якиМ доступIIиМ crlocoбorvi, CTopbrIa. що свосчасtlо lle повillомила iЙу irоро}Iу лр()
настання обставин непереборшоТ сили, не мOже пOсилатись tla них oKpiM випадку, коли ,ti * o6"ru"",,"
перешкоджitли своечасltому гlовiдомJlенl lto.

на;lеiкним пiдтвердження наста}l}lя лiт форс-мажорllих обставин Сторони домовились вважа.I.и
документ, виданий рсгiональною торгово-промисловоtо палатою CTopoHtl, для якоТ виник;lи TaKi йставини.
або iншим уповновФкеним оргаIlом державIrоi влади.

7,4 Якшо вказанi обставвItи булугь заважати BиKollaнlllo зобов'язань за ци[,l f]оговоролt У продовж 2- хмiсяцiВ з моментУ lх.виникнеНня, СтороНи вправi вiдмовитисЯ вiд пода..lьlltогo виконання ffоговору бсззверненнЯ ло Суду' пiсля письМового сповirцсtltlЯ один одноГо прО цей HaMip. У цьомУ в}!падку CTopotttr
здiйснюють взаеморозрахуitки, lllo пов'язаlti з врtконаlttlям зобов'язань за ,t"*i До.оrором, Ila момент йоt.tl
розiрванltя.

8. розгляд спорIв
8,1 Слори, lJIo виникпИ v зв'язкv з tlевиконаНням абО не належним виконанням зобов'язань за цим

,Щоговором, пiдлягають po..nroy У судов3мУ 
""р"*,У 

';йпо"йuо"ri 

з дiючим законодавством УкраiЪи,

9. IHшI умови договору
9,1 r{ей ffоговiР вступаС в силУ з моментУ його пiдпнСання i дiс дО з1.12.2021 р., шrе у буль-якому разiДО ПОВНОГО ВИКОНаННЯ ЙОГО СТОРОНаМИ ЗОбОВ'ЯЗанЬ прийнятих на себе до qпливу строку дii: цього .щоговору.РозiрванпЯ flоговорУ мо)tоlиве за взаемноЮ згодоЮ CTopiH пiсля провед€цня Bcix взаеморозрахункiв,

_ 9,2 Сторона ffоговору, яка бажас_ розiрвати !оговiр, повинна письмо8о попередити про це iHulvСторону не пiзнiше нiж за один мiсяць до бажаноТдати розiрваrlня flоговору,
9.3 Yci змiни i доповнення до цього [оговору е Йо.о невiд'емною .,a.rr"о,о.
9,4 У випадках, не передбачениХ циМ !оговором, Сторони керуються чинним законодавство*I

Украrни.
9,5 На момеЕт укпадання .щоговору Постачальttик с платником податку на прибугок tla загальних

пlдставах.
9,6 На момент укладання flоговору Покупець lrеприбугковою оргавiзацiсю
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до Договору ЛГс

Спешшфiкачiя

Додаток Jlbl
вiд <<; / ,, p.l; 2021 р.

Назва товаруЗlП l__ ":::]":"'_,, _;_ЭЦtт:_;_ i УКЕЕД i___]]ДВ

' I lуg.:gt|.IалtФЭССжовто_корп"r""ап 
-'-ш, -, 

zoo"ooo 
-lZЪB 97,00200,000 i "-"" | ,,,"" I 19400,00

"DеkАп"_-2,8кг. * _ .,._

Загальна BapTicTb товару: Двадцять п'ять тисяч дев'ятсот шiстдеся,г три гривнi 80 коп., у тому числi П.ЩВ
4 327,30 грн
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