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ОхтирсьКа загальноосвiтня школа I-1П gауцgцiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi
областi в особi директора ШульженКо IнессИ Анатолi[вНи, щО дi. на пiдставi Сiатугу (да.гri -
Замовник), з однiеi сторони, Фiзична особа * пiдприсмець Шафаренко Андрiй Андрiйович, в
собi ШафареЕко Андрiя Дндрiйовича, що дiе на пцставi 

"".r""п"ЬдрпоУ ,io*i - fчасник), з
rшоi сторОни, р{}зоМ - Сторони, укJIаJIи цеЙ договiр про таке (лалi -.Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

l3. обсяги закупiвлi ToBapiB можуть буги зменшенi залеlйо вiд го фi
Ш. ЯКIСТЪ TOBAPIB

2.1. Учасник гарантуе якiсть та надiйнiсть товару,що прода€ться вiдповiдно до tIоложень Закону
Украiни "Про захист прав споживачiв".
2.2,у разi поставки неякiсного товару Замовник повинен здiйснити замiну i поставку товару
паленсноi якостi протягом двох обочих днiв з дати отриман}uI вiдповiдноi протензii вц Учасника.
2.3. Якiсть товару повинша вiдповiдати державним ста}rдартам.

Ш. ЦIНАДОГОВОРУ
3.1. Сума цьOго.Щоговору становить 22 б54,09 { ДвgдЦЯтр двi тисячi шiстсот поятдесят чотири

(сума ffоговору визначаеться з урахJiванням За*оrцlУ
грлtвнi 00 копiйок) беЗ IUIB, 
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З.2. Сума цього.Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.

w. Еоршок здIйснЕЕЕя ооооr"
4.1- Розрах}чки за товар, що е предметом даного .Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим перека3ом на рахунок Учасника протягом двадцяти банкiвських днiв з дати
отримання товару згiдно з накладною.
4.2. Пiдставою дJI'I проведеннrl розрахункiв е рахунок та накладна.
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У.IIОСТАВКА TOBAPIB
5.1.учасник зобов'язаний передати товар Замовнику протягом 20 банкiвських днiв з дати
пiдпиоання даного .Щоговору,

W. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1, у випадку порушеннrI своlх зобов'язань за цим flоговором Сторони несJдь вiдповiдаtльнiсть,
визначенУ цим,ЩоговороМ та чи[{ним в УкраiЫ закоЕодавством.
2.2, У разi порушеншI TepMiHiB, визначених п. 1.2,4.2 Учасник сплачус Замовнику штрафнi санкцii
в розмiрi а,5 Уо вiд BapTocTi товару за кожен день простроченнr{.
6,3. У разi порушення TepMiHy оплати за отриманиЁ товар Замовник сплачуе Учаснику пеЕю в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни вiд суми.rро.rро"."о.9 ппur.жу за
кохсен день прострочення,
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6.4. Сторони зьiльняються вiд вiдповiдальностi за повне
виконан}UI зобов'язань, передбачених цим,Щоговором,
мажорних обставин.

чи часткове IIевиконання або неналежне
якщо воЕо стЕtJIося внаслiдок дii форс-



I

/'Croporna, що не мае можлИвостi нацежним чиt{ом виконати cBoi зобов'язання за цим,Щоговором

:лiдок дii форс-мчDкорних обставин, повинна письмOво повiдомити iншу Сторону про iснуючi

перешкоди та iх впlмв на виконан}ш зобов'язань за цим Щоговором,
6.6. Iснування форс-мa;корних обставин повинно бути пiдтверджено компетентним органом.

6.7. З метою забезпоченrrя yracTi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, надаемо згоду

на обробку, зберiгання, використання, поширен}lя та доступ до персональних даних згiдно Закону

УкраЬи uПро зi*"с, персонаJьних даних>> та iнших норм чинного законодавства. Наведена вище

iнформацiя такох( може надаватись TpeTiM особам.

чfi. оБстАвини ffiIIЕрЕБорноi сили
"l.|. Сторни звiльняються вiд вiдповiдальностi ý Еевиконанн,r{ або неналежЕе викоЕаннЯ

зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин неперёборяоi си.rrи, якi не iснували 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'язання за

непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом
повlдомити про це iншу Стороrry у гrрrсьювiй формi.
7.3. Щоказом обставин i сили та строку ix ii е вiдповiднi док)rменти, якi

видаються
-lйй"еrуванliЯ органу, уповноваlКеногО видаватИ Taki документи )

7,4. У разi коли строк дii обставин непереборноi слrли продовжу€ться б_iльше нiЖ 

-днiВ, 

кожна

iз cTopiц в установленому порядку мас право розiрвапа цей Договiр. У разi попередньоi оплати

Учасник повертаС ЗамовникУ кошти протягом трьох днiв з дня розiрвання цього Щоговору.

\aIII. вирIшЕння спорIв
8.1. У випадку виникненнr{ спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати iх шпяхом

взасмних переговорiв та конQультаrriй,

8.2. У разi недосягЕеннJ{ Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшгуrоться у судовому порядку.

DL строк дi договору
9.1. Цей,Щоговiр набирас чинностi з к_ш>__а_*_эа2ф,i дiс до\l.tZ.ZОZtр.
9.2. Idей Щоговiр укJIадасться i пiдписусться у 2-х примiрниках, пIо ма}оть однакову юридичну силу.

х].!цlýдцзцдI9 ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Учасник:

ФОП Шафаренко Андрiй Апдрiйович

Алреса:
м Киiв, вул. Творча 57 , лrВ lб
e-mail : shаffаrrЁ4 @ grnail. соm
тел. 09З 9з4 зз96
р/р UA403 1 1 7440000026006055 82З892
В банку :АТ КБ <<Приватбанк) . л .

МФо: З|1744
IПН: 3447308557 -'', --, :- - ,:-..

тtим Договором у наслiдок дiт обставин

/J днiв з момонту ix винилсlrення

Охтирська загальноосвiтня школа I-IП
сryпенiв ЛЬ L Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адроса:
4270а, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Лоточний рахунок:
UАз 8820 1 7 2аз 4421,00 1 1 078033 8 1 2

UАз 5 820 1 72a344z500 1 0000033 8 1 2

Щержказначейоька сrryжба УкраТни,м. КиiЪ
Код СДРПОУ,.2297710З
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