
ДОГОВIР Xn,ll
ПРО ЗАКУПIВЛЮ TOBAPIB

м.охтипка _{/_ абИ 202! року

)хтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв Л} 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoiобластi в особi директора ШульженКо IнессИ АнатолiiЪНи, щ; дiu 
"u "lдЪтавi 

Статуту(дМ ]Заrловник), з однiеi сторони, i ФоП Чернищук Олексiй Bu""rro."" i,o дiе на пiдставi Свiдоцтва,цалi - Учасник), з iншоi сторони, рiвом - Сторони, уклi}JIи цей договiр про тtже (дшri -.Щоговiр):

1" 1.Учасник зобов'язусться у 202|r"';*:Н#rffi:,uu:flовари, зазначенi в накладних, а
}1у9lник - прийняти i оплатити,u*i,o"up" :

дк 021-2015:44210000-5 Крнструкцii Ta rr ru"r"""
1 "2. Найменування(номен*латура,асортимент)товару З'сднувач.
1"3. обсяги закупiвлi ToBapiB ,о*уr" буr".rЪ"-# залежЕо вiд реального фiнансувilння видаткiв"

П. ЯКIСТЪ TOBAPIB
}1, Учасникгарантуе якiсть та надiйнiсirъ товару,що продасться вiдповiдно до положень ЗаконуУкраiЪи "Про захист прч}в споlкивачiв''"
2,2"у разi поставки неякiсного товару Заtrловник повинон здiйснити замiну i поставку товаруца_шежнотякостi протягом двох обочЙх днiв з дати отриманшI вiдповiдноi претензii вiд Учасника.2,3, Якiсть товару повинЕа вiдповiдати державним стандартаN{

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ

(срла.Щоговору визначаеться з }рilхуванням Закоку Украiни ''Про податок 
"u 

о]ii--БББ3.2. Сумацього.Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.
i

ry. порядок здIЙснЕнЕr{ оплАти
4,1, Розрахунки за товар, що е предметом данdго Щогов9ру, здiйснюються у безготiвковомупорядку грошовим перекtвом на рах}Еок Учасника rrротягом двадцяти банкiвських днiв з датиотримання товару згiдно з ЕакJIадЕою.
4.2. Пiдставою дJUI проведенЕя розрахуЕкiв е рахунок та IIакладна.

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB
5,1,учасник зобов'язаниfr передати товар Замовникупротягом 20 банкiвських днiв з датипiдписання даного Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6,1, У випадку порушення cBoik зобов'язань .u Й До.оuором Сфони несуть вi.дlовiдадьнiсть,ВиЗначенУ цим .ЩоговороМ та чинниМ в УкраiЪi законоДаВqТВоМ. J _ .- _a_:."l 

,2,2,У разi поруШення TepMiHiB, визначеЕиХ п. 1.2,4.2 Учасник сплачуе Залловнику -rpu$nl .анкцiiв розмiрi 0,5 уо вiд BapTocTi товару за кожен день прострочення. :. 
:6,3, У разi порушення TepMiHy оплати за отриманий товар Заrцовник сплачуе Учаснику пецIо,врозмiрi подвiйноТ облiковоi ставки Нацiональ"Ъ.о баrrпу Украiни вiд сlмlлпростроченого платежу 1аКожеЕденьпрострочення. r t -^-', 

,.. ,

6,4, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або неншrежневикоЕання зобов'язань, передбачених цим Щоговором, якщо воно ст€lJIося внаслiдоК дiТ форс-мажорних обставин.
6,5, Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим.Щоговоромвнаслiдок дii форс-мtDкорних обставин, повинна шисьмово повiдойити iншу Сторону про iснуючi



перешкоди та ix вплив на виконання зобовlязань за цим Договором.
6.6. Iснування форс-мажорних обставин повинно бути пiдтверджено компетентним оргаЕом.
6.7. ЗметоЮ забезпечеНня участi у, цивiльНо-правовИх та госпОдарськиХ вiдносинах, Еадаемо згоду
на обробку, зберiгання, використання, поширення та доступ до персон€tльних даних згiдно Закону
УкраiЪи пПро зЕжист персональних даних>> та iнших норм чинЕого законодавства. НаведеЕа вище
iнформацiя також може надаватись TpeTiM особалц.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.|. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконzlння або нен€tлежне виконаншI
зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пiд
час укJIадtшня.ЩогоВору та виникJIИ поза волеЮ CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне JIихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. СторОна, щО не може виконуваТи зобов'язання за цим ,Щоговором унаслiдок дii обставин
неперебоРноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту ix виникнонrrя
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi"
7.3. .Щоказом виникнення обставин непереборноi сили та строку ik дii е вiдповiднi документи, якi
видаються

(найменування оргаЕу, уповноваженого видавати TaKi документи)
7.4. Уразi коли сТрок дii обставин непереборноi сили ПроДоВжУеТься бiльше нiж 

- 

днiв, кожна iз
cTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей,щоговiр. У разi попередньоiъrоur"
Учасник повертас Заruовнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрвання цього,Щоговору.

YIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ "

8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати iх шrrяхом
взасмних переговорiв та консультацiй.
8.2.У разi недосягненшI Сторонами згоди сrrори фозбiжностi) вирiштуrоться у судовому порядку,

Ix. строк дi договору
9.1. Щей,Щоговiр набирае чинностi з <а>___-И__2021р. i дiе до 31.12.202lp.
9.2. Щей,ЩоговiР укJIадаетьСя i пiдписУетьсЯ у 2-х приМiрник€lх, що маютЬ однакову юридичну силу.

xI. Mt НЯ ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв J\b 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична ацреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рtжунок:
UA08 820 1 7 20з 44260008002033 8 1 2

.Щержказначейська служба УкраiЪи,м.КиiЪ
Код €ДРПоУ:2297710З

(g.О.-rльженко)

i Учасник:
ФОП Чернищук Олексiй Васильович
Юридична адреса: 42700, Сумська обл.
м.Охтирка, провулок .Щачний, бул. 1, кв. 75
Поточний рахунок:
U л52зз7 56800000260065 0099985 5

Сумське обласне управлiння
ВАТ ОЩАДБАНК
Код 3021011877З

(О.В.Чернищук)
.,-\

а_

><--r,-tрдilа л t2zsTl|92



Додаток .]\Ъl

до договору

202|р.

Сума
зГIS
(грн.)дк 021-2015

без ГIР (грн.) 7060,00

Всього з ПР (грн)

Юридичнi адреси cTopiHr

!l

t(i

З:
Охтирська загалI
сryпенiв ЛЬ 1 Охт
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700,м. Охтирка,
Сумська область
Поточний paxylloк
UА088201720з442
.Щержказначейська
Код.еffffiýýL Z29

rё

1мовник:
,ноосвiтня школа I-III
ирськоi MicbKoi ради

ъул. Перемоги,2

500080020з3812
служба УкраiЪи,м.КиiЪ
77I0з

.' fi.A.Illv.пblKerrrcn)

Учасник:
ФоП Чернищук олексiй Васильовцч
Юридична адроса: 42700, Сумська обл.
м.Охтирка, провулок.Щачний, буд. 1, кв. 75
Поtочний рtжуЕок:
U л52з37 568000002б0065 00999s 5 5

Сумське обласне управлiння
ВАТ ОЩАДБАНК
Код 3021018773

(О.В.Чернищук)
пIп#шжý,
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