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ДОГОВІР

М

м. Токмак

■/ Л

2018 року

Цей договір між Фізичною особою-підприємцем Селіверстовим Андрієм Миколайовичем, надалі
«Постачальник», що діє на підставі факту набуття статусу підприємця, про що в єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис 29.01.2003 р. № 2 096 017 0000 000061, в особі
Селіверстова Андрія Миколайовича з однієї сторони,
і Л ІС ІїЛ С Ц У УОі МЛуінадалі «Покупець», в одобі
що діє на підставі _
з іншої сторони ( в подальшому разом іменуються «Сторони»), укладено про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Постачальник зобов’язується постачати у 2018 році, а Покупець зобов’язується прийняти і оплатити
канцелярські товари партіями та в кількості, асортименті та за цінами, узгодженими Сторонами в рахунку до
цього договору на суму _
гри.
(
(Ж а х ,
, о ії-ь іїи . __________________________________________________________________ ).
2.

Ціна та порядок розрахунку

2.1. Асортимент, номенклатура, ціна (без ПДВ), загальна кількість та вартість Товару, що підлягає поставці,
визначаються Сторонами у Рахунку (накладній), які є невід’ємною частиною Договору.
2.2. Рахунок складається Постачальником на основі письмової або усної заявки Покупця.
2.3. Ціни на Товар вказуються у національній валюті України.
2.4. Сплата продукції здійснюється після 100% постачання продукції.
2.5. Покупець виконує розрахунки з Постачальником в безготівковому порядку на підставі рахунку
і
накладної Постачальника шляхом перерахування грошових коштів по оаугйФВїїених іюзда^еунковШ'Рвквйиїгах
на протязі 30 календарних днів з моменту підписання накладної.
2.6. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на роз
‘Д О К у М # з.

3. Якість товару
3.1. Якість товару повинна повністю відповідати стандартам татехнічниііі умовам?-д іючим в Україні.
Р осотр л ц іи м и и
:«>6<ж'л:иіііші
КККН/ККК_______
Н ідловідалі.ііи особа
4. Умови поставки товарів
<іПдии<) ^
—
4.1. Поставка товарів здійснюється Постачальником в межах наявного у ньогоі іассортименту протягом сі року —' рговору
відповідно до попереднього Замовлення Покупця.
4.2. Поставка замовленого товару здійснюється Постачальником протягом не більше ніж десяти календарних днів з моменту
отримання відповідного замовлення. Допускається дострокова поставка товару за умови наявності згоди Покупня. Про дату
дострокової поставки Постачальник повідомляє Поку пця у строк не менше одного дня.
4.3. Моментом здійснення поставки товарів Постачальнику є їх отримання Покупцем з відповідною відміткою в
супроводжувальній первинній обліково-видатковій документації (видаткова накладна).
4.4. Право власності на товар, а також ризик випадкової загибелі товару, переходять до Покупця в момент підписання
відповідальною особою Покупця видаткової накладної.
4.5. Прийом товару за кількістю та якістю проводиться уповноваженими на те представниками сторін відповідно до чинного
законодавства України на складі Покупця або, за попередньою домовленістю, на складі Постачальника.
4.6. Видалені під час прийому посталеної продукції' недоліки (нестача, бій, втрата товарного вигляду та іїшіе)
оформляються відповідним Актом, який набуває вигляду первинного документу після підписання його представниками
сторін. Неякісний товар замінюється Постачальником протягом семи календарних днів з моменту складання відповідного
Акту,
4.7. При неповному (частковому) прийнятті товару Постачатьник зобов’язується передати Покупцю відповідно виправлені
товарно-супроводжувальні документи протягом двох календарних днів з моменту поставки.
4.8. Місце поставки, на який відбудеться постачання, розташований за наступною адресою:
71700, Запорізька обл., місто Токмак, вул. Центральна, будинок 59/4. магазин «Канцлер»
із усією супроводжувальною документацією, яка вимагається за чинним законодавством України та даним
Договором, якщо внаслідок прийому було встановлено, що товар повністю відповідає вимргщ&.передбаченим
законодавст^яйтУ^раїни, умовам, визначеним у замовленні Покупця, та іншим умоваїй даного' Д©говору4.9.
Посгачашїиіїїиаєправо відмовитись від поставки у випадку:
а) нссга]аїм/попередньо поставленого товару;
іа(н^таущ іем умов даного Договору.
б) недр
№•-

Код

Поста

м.п.

Покупець

5. Права та обов'язки сторін.
5.1. Постачальник зобов'язується:
- Постачати Покупцю товари в межах наявного у нього асортименту на умовах даного Договору;
- Забезпечувати Покупця високоякісним і конкурентноздатним товаром;
- постачати товар у відповідній упаковці, щ овиключає псуваннята/або знищення його на період поставки до
прийняття товару Покупцем;
- надавати Покупцю відповідну товаросупроводжувальну документацію при кожній поставці товару;
- при виконанні своїх зобов’язань керуватися даним Договором та вимогами чинного законодавства України.
5.2. Постачальникмає право:
- отримувати у Покупця інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору;
- за погодженням із Покупцем залучати до виконання своїх зобов’язань третіх осіб;
-вимагати від Покупця оплату за поставлений товар;
- вимагати від Покупця належного виконання умов даного Договору;
- відмовитись від поставки товару у випадках передбачених п.4.9. даного Договору.
5.3. Покупець зобов’язаний:
- прийняти та оплатити поставлені товари відповідно до вимог даного Договору;
- забезпечувати Постачальника копіями документів та інформацією, необхідними для виконання даного
Договору
- при виконанні своїх зобов’язань керуватися даним Договором та вимогами чинного законодавства України.
5.4. Покупецьмае право:
- вимагати від Постачальника поставки якісного і конкурентноздатного товару в кількості і строк
передбаченого Замовленням Покупця і даним Договором;
- вимагати від Постачальника належного виконання його обов’язків.
5.5. Сторони зобов’язуються:
- у випадку неможливості виконання однією із Сторін взятих на себе зобов’язань, попередити про це іншу
Сторону;
- при виконанні умов Договору підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для
забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків.

6. Відповідальність сторін
6.1. У випадку порушення своїхз обов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену
цим Договором та чинним в Україні законодавством.
6.2. Притягнення винної Сторони до відповідальності не звільняє її від виконання зобов’язань за даним
Договором
6.3. Перебіг терміну виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинений тільки в
разі настання обставин непереборної сили. Сторона, для якої склалась неможливість виконання обов'язків за
Договором, зобов'язана повідомити у письмовій формі іншу Сторону протягом 5-х календарних днів з
моменту настання обставин непереборної сили. Несвоєчасність такого повідомлення позбавляє відповідну
Сторону права посилатись на них в майбутньому.
6.4. Факт настання та обставини обставин непереборної сили підтверджується свідоцтвом, виданим
відповідною торгово-промисловою палатою, або іншим компетентним органом і є достатнім підтвердження
наявності та продовження дії обставин непереборної сили.
6.5. Після припинення дії обставин непереборної сили, строки виконання робіт переносяться на термін дії цих
обставин. Якщо обставини непереборної сили діють протягом трьох послідовних місяців і не виявляють ознак
закінчення, цей Договір може бути розірваний Покупцем і Постачальником
шляхом направлення
повідомлення іншій Стороні.

7. Порядок розв'язання суперечок
7.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання
умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо
вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та
підсудністю такого спору у порядку, визначеном увідповідним чинним в Україні законодавством.
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8. Додаткові умови

8 .1.Внесення змін чи дбпрдтещ ,о>даного Договору здійснюється за взаємною згоді
додатками, щр Мдписукз-ться Сто
Іами і є невід’ємними частинами даного Догово
4і
-

Постачальник \х>

М.П.

Покупець

8.2. Сторони можуть розірвати цейДоговір за умови відсутності зобов’язань по даному Договору,
повідомивши про це іншу Сторону за один місяць до дати передбачуваного розірвання. Повідомлення про
розірвання має бути надіслане рекомендованим листом з повідомленням про отримання або через
представника іншої Сторони.
8.3. Сторони дають свою згоду на обробку інформації відповідно до ЗУ «Про відкритість використання
публічних коштів» та ЗУ «Про захист персональних даних».
8.4. Після підписання даного Договору всі переговори по ньому, переписка, попередні угоди, договори і
протоколи про наміри, інші документи з питань, пов’язаних з укладанням даного Договору, втрачають
юридичну силу.
8.5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чиним законодавством України.
8.6. Ж одна із С торін не вправ іпередавати свої права за даним Д оговором третій С тороні без
попередньої письмової годи на це іншої Сторони.
8.7. В разі зміни реквізитів, зазначених в розділі 11 даного Договору, Сторона, в якої відбулися такі зміни,
зобов’язана у п ’ятиденний строк повідомити про це іншу Сторону.
8.8. Даний Договір укладений українською мовою в двох екземплярах - по одному для кожної із Сторін, - які
мають однакову юридичну силу.
8.9. Усі виправлення за текстом Даного Договору
мають юридичну силу лише при взаємному їх
посвідченні представниками сторіну кожному окремому випадку.
8.10. На момент укладення цього Договору Постачальник є суб'єктом господарювання, який застосовує
спрощену систему оподаткування, обліку і звітності згідно ст. 291 п.4 ПКУ від 02.12.2010 р. № 2275.
8.11. На момент укладенн яцього Договору Покупець є*
8.12. Кожна сторона несе повну відповідальність за правильність вказаного нею у цьому Договорі
податкового статусу та зобов'язується протягом 48-х годин у письмовій формі повідомити іншу Сторону про
його зміну, а у раз неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
8.13. Можливі зміни в обсязі, номенклатурі та загальній вартості договору від реального фінансування
видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору.

*

9. Строк дії договору

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 31 грудня 2018 року.
9.2. Цей Договір складений українською мовою, на двох сторінках у двох примірниках, кожний з яких має
однакову юридичну силу.

10. Юридичні адреси сторін

Постачальник:
Фізична особа-підприємець
Селіверстов А.М.

71700, Запорізька область, м. Токмак,
вул. Центральна,59/4
р/р 26009055873015 МФО 313399
ЗРУ АТ КБ «Приватбанк»
ІПН 2636319054
Тел./факс 0(6178)27706
Моб. Тел. 067 92 33 594

Замовник:
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Публічно акц іон ерн е то в ар и . :'і .л> "У крп оь пчГ, надалі ім еноване “ Р о з п о в с ю д ж у в а ч ” ,
в особі начальника Ц ен тру пош тового зв 'я зк у Ла З і іЛ 1‘ "У к р п о ш т а '’ Д ем уз О льги В асилівни, яка
діє на підставі П олож еіпрі про д и рекц ію та довіреності .Ча 4486 від 0 1 .0 1 .2 0 1 8 ^ . з однієї сторони
і ;і
tJUyC&WJM ij C u J p ôûCj. вЖ М бі) ft-J-Ç Р^^/ / / ^ 0 / ? ^ Унадалі ім еноване
___ _
_____
„
______
________ , як и й /як а д іє на підставі
________
з ін ш о ї сторони, уклали цей д оговір
про наступне:
і. і І редисі договору
І. I .'Ja.nomiiiK замовляє, а Ризіиш екіджусач приймає передплату па періодичні видання відповідно
;і.о Каталогів видань зарубіжних країн на =2 півріччя 20 (В
року та Каталогів видань України і місцевих
видань па i j півріччя 20^3
рік neoG\i..ii\ для потреб ін м о іи ш ка і відправити замовлення на адресу
редакції (видавництва),a
зобов'я iv«r ься діЛііптп за періодичні видання Розповсю джувачу.
1.2 Сума’договору складає
A / S S , G&
_________________ _____________ гри.
11. Умови та порядок передплати
2.1 Передплатним періодом, за яким здійснюється передплата на періодичні видання є: на видання
зарубіжних країн до _______
____20____ р. на видання України д о _____________ 20_____ р., на місцеві
видання до
__
20
__ р.. Н разі порушення цих строків, передплата здійснюється з наступного
ід радила і пою місяця.
1..
. Повніш перелік замовлених передплаті.. іл ьндаиь 'іплю ш іш ; надає Розповсю джувачу
замовлення ф. СІЇ 10 із прикладеними абонементами ф.С'ГІ І > всгаповленийтермін ГІАТ«Укрпошта».

ill. ііорііДоп розрпхуіплп за дьічпшоом
3.1 Розрахунок за договором здійснюється згідно абзацу 1 підпункту 5 пункту 1 постанови
Кабінету М іністрів У країни від 23.04.2014р. № 117 «П ро зд ій сн ен н я п о п ередн ьої оплати товарів
робіт і послуг, що закуповую ться за бю дж етні кош ти» в порядку встановленому Каталогами видань
зарубі, ні.... країн, видані. 2 країн п. ьпд.кь '3..порізі.і.ої 5л ас ті та відповідно до тарифів на приймання та
достагід ;ігчігліяних пері иічипх видач.. і не, . ;... гг;т
тверджених Наказом Міністерства транспорту
та зв'язщ України від 1U.06.2UÜ9p. за Л'і> 605, якнії зареєстрований в Міністерстві юстиції України
23.06.2009р. за №563/16579.
3.2.Відповідно до наданою З іімоіпінк'ом замовлення ф. СП 16
на періодичні видання,
Розповсю джувач виписує Замовнику повідомлення па оплату.

3.. .Після надходжені:« шлатп на рахунок І^іп.ш.сюджувіїча замовлення оброблюються 1ІАІ
«Укрітошлі» і панрав.'лію'и.ея па адресу се ахіп’.’ {ьі:,ч..апнцзта). В разі невикористання суми попередньої
L.nLiiiiii ujiü'iii tlOBcjJi nie) і LJл іni ,);ix\ hoi: m .іх' гпі. п.п.

.61. Оплата здійснюється па поточний ра .уник г озиьвсні,їжу вида ь гривнях.
3.5.
Датою оплаті, за договором вважається тата надходження коштів на поточний рахуй, л
1*'иЗі.о ас іиД'жу в а чи.
. V. і І р и н и і :. обов'язки сторін
4 .1 Розповсюджужеі зобоь'.тіаіііи'і
ні їл а :
u і.зпечіпп 'Замовника Каталогами періодичних
видань, абонементами ф Сі і-1 на псреднлл'і) . людей) форм) іамовлснпя ф СП-16.
3.
.ію аювсірджувгч зобов'язаний доставити періодичні видання, що надійшли у м. Запоріжжя в ден
надходження, але не пізніше наступного дня ••.абешечонпм порядком, за винятком вихідних і святкових днів (у
вихідні і святкові дні видання д о с т а в л я т ь с я ш. пастушиш день).
•1 ,'Зи овііпк тшзпачаг з І'озпооск-дд.' бичем порядок прийому періодичних видань, згідно з правилами
р.<я:и..і,:,. а.ію.ня псріоДіШішх друкоьаш .. ta і:..
а тверджені спільним наказом Держкомзв’язку ,
Niiiiie . •. г.вл іііфорллп.ії V сраіп,: іа і.'іін.е, e r r ....... , ::..еі. ір ; . Укіп.їнн від 10 12.1998 року № 169/81/492.
Розповсюджу15-’-4 зобов'язує Ті.ся п р, 11 іі. ... і передплату ні. періодичні видання у встановленому
порядку.
•1.5 Замовник зобов'язується дот|.чі.уіуватноі> термінів проведення передплатної кампанії, зд-'чі
замовлень Розповсюджувачу, своєчасно розриховуватсь за надані розповсюджувачем послуги.

. . . Г ,j. X..а.. Ul. хІЛІІуГ і і* С! ОІ)і іІ

відповідно до чинною законодавства України.

4/ч
-СУ
5.2 За порушення умой цього договору (порушення гермінів оплати, порушення порядку приймання
передплати па періодичіїі видання, несвоєчасну іоетаьк) з виші Розповсюджувача) винна сторона
сплачує
пеню від суми не виконаного зобов'язаним, в розмірі подвійної облікової ставки НБУ,
що діяла у
період, за який сплачується пеня..
5.3 В разі порушення Зам овником гермінів передплатної компанії, строків здачі замовлень
Розповсю джувач відповідальності по несе.
5.4 Відповідальність перед ітергці дм лыками га підприємствами зв ’язку за порушення умов
Каталогу, несвоєчасний гп.чід видань : друку. „міни періодичності, невихід або ліквідації, одержання
передшіачпиками видань з поліграфічним браком або у пошкодженому вигляді несе Видавець. Саме
Видавець зобов’язаний розглядати скарги передплатників з цих питань, відповідати на них і будувати
свою роботу з урахуванням захисту прав передплатників (споживачів). Вимоги (претензії) пред’явлені
передплатниками щодо примірників періодичних видань, які мають поліграфічний брак або втратили
товарний вигляд, приймаються протягом шести місяців після їх одержання, а по не доставці видань: газет
- протягом місяця з дня неодержання, журналів та книг двох місяців з дня закінчення планового строку їх
Иі І Х о д у .
V і.

5 І ф л п і і Діі Д и і О ііО р\

6.1. Даний договір набирає сили з моменту
його підписання
уповноваженими
предст авниками обох ст орін і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань до 3 1.12.2018 р.
6.2. Договір може бутті розірваний за згодою сторін або в судовому порядку.
VII П орядок ротгдлду спорів
7.1. Сторони домо.пишем про те. що зроблять все від них залежне для розгляду виниклих
ррзб іжиоеієй шляхом переговорів.
7.2. У випадку неможливості ііирішепііл суперечки шляхом переговорів, вони підлягають
розгляд) ь порядку, передбаченому чинним законодавством України.
\'Ш . Обегавши» непереборної сили.
8.1
Перебіг ге; :..ь. виконання гторонами зобов’язань за цим договором може бути
призу:.!.пеїшй тільки в р:. і паетання і.бетавии непереборної сили (війна, блокада, страйк, пожежа,
аварія, паводок, інше стихійне лихо гоню), які визнаються у встановленому законом порядку.
8. 2. Сторона, яка зазнала дію обставин непереборної сили, має повідомити про це другу
сторону. Факт наявності та термін дії форс-мажориих обставин підтверджується вповноваженим на
Те органом.
IX. Інші у мови.
чЛ.Всі н.липня, иі.о вііііпіх.ют . > ході виконання итого договору, підлягають вирішенню
порядку. передбаченому ‘.шипім законодавством України.
б..: Всі додатки, зміни, угоди до даною договору повинні бути оформлені в письмовій формі
і підписані уповноваженими представниками обох сторін і с невід'ємною частиною даного
договору.
9.3 Договір складений у 2-х _ примірниках для~кожної сторін, які мають рівну юридичну
імлу.
.V. і х>о »і. ш ‘».і і ад р еси і оа *і і Г.і: сь »г» р ек ьгін 'і'ц с то р ін
і б. І. іуи ЗіІОВеіоДл.
:
Ю р и д и ч н а особа: ! ІД і ” У крпиш та” 01001, м. К-иїв, пул. Х рещ ати к, 22. Філій: 1(113 № З
Запорізька дирекція П А Т “ У крпош таХ 71600, м .В асилівка бульвар Ц ен тр ал ьн и й ,3, р/р
26001300340738 в ’Зап орізьком у обл. управлінні О щ адбанку. М Ф О 313957, Є Д Р П О У
20509800, ІГ1М № "2 15600426655, св-ьо п л аї ника 11ДІЗ Лгв 35479574
10..‘. ШЛшВИ.ІК. .
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м. Токмак

2018 року

Цей договір між Фізичною особою-підприємцем Селіверстовою Тетяною Павлівною, надалі
«Постачальник», що діє на підставі факту набуття статусу підприємця, про що в єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис 03.12.2009 р. № 2 102 000 0000 003063, в особі
Селівррстової Тетяни Павлівни з однієї сторони,
і сііЛО Щ іС Ш іис О г о М Ц 'С С С уО М ^ ___________________________________________________________
- надалі
Г с и а щ иР /у у & л ж .
«Покупець», в особіі Ф м а т с с - їЧ и
що діє на підставі
іншої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони»), укладено про наступне:
.,,
... .
1. Предмет договору
« ' ........... .. ...........................
1.1. Постачальник зобов’язується постачати у 2018 році, а Покупець зобов’язується прийняти і оплатити
канцелярські товари партіями та в кількості, асортименті та за цінами, узгодженими Сторонами в рахунку
до цього договору на суму _ {/У У < Р 0
грн.
■*
( р/ іШ СМ і,ч с г и и /р а ^ у ? / ,
_____________________________________________ )

без ПДВ.
2.

Ціна та порядок розрахунку

2.1. Асортимент, номенклатура, ціна (без ПДВ), загальна кількість та вартість Товару, що підляг:
'и и7
визначаються Сторонами у Рахунку (накладній), які є невід’ємною частиною Договору.
2.2. Рахунок складається Постачальником на основі письмової або усної заявки Покупця. / '
2.3. Ціни на Товар вказуються у національній валюті України.
2.4. Сплата продукції здійснюється після 100% постачання п род укц ії./
2.5. Покупець виконує розрахунки з Постачальником в безготівковому' порядку на підставі рахунку
Постачальника шляхом перерахування грошових коштів по обумовлених розрахункових реквізитах.
2.6. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.
!

3. Якість товару
3.1.

Якість товару повинна повністю відповідати стандартам та технічним умовам, діючим в Україні.

4. Умови поставки товарів
4.1. Поставка товарів здійснюється Постачальником в межах наявного у нього ассортименту протягом строку дії Договору
відповідно до попереднього Замовлення Покупця.
4.2. Поставка замовленого товару здійснюється Постачальником протягом не більше ніж десяти календарних днів з моменту
отримання відповідного замовлення. Допускається дострокова поставка товару за умови наявності згода Покупця. Про дату
дострокової поставки Постачальник повідомляє Покупня у строк не менше одного дня.
4.3. Моментом здійсненім поставки товарів Постачальнику є їх отримання Покупцем з відповідною відміткою в
супроводжувальній первинній обліково-видатковій документації (видаткова дакладна).
4.4. Право власності на товар, а також ризик випадкової загибелі товару, переходять до Покупця в момент підписання
відповідальною особою Покупця видаткової накладної
4.5. Прийом товару за кількістю та якістю проводиться уповноваженими на те представникам и сторін від повідно до чинного
законодавства України на складі Покупщ або, за попередньою домовленістю, на складі Постачальника
4.6. Виявлені під час прийому’ поставленої продукції недоліки (нестача бій, втрата товарного вигляду та інше)
оформляються відповідним Актом, який набуває вигляду' первинного документу після підписання його представниками
сторін Неякісний товар замінюється Постачальником протягом семи календарних днів з моменту складання відповід ного
Акту,
4.7. При неповному (частковому) прийняти товару Постачальник зобов’язується передати Покуттю відповідно витравлені
товарно-супроводжувальні документи протягом двох календарних днів з моменту поставки
4.8. М ісце поставки, на який відбудеться постачання, розташований за наступною адресою:
із усією супроводжувальною документацією, яка вимагається за чинним законодавством^)Дсраїци__ та даним
Договором, якщо внаслідок прийому було встановлено, що товар повністю відповідає в,
баченим
А. чЧ
законодавством України, умовам, визначеним у замовленні Покупця, та іншим умо,
рвору4.9.
Постачальник має право відмовитись від поставки у випадку
УД
а) несплати попередньо поставленого товару;
);!
б) недотримання Покупцем умовданого Договору.

Постачальник

М.П.

Покупець

‘- А

МАш

' О У/

п

л г'10

5. Права та обов'язки сторін.
5.1. Постачальник зобов'язується:
- Постачати Покупцю товари в межах наявного у нього асортименту на умовах даного Договору;
- Забезпечувати Покупця високоякісним і конкурентноздатним товаром;
- постачати товар у відговідній упаковці, щ овиключає псуваннята/або знищення його на період поставки до
прийняття товару Покупцем;
- надавати Покупцю відповідну товаросупроводжувальну документацію при кожній поставці товару;
- при виконанні своїх зобов’язань керуватися даним Договором та вимогами чинного законодавства України.
5.2. Постачальникмає право:
- отримувати у Покупця інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору;
- за погодженням із Покупцем залучати до виконання своїх зобов’язань третіх осіб;
-вимагати від Покупця оплату' за поставлений товар;
- вимагати від Покупця належного виконання умов даного Договору;
- відмовитись від поставки товару у випадках передбачених п.4.9. даного Договору.
5.3.-Покупець зобов’язаний:
,
..
...
- прийняти та оплатити поставлені товари відповідно до вимог даного Договору;
- забезпечувати П остачальника копіями документів та інформацією, необхідними для виконання даного
Договору
>
- при виконанні своїх зобов’язань керуватися даним Договором та вимогами чинного законодавства України.
5.4. Покупецьмас право:
- вимагати від Постачальника поставки якісного і конкурентоздатного товару в кількості і строк
передбаченого Замовленням Покупця і даним Договором;
- вимагати від Постачальника належного виконання його обов’язків.
5.5. Сторони зобов’язуються:
- у випадку неможливості виконання однією із Сторін взятих на себе зобов’язань, попередити про це іншу
Сторону;
- при виконанні умов Договору підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для
забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв ’язків.

6. Відповідальність сторін
6.1. У випадку поруш ення своїхз обов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену
цим Договором та чинним в Україні законодавством.
6.2. Притягнення винної Сторони до відповідальності не звільняє її від виконання зобов’язань за даним
Договором
6.3. Перебіг терміну виконання Сторонами зобов'язань за дим Договором може бути призупинений тільки в
разі настання обставин непереборної сили. Сторона, для якої склалась неможливість виконання обов'язків за
Договором, зобов'язана повідомити у письмовій формі іншу Сторону протягом 5-х календарних днів з
моменту настання обставин непереборної сили. Несвоєчасність такого повідомлення позбавляє відповідну
Сторону права посилатись на них в майбутньому.
6.4. Факт настання та обставини обставин непереборної сили підтверджується свідоцтвом, виданим
відповідною торгово-промисловою палатою, або іншим компетентним органом і є достатнім підтвердження
наявності та продовження дії обставин непереборної сили.
6.5. Після припинення д ії обставин непереборної сили, строки виконання робіт переносяться на термін дії цих
обставин. Якщо обставини непереборної сили діють протягом трьох послідовних місяців і,не виявляють ознак
закінчення, цей Договір може бути розірваний Покупцем і Постачальником
шляхом направлення
повідомлення інш ій Стороні.

7. Порядок розв'язання суперечок
7.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання
умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо
вирішили ш ляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та
підсудністю такого спору у порядку, визначеном увідповідним чинним в Україні законодавством.

8. Додаткові умови

М ,

8.1 .Внесення змін чи доповнень до даного Договору здійснюється за взаємною зго;
додатками, щ о підписую ться Сторонами і є невід’ємними частинами даного ДогО

,в / )
Постачалы

М.П.

Покупець

ється

8.2. Сторони можуть розірвати цейДоговір за умови відсутності зобов’язань по даному Договору,
повідомивши про це іншу Сторону за один місяць до дати передбачуваного розірвання. Повідомлення про
розірвання має бути надіслане рекомендованим листом з повідомленням про отримання або через
представника інш ої Сторони.
8.3. Сторони даю ть свою згоду на обробку інформації відповідно до ЗУ «Про відкритість використання
публічних коштів» та ЗУ «Про захист персональних даних».
8.4. Після підписання даного Договору всі переговори по ньому, переписка, попередні угоди, договори і
протоколи про наміри, інші документи з питань, пов’язаних з укладанням даного Договору, втрачають
юридичну силу.
8.5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чиним законодавством України.
8.6. Ж одна із С т о р ін не вправ іп еред авати свої п рава за даним Д оговором третій С тороні без
попередньої письмової годи на це іншої Сторони.
8.7. В разі зміни реквізитів, зазначених в розділі 11 даного Договору, Сторона, в якої відбулися такі зміни,
зобов’язана у п ’ятиденний строк повідомити про це іншу Сторону.
8.8. Даний Договір укладений українською мовою в двок.-екземпщ>ах--.оо одному для. кожної%
із Сторін, - які
мають однакову юридичну силу.
8.9. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх
посвідченні представниками сторіну кожному окремому випадку.
*
8.10. На момент укладення цього Договору Постачальник є суб'єктом господарювання, який застосовує
спрощену систему оподаткування, обліку і звітності згідно ст. 291 п.4 ПКУ від 02.12.2010 р. № 2275.
8.11. На момент укладенн яцього Договору Покупець є бю дж етною неприбутковою установою .
8.12. Кожна сторона несе повну відповідальність за правильність вказаного нею у цьому Договорі
податкового статусу та зобов'язується протягом 48-х годин у письмовій формі повідомити іншу Сторону про
його зміну, а у раз неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
8.13. Можливі зміни в обсязі, номенклатурі та загальній вартості договору від реального фінансування
видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору.

9. Строк дії договору
9.1. Договір набуває чинності з моменйу його підписання обома Сторонами і діє до 31 грудня 2018 року.
9.2. Цей Договір складений українською мовою, на двох сторінках у двох примірниках, кожний з яких має
однакову юридичну силу.

10. Юридичні адреси сторін

Постачальник:
Фізична особа-підприємець
Селіверстова Т.П.

71700, Запорізька область, м. Токмак,
Вул.. Шевченка, буд. № 14, кв. № 94
р/р 26002055705113 МФО 313399
ПАТ ЗРУ КБ «Приватбанк»
ІПН 2999203941
Тел./факс 0(6178) 27706; 23346
Моб. Тел. 067 92 33 594
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