
ДОГОВIР ХsLl
ПРО ЗАКУIIIВЛЮ TOBAPIB

м.охтиока 4_ С/6 2021 року

)хтирська загальноосвiтня школа I-III сryпепiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
областi в особi директора Шульженко Iнесси АнатолiiЪни, щЬ дiс на пiдставiСтатугу(далi -
Заl,rовник), з однiеi сторони, i ФоП Чернищук Олексiй Васильович що дiе на "iд"йi Свiдоцтва,
1алi - УчаСник), З iншоi сторони, разом - Сторони, уклаJIи цей договiр про таке (да-гri -,,Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасник зобов'язуеться у 202l роцi поставити Залловниковi товари, зазначенi в накJIадних, а
Замовник - прийняти i оплатити TaKi товари :

ДК 021-2015:44530000-4 Крiпильнi деталi
1 .2. Найменування(номенкJIатура,асортимент) товару Анкер.
1.3. обсяги закvпiвлi ToBapiB можуть бути зменшенi залежно вiд реа-lrьного фiнансування видаткiв.l ' г-- ----'J ' 

**i"ri^rъЪо*ru
2.1" УчасникгараЕтуе якiсть та надiйнiсть товару,що продасться вiдповiдно до положень Закону
Украiни "Про захист прав споживачiв".
2.2.у разi поставки неякiсного товару Заlrловник повинен здiйснити замiчу i поставку товару
шалежноi якостi IIротягом двох обочих днiв з дати отримання вiдповiдноiЪретензii вiд Учасника.
2.з" Якiсть товару повинна вiдповiдати державним стандартам.

3.1. Сума цього,Щоговору становить 2

у тому числ1:
(срlа.Щоговору визначасться з урахуванням Закону УкраiЪи "Про податоIQда додану BapTicTb'')

3.2. Сумацього.Щоговору може буги зменшена за взаемною згодою CTopiH.

ry. порядок здIЙснЕння огfлдти
4.1. Розрахунки за товар, що е предметом дчtного ,Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим ilереказом на рахунок Учасника протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
отримання товару згiдно з накладною.
4.2. Пiдставою дJU{ проведення розрахункiв е рахунок та нi}кладна.

ч. постАвкд товдрrв
5.1.учасник зобов'язаний передати товар Залловникупротягом 20 банкiвських днiв з дати
пiдписання даного .Щоговору.

vI. прАвА тА оБов,язки cToPIH ,, .

6.1. У випадкУ порушеншI cBoix зобов'язалrь за цим ,Щоговором Сторони несуrь вiдповiдальнiсть;
визначену цим.Щоговором та чинним в yKpaiHi законодttвством. 

:

2.2.У разi порушення TepMiHiB, визначених п. I.2,4.2 Учасник сплачуе Замовнику штрафЁi санкцii
в розмiрi 0,5 а/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 Укратни вiд суми простроченого плат9жу за
кожен день прострочення.
6.4. Сторони звiльняються вiд вiдповiда-тrьностi за повне чи часткове
виконання зобов'язань, передбачених цим ,щоговором, якщо воно
мажорних обставин.

невикоЕання або неналежно
сталося внаслiдок дii форс-

III. ЦIНА ДОГОВОРУ

(вказати цифраrr.rи та словаr,rи)



6,5. СторОна, щО не мае можливоСтi належнИм чиноМ виконати своТ зобов'язання за цим ,ЩоговоромвнаслiдоК дii форс-МажорнI,D( обставин, повинЕа письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi
перешкоди та ix вплив на вйконання зобов'язань за цим Щоговором.
6.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно буги пiдтвеРлжено компетентним органом.
6.7. Зметою забезпеченНЯ 1"racTi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, надаемо згоду
на обробКу, зберiгаНня, викорИстання, поширенНя та достУп до персОнаJIьних даних згiдно Закону
украiни кпро захист tIерсонапьних даних>> та iнших норм чинного законодавства. Наведена вище
iнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.|. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконаннrI або ненч}лежне виконання
зобов'язаrrь за циМ .ЩоговороМ у разi виникненНя обстазин непереборноi сили, якi не iснуваrrи пiд
час укJIадання.ЩогоВору та виникJIИ поза волеЮ CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язtlння за цим ,Щоговором унаслiдок дii обставин
неперебоРноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту iх виникнення
повiдомити про це iHriry Сторону у письмовiй формi.
7.З. .ЩоказОм виникнення обстаВин неfiереборноi сили та строку ix дiТ е вiдповiднi документи, якi
видаються

(найменування органУ, Уповноваженого видавати TaKi докрлеr,r"1
7.4. Уразi коли строк дii обставин непереборноi сили rrродовжусться бiльше нiж днlв, кожна 1з
CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей,Щоговiр. Уразi поперед""ЪЪплати
Учасник повертае Заlловнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрван"" цuоiо,Щоговору.

VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. У випадку виникноння спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхом
взасмних rrереговорiв та консультацiй.
8.2. У разi недосягнення Сторонами згоди спори фозбiжностi) вирiшгlтоться у судовому порядку.

Ix. строк дi договору
9.1. Щей.Щоговiр набирае чинностi з <<L>___a6-_2021p. i дiе До З1.12.202lр.
9.2. Щей.Щоговiр укJIадасться i пiдписусться у 2-х примiрникiж, що мають однакову юридичну силу.

xI. MI ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адресц
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UA08820 1 7203 44260008002033 8 1 2
.Щержказначейська служба УкраiЪи,м.КиiЪ

(I.А.Шульженко)

Учасник:
ФОП Чернищук Олексiй Васильович
Юридична ацреса: 42700, Сумська обл.
м".Охтирка, провулок,Щачний, буд. 1, кв.
Поточний рахунок:
U л52зз7 56 8 00000260065 00999 85 5

Сумське обласне управлiння
ВАТ ОЩАДБАНК
Код 302101877з

(О.В.Чернпщук)
пIп 
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,Щодаток М1
до договору

xs,r! ",fxZ,P 
"""iя до доrовору

202lp.

С}ма
зtIР
(грн.)Найменрашипредt{fiу

закулiвIIi
дк 021-2015

без ПlР (грн.) 27о,Oо

Всього з ГI!Р (грн)

Юридичнi а цреси сторirд:

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKo[ ради
Сумсько[ областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка} вул. Перемоги, 2
Сумська область
Поточний рzжуIIок:
UA08820 1 7 20з 44260008002033 8 1 2
.Щержказначейська служба УкраiЪи,м.КиiЪ
Код еДВЦQУ:22977ЮЗ

(I.А.Шульженко)

Учаспик:
Учасник:

ФоП Чернищук Олексiй Васильович
Юридична апреса: 42700, Сумська обл.
м.Qхтирка, провулок,Щачний, буд. 1, кв. 75
Поточний рахунок:
а л52з з 7 56 8 0 00002 600 65 00999 8 5 5
Сумське обласне управлiння
ВАТ ОЩАДБАНК
Код 302101877з
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