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Фізична особа підприємець Тімченко Степан Валентинович, що діє на підставі 
свідоцтва про державну реєстрацію серія В02 №473735, видане Виконавчим комітетом Сумської 
міської ради від 21.11.2003р.,запис в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців №2 632 017 0000 006651 іменований надалі «Постачальник», з однієї сторони, 
та та Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 11 імені Олексія 
Братушки Сумської міської ради іменований надалі «Покупець» в особі 

С\,УУ Р-АА- ІСо ОуХШла Сі Ш Щ ; що діє на підставі 
С\ууСкДМА^ііІ , з другої сторони, а разом іменовані сторони, уклали цей 

договір про наступе : 
1. Предмет договору 

1.1. За цим договором Постачальник зобов'язується продати системний блок вчителя- 1шт., 
системний блок учня-5шт.,монітор вчителя-1 шт.,монітор учня-5шт„ клавіатура комп'ютерна -6шт. . 
ікийіка комп'ютерна -6шт (далі по тексту Товар), згідно специфікації (додаток №1 до Договору) та 
видаткової накладної, а Покупець зобов'язується прийняти, а також оплатити його. 

2. Права і обов'язки постачальника. 
2.1. Постачальник зобов'язується поставити Товар зазначений у Специфікації (Додаток №1 до» 
Договору), яка є невід'ємною частиною цього Договору 

3. Права і обов'язки покупця 
3.1. Покупець зобов'язується прийняти товар, зазнансннй №1 ДО . ~ , Упрзплійич і » ^ - - г.,,а,н0, області 
Договору)перевірити комплектність віще вказаного іощмьлкйііум^тчи у 

. і -чкс та чзйто н.-
3.2. Покупець зобов'язуетьсяепл атити вартість отриманого Товару—в- -розит^ах і ц терміни 
встановлені цим Договором. \ Г| ч | р д 201 і 

4, Ціна та порядок проведення розрахунків / . 
Загальна ціна данного Договору складає: І ' - — і 

£0000,00 і рн. (шістдесят тисяч гривень 00 коп.і . БезІВіЮ 
- .2. Покупець здійснює сплату згідно видаткової накладної1 &А НОіТачання /^вару шляхом 
перерахування коштів на рахунок Постачальника 

5. Форс-мажорні обставини 
5.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання цього договору в разі виникнення,* 

форс-мажорних обставин. 
5.2, Сторона, для якої в разі форс-мажорних обставин стало неможливим виконання 4 

зобов'язань, повинна негайно повідомити протилежну Сторону заданим Договором. 

6. Відповідальність сторін 
6. і. За порушення умов данного Договору винна сторона відшкодовує заподіяні цим 
порушення збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством. 
6.2. Постачальник несе відповідальність за якість Товару що продається, та зобов'язується 
проводити заміну неякісного Товару. , 
6.3'. У разі несвоєчасної, або неповної оплати за поставлений Товар, Покупець, за кожен 
день прострочення сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми 
невиконаного зобов'язання 

7, Врегулювання спорів та розбіжностей 1 

1. і. Будь-які спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку якщо 
зосудовий порядок не врегулював спір, шо виник між сторонами. 

8. Особливі умови 
8.1. Договір укладено в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному 
примірнику для кожної сторони . 



Додаток 1 
до договору № 
від .2018 р. 

Специфікація 

№ Найменування од. кільк Ціна без 
ПДВ 

Сума без 
ПДВ і 

і Системний блок вчителя шт. 1 5999.00 5999,00 ' 

V і 
2 Системний блок учня шт. 5 5999,00 29995,00 

3 Монітор вчителя шт, 1 3651,00 ' 3651,00 

4 
і 

Монітор учня шт. 5 3651,00 18255,Ш 
• : 

5 Клавіатура комп'ютерна шт. 6 220,00 13Щ00 

І8 
; 

Мишка комп'ютерна шт. 6 Т30.00 780,00 

І • 

Всього без ПДВ 60000,00» 

ПРОДАВЕЦЬ: 
ФОП Тімченко Степан Валентинович і 

м. Суми. вул. В Чрновола, 78 кв.115 

Код ЄДРПОУ 26422 і 2319 

Р/рахунок 26005060041446 

В. Тімченко 

ПОКУПЕЦЬ: 
Комунальна установа Сумський 

навчально-виховний комплекс №18 імені 
Олексія Братушки загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів дошкільний навчальний заклад 
Сумської міської ради 

і 
40020 м. Суми, вул. Шишкіна, 12 , І 

р/р Ш Ш М і і М і 

КСУ Сумській 

МФО 837; 

ЄДРПОУ 21 

Директор 



м. Суми 

ДОГОВІР № 27 
купівлі-продажу 

«23» квітня 2018 р. 

•€/£9? 

ПОСТАЧАЛЬНИК: фізична особа-підприємець Мартиненко Катерина Павлівна., в особі Мартиненко 
Катерини Павлівни, що діє на підставі свідоцтва №АЄ 355700 від 17.09.2008 р., з одного боку, і 
ПОКУПЕЦЬ: Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені Олексія 
Братушки "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -дошкільний навчальний заклад Сумської міської ради 
в особі директора Стайко Олени Сергіївни, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали Даний 
Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується продати і передати у власність ПОКУПЦЮ товар - шкільну 

мебель_згідно специфікації (додаток 1), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти цей товар та 
своєчасно здійснити оплату на умовах Даного Договору. < *прпп,-... 

1.2. Розгорнута номенклатура (асортимент) товару, кількість, цінй'і іщр^шр^ься у 
Специфікації, яка є невід'ємною частиною даного договору (Додаток №1). 

1.3. Поняття "Сторони" у даному договорі відноситься до "Постачальника" і "Покупця";: 
1.4. Предметом купівлі-продажу є товар згідно накладних. 

2. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК С П Л А Щ 
. . . . . . . 

2.1.Загальна сума за договором складає: 23595 грн. 00коп. (Двадцять три тисячі п'ятсот дев'яносто 
п'ять гривень 00 копійок) без ПДВ. ( і 

2.2. Розрахунок за товар здійснюється Покупцем безготівково, платіжним дорученням. 
2.3. Порядок розрахунку: Покупець здійснює оплату згідно пред'явленої до сплати видаткової 

накладної. 
3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ 

3.1. Продукція, що поставляється Покупцю, повинна відповідати погодженому зразку. 
3.2. Вивіз продукції зі складу Постачальника здійснюється силами, засобами та за рахунок 

Постачальника. 
3.3. Постачальник гарантує якість і надійність товару протягом одного року з моменту постачання 

товарів. 
3.4. Товар повинен бути упакований Постачальником таким чином щоб виключити розкрадання й 

ушкодження його на весь період постачання до прийому товару Покупцем. 
3.5. Претензії щодо кількості і якості товару Покупець може пред'явити Постачальнику протягом 5 

робочих днів з моменту одержання товару. Виявлена бракована продукція підлягає обміну. 
3.6. Термін доставки і заміни товару по претензії обумовлюються сторонами додатково. 
3.7. При неможливості заміни бракованого товару Постачальник протягом 5 банківських днів, після 

повернення Покупцем бракованого товару, переказує гроші за бракований товар на 
розрахунковий рахунок Покупця. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
4.1. Зобов'язання Покупця вважаються виконаними на день надходження платежів на рахунок 

Постачальника. 
4.2. Обов'язки Постачальника вважаються виконаними в день прийому всього товару за договором 

по кількості і якості Покупцем. 
4.3. У разі не поставки, або недопоставки товару «Продавець» сплачує «Покупцю» пеню в розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від вартості непоставленого 
(недопоставленого) товару. 

5. ФОРС-МАЖОР 
5.1. Жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання зобов'язань по Договору, якщо це 

буде наслідком таких обставин як повені, землетрус, воєнні дії, блокада та інші обставини, які 
знаходяться поза контролем сторін, та виникають після укладання договору і ПРИЗВОДЯТЬ ДО 
неможливості виконання зобов'язань по Договору однією із сторін. 



5.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов'язань по Договору, повинна 
терміново попередити іншу сторону у письмовому вигляді протягом 10 календарних днів з 
моменту виникнення обставин. У цих випадках термін виконання зобов'язань за договором 
відсувається відповідно до часу дії цих обставин. 

5.3. Факт настання форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений 
повноважним на те органом влади. Документ, що засвідчує, додається до письмового 
повідомлення. У разі відсутності повідомлення (або при простроченні повідомлення) та 
документа, що засвідчує обставини, сторона договору, що їх одержує, має право не брати уваги 
настання форс-мажорних обставин у зв'язку з неналежним виконанням умов цього договору. 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
6.1. Термін дії Договору з моменту підписання до повного виконання сторонами своїх зобов'язань 

за даним Договором. 
6.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами. 
6.3. Договір дійсний до 31.12. 2018 р. 

7. ІНШІ УМОВИ 
7.1. Постачальник гарантує якість товару та обладнання протягом 12 місяців з дня поставки. 
7.2. У випадку виходу з ладу товару протягом гарантійного терміну, з неналежних від Покупця 

причин, Постачальник зобов'язується провести безкоштовний ремонт товару, або замінити його 
на новий. 

7.3. Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без 
письмової згоди іншої сторони. 

7.4. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні Договору або у зв'язку з 
ним підлягають розгляду у встановленому законодавством порядку. 

7.5. Усі зміни та доповнення до даного Договору дійсні у тому випадку, якщо вони здійснені у 
письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін. 

7.6. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну 
силу. Перший примірник знаходиться у Постачальника, другий - у Покупця. 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ 

ПОКУПЕЦЬ 
Комунальна установа Сумський 
навчально-виховний комплекс №16 
імені Олексія Братушки 
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 
СТУПЕНІВ-дошкільний навчальний 
заклад» Сумської міської ради 
40020, м.Суми вул.Шишкіна,12 
ЄДРПОУ 21102348,МФО 837013 

р/р 35410029863323 У 
УДКСУ у м.Сумах, Сумської обл. 

ФОП Мартиненко К.П. 
Код ЄДРПОУ 2127521024 
ПАТ «Креді Агріоль Банк» м. Київ 
МФО 300614, р/р 26007000009079 
Адреса: 40011, м. Суми, вул. Зарічна, 20 
Тел/факс 050/3077411 
Платник єдиного податку - 2 група 



м. Суми 

ДОГОВІР № 15 
купівлі-продажу 

« /6» квітня 2018 р. 

ПОСТАЧАЛЬНИК: фізична особа-підприємець Синянська Людмила Миколаївна., в особі директора 
Синянської Людмили Миколаївни, що діє на підставі витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 624 000 0000 002538 , 
28.11.2017рік., з одного боку, і 
ПОКУПЕЦЬ: Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені Олексія 
Братушки "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -дошкільний навчальний заклад Сумської міської ради 
в особі директора Стайко Олени Сергіївни, що діє на підставі Статуту , з іншого боку, уклали 
Даний Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується виготувати і продати ПОКУПЦЮ гранітну меморіальну 

дошку -_товар згідно специфікації (додаток 1), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти цей товар 
та своєчасно здійснити оплату на умовах Даного Договору. 

1.2. Розгорнута номенклатура (асортимент) товару, кількість, ціна і загальна сума позначаються у 
Специфікації, яка є невід'ємною частиною даного договору (Додаток №1). 

1.3. Поняття "Сторони" у даному договорі відноситься до "Постачальника" і "Покупця". 
1.4. Предметом купівлі-продажу є товар згідно накладних. 

2. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ 

2.1 .Загальна сума за договором складає: 2200 грн. 00коп. (_̂ Дві тисячі двісті гривня ;,0^йййІйо|<) без 
П Д В . і "« • ••'• Та взято на облік | 

2.2. Розрахунок за товар здійснюється Покупцем безготівково, Платіжним дорученням. 
2.3. Порядок розрахунку: Покупець здійснює оплату згідно пред'явленої до сплати видаткової 

накладної. Реєстр :|іі : 
3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ^;;; ^ 

3.1. Продукція, що поставляється Покупцю, повинна відповідатитто'Редекенвму зразку. аш 
3.2. Вивіз продукції зі складу Постачальника здійснюється силами, засобами та за рахунок 

Постачальника. 
3.3. Постачальник гарантує якість і надійність товару протягом одного року з моменту постачання 

товарів. 
3.4. Товар повинен бути упакований Постачальником таким чином щоб виключити розкрадання й 

ушкодження його на весь період постачання до прийому товару Покупцем. 
3.5. Претензії щодо кількості і якості товару Покупець може пред'явити Постачальнику протягом 5 

робочих днів з моменту одержання товару. Виявлена бракована продукція підлягає обміну. 
3.6. Термін доставки і заміни товару по претензії обумовлюються сторонами додатково. 
3.7. При неможливості заміни бракованого товару Постачальник протягом 5 банківських днів, після 

повернення Покупцем бракованого товару, переказує гроші за бракований товар на 
розрахунковий рахунок Покупця. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
4.1. Зобов'язання Покупця вважаються виконаними на день надходження платежів на рахунок 

Постачальника. 
4.2. Обов'язки Постачальника вважаються виконаними в день прийому всього товару за договором 

по кількості і якості Покупцем. 
4.3. У разі не поставки, або недопоставки товару «Продавець» сплачує «Покупцю» пеню в розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від вартості непоставленого 
(недопоставленого) товару. 

5. ФОРС-МАЖОР 
5.1. Жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання зобов'язань по Договору, ЯКЩО це 

буде наслідком таких обставин як повені, землетрус, воєнні дії, блокада та інші обставини, які 
знаходяться поза контролем сторін, та виникають після укладання договору і призводять до 
неможливості виконання зобов'язань по Договору однією із сторін. 



5.2. 

5.3. 

6.1. 

6.2. 
6.3. 

7.1. 
7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов'язань по Договору, повинна' 
терміново попередити іншу сторону у письмовому вигляді протягом 10 календарних днів з 
моменту виникнення обставин. У цих випадках термін виконання зобов'язань за договором 
відсувається відповідно до часу дії цих обставин. 
Факт настання форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений 
повноважним на те органом влади. Документ, що засвідчує, додається до письмового 
повідомлення. У разі відсутності повідомлення (або при простроченні повідомлення) та 
документа, що засвідчує обставини, сторона договору, що їх одержує, має право не брати уваги 
настання форс-мажорних обставин у зв'язку з неналежним виконанням умов цього договору. 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
Термін дії Договору з моменту підписання до повного виконання сторонами своїх зобов'язань 
за даним Договором. 
Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами. 
Договір дійсний до 31.12. 2018 р. 

7. ІНШІ УМОВИ 
Постачальник гарантує якість товару та обладнання протягом 12 місяців з дня поставки. 
У випадку виходу з ладу товару протягом гарантійного терміну, з неналежних від Покупця 
причин, Постачальник зобов'язується провести безкоштовний ремонт товару, або замінити його 
на новий. 
Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без 
письмової згоди іншої сторони. 
Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні Договору або у зв'язку з 
ним підлягають розгляду у встановленому законодавством порядку. 
Усі зміни та доповнення до даного Договору дійсні у тому випадку, якщо вони здійснені у 
письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін. 
Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну 
силу. Перший примірник знаходиться у Постачальника, другий - у Покупця. 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ 

ПОКУПЕЦЬ 
Комунальна установа Сумський навчально-
виховний комплекс №16 імені Олексія 
Братушки «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-
III СТУПЕНІВ-дошкільний навчальний 
заклад» Сумської міської ради 
40020, м.Суми вул.Шишкіна,12 
ЄДРПОУ 21102348,МФО 837013 

р/р 35414029063323 
ГУДКСУ у Сумськш_обл.м.Суми 

Директо] 

ПОСТАЧАЛЬНИК 
ФОП Синянська Л.М. 
Код ЄДРПОУ 2845705704 
СУМСЬКА ФІЛІЯ 
ПАТКБ"ПРИВАТБАНК", М.СУМИ 
МФО 337546, р/р 26001055030091 
Адреса: 42600, м. Тростянець,Сумської обл., 
вул. Пролетарськя,60 
Тел-0506048355 
Платник єдиного податку - 2 група 

лайко ФОП Синянська Л.М 
їй. гшХ 

Л.М.Синянська 
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Фізична особа підприємець Приходько Жанна Григорівна , надалі " П О С Т А Ч А Л Ь Н И К в особі Фізичної 
особи підприємця Приходько Жанни Григорівни, що діє на підставі свідоцтва про платника єдиного податку серія Б 
№ 321139 з одного боку, і Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені Олексія 
Братушки "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" СУМСЬКОЇ міської ради. 
іменоване надалі «Покупець» в особі директора Стайко Олени Сергіївни, що діє на підставі статуту, з іншої сторони, 
що разом надалі іменуються - Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали даний Договір про наступне: 

1. Предмет договору, кількість і асортимент поставки 
1.1. Відповідно до умов цього Договору Постачальник зобов'язується проводити р о я ч и й І ї і ^ 

згідно специфікації ( Додаток 1). 5слу»:*.и Уковчім у «.Сумах Сумської області 
1.2. Асортимент, найменування, кількість, ціна та загальна вартість товару з а з н а ч а ю ч і ? 

Постачальника: рахунку - фактурі, видаткових накладних, , які після підписання та скріплення печатками Сторонами 
мають юридичну силу в розумінні статті 266 Господарського кодексу України, та є невід'ємною ч а с т к о ю цього 

Д°ГОВ°РУ- ; .. . А Л Х / Л Ї У 
1.3. Постачальник, відповідно до умов цього Договору є продавцем окремих п а р т і й Т д ш р у ^ . й н 8 7 

2. Ціна товару та договору | 
2.1. Товар відвантажується Покупцю за ціною, визначеною на підставі бухгалтерських д о к у і ^ д д ^ І Ї ^ ^ ' ^ м і д ^ Й Л Щ ю 

частиною цього Договору, відповідно до конкретного замовлення Покупця, зазначеного в усній ф ь письмовій заяві 
Покупця V 

2.2. Оплата поставленого за умовами даного Договору Товару здійснюється Покупцем в національній валюті України -
гривні, в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів за реквізитами на підставі виставленого 
Постачальником рахунку протягом 14 банківських днів з дня отримання такого рахунку за умови підписання 
Сторонами відповідних бухгалтерських документів. 

2.3. Датою оплати вважається дата зачислення грошових коштів на рахунок Постачальника. 
2.4. Загальна ціна Договору становить: 499,38 грн. (Чотириста дев'яносто дев'ять гривень 38 копійок) без ПДВ 

3. Гарантії якості 
3.1. Якість Товару, що передається, повинна повністю відповідати вимогам діючих в Україні державних стандартів, 

технічних умовам і підтверджуватись документами, передбаченими чинним законодавством. 
3.2. Постачальник гарантує, що на Товар, який буде поставлятися Покупцю на умовах та в порядку передбаченому даними 

Договору та додатками до нього, на нього не існує та не буде існувати ніяких прав третіх осіб, він не перебуває під 
арештом та/або забороною відчуження та не є предметом судового спору. 

3.3. Постачальник гарантує, що Товар, який постачається за даним Договором, є новими, не має дефектів з причин 
конструкції, матеріалів або якості роботи. Постачальник гарантує якість Товару в цілому. 

3.4. Якість та кількість Товару, що постачається, перевіряється Покупцем в момент його отримання. У випадку виявлення 
нестачі або пошкодження Товару під час транспортування складається Акт, підписаний уповноваженими 
представниками Сторін. Постачальник не несе відповідальності за нестачу та пошкодження Товару після прийняття 
його представником Покупця, що засвідчив факт прийняття підписом у бухгалтерських документах. 

3.5. При виявленні в процесі використання недоліків (приховані недоліки) Товару, Сторонами складаються відповідні Акти 
(в присутності представників Сторін) протягом 24 годин з моменту виявлення недоліків, але не пізніше 14 днів з 
моменту отримання товару. На підставі цих актів Покупець має право пред'явити Постачальнику претензію за якістю 
Товару протягом 14 днів з моменту підписання Акту. 

3.6. У випадку, якщо протягом 7 робочих днів з моменту отримання повідомлення Покупця у формі, що дозволяє 
зафіксувати момент передання такого повідомлення (лист, телеграма, зареєстрована телефонограма, факс, е-таі і . 1н.) 
про виявлені недоліки Товару, що був поставлений, Постачальник не направить представника для підписання Актів, 
Покупець має право за письмовою згодою Постачальника підписати Акти в односторонньому порядку. 

3.7. Постачальник має право брати участь у перевірці якості Товару, а також отримати зразки Товару, який пред'являється 
як дефектний. 

3.8. У випадку виходу товару із ладу за вини Покупця та/або третьої особи, яка придбала товар у Покупця (в разі 
неякісного монтажу та/або установки, порушенні умов експлуатації, зберігання, транспортування), а також у випадках 
механічних пошкоджень товару, Постачальник відповідальності не несе. 

4. Умови та строки постачання 
4.1. Поставка Товару здійснюється за рахунок, силами та у терміни попередньо узгоджені Сторонами зі складу 

Постачальника транспортом Покупця або до Покупця транспортом Постачальника і визначається в кожному випадку 
замовленням у письмовому або усному вигляді. 

4.2. Поставка Товару Постачальником здійснюється протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання Постачальником 
Заяви Покупця на поставку Товару. У випадку замовлення специфічного товару, строк поставки якого залежить від 
додаткових умов, термін поставки погоджується окремо Постачальником і Покупцем. 

4.3. Датою поставки (передачі) товару Постачальника у власність Покупця, є дата зазначена в бухгалтерських документах 
на відпуск товару (кожної окремої партії товару). 

4.4. У разі, якщо поставка Товару здійснюється Постачальником, він не менш як за 1 (один) робочий день до дати поставки 
Товару за відповідною заявкою повідомляє Покупця про фактичну дату та приблизний час поставки. 

4.5. Фактична передача Товару здійснюється згідно бухгалтерських документів на складі Постачальника або Покупця (при 
доставці Товару Постачальником). Перехід права власності на Товар здійснюється в момент підписання 
бухгалтерських документів Сторонами, про що свідчить документ про передачу Товару. 



Д о г о в і р № \ 
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Фізична особа підприємець Приходько Жанна Григорівна , надалі "ПОСТАЧАЛЬНИК', в особі Фізичної 
особи підприємця Приходько Жанни Григорівни, що діє на підставі свідоцтва про платника єдиного податку серія Б 
№ 321139 з одного боку, і Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені Олексія 
Братушки "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" СУМСЬКОЇ міської ради. 
іменоване надалі «Покупець» в особі директора Стайко Олени Сергіївни, що діє на підставі статуту, з іншої сторони, 
що разом надалі іменуються - Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали даний Договір про наступне: 

1. Предмет договору, кількість і асортимент поставки 
1.1. Відповідно до умов нього Договору Постачальник зобов'язується проводити ^ О Д ^ Й о с Д О д о рів 

згідно специфікації ( Додаток 1). 5слу»:*.и Укоаиіи у «.Сумах Сумської області 
1.2. Асортимент, найменування, кількість, ціна та загальна вартість товару з а з н а ч а ю ч і ? 

Постачальника: рахунку - фактурі, видаткових накладних, , які після підписання та скріплення печатками Сторонами 
мають юридичну силу в розумінні статті 266 Господарського кодексу України, та є невід'ємною ч а с т к о ю цього 

Д° г о в °ру - ; .. . / к л х / Л ї у 
1.3. Постачальник, відповідно до умов цього Договору є продавцем окремих п а р т і й П & в з р у ^ . й н 8 7 

2. Ціна товару та договору | 
2.1. Товар відвантажується Покупцю за ціною, визначеною на підставі бухгалтерських д о к у і ^ д д ^ І Ї ^ ^ ' ^ м і д ' Е Ж Щ > ю 

частиною цього Договору, відповідно до конкретного замовлення Покупця, зазначеного в усній ф ь письмовій заяві 
Покупця V 

2.2. Оплата поставленого за умовами даного Договору Товару здійснюється Покупцем в національній валюті України -
гривні, в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів за реквізитами на підставі виставленого 
Постачальником рахунку протягом 14 банківських днів з дня отримання такого рахунку за умови підписання 
Сторонами відповідних бухгалтерських документів. 

2.3. Датою оплати вважається дата зачислення грошових коштів на рахунок Постачальника. 
2.4. Загальна ціна Договору становить: 499,38 грн. (Чотириста дев'яносто дев'ять гривень 38 копійок) без ПДВ 

3. Гарантії якості 
3.1. Якість Товару, що передається, повинна повністю відповідати вимогам діючих в Україні державних стандартів, 

технічних умовам і підтверджуватись документами, передбаченими чинним законодавством. 
3.2. Постачальник гарантує, що на Товар, який буде поставлятися Покупцю на умовах та в порядку передбаченому даними 

Договору та додатками до нього, на нього не існує та не буде існувати ніяких прав третіх осіб, він не перебуває під 
арештом та/або забороною відчуження та не є предметом судового спору. 

3.3. Постачальник гарантує, що Товар, який постачається за даним Договором, є новими, не має дефектів з причин 
конструкції, матеріалів або якості роботи. Постачальник гарантує якість Товару в цілому. 

3.4. Якість та кількість Товару, що постачається, перевіряється Покупцем в момент його отримання. У випадку виявлення 
нестачі або пошкодження Товару під час транспортування складається Акт, підписаний уповноваженими 
представниками Сторін. Постачальник не несе відповідальності за нестачу та пошкодження Товару після прийняття 
його представником Покупця, що засвідчив факт прийняття підписом у бухгалтерських документах. 

3.5. При виявленні в процесі використання недоліків (приховані недоліки) Товару, Сторонами складаються відповідні Акти 
(в присутності представників Сторін) протягом 24 годин з моменту виявлення недоліків, але не пізніше 14 днів з 
моменту отримання товару. На підставі цих актів Покупець має право пред'явити Постачальнику претензію за якістю 
Товару протягом 14 днів з моменту підписання Акту. 

3.6. У випадку, якщо протягом 7 робочих днів з моменту отримання повідомлення Покупця у формі, що дозволяє 
зафіксувати момент передання такого повідомлення (лист, телеграма, зареєстрована телефонограма, факс, е-шаіі. 1н.) 
про виявлені недоліки Товару, що був поставлений, Постачальник не направить представника для підписання Актів, 
Покупець має право за письмовою згодою Постачальника підписати Акти в односторонньому порядку. 

3.7. Постачальник має право брати участь у перевірці якості Товару, а також отримати зразки Товару, який пред'являється 
як дефектний. 

3.8. У випадку виходу товару із ладу за вини Покупця та/або третьої особи, яка придбала товар у Покупця (в разі 
неякісного монтажу та/або установки, порушенні умов експлуатації, зберігання, транспортування), а також у випадках 
механічних пошкоджень товару, Постачальник відповідальності не несе. 

4. Умови та строки постачання 
4.1. Поставка Товару здійснюється за рахунок, силами та у терміни попередньо узгоджені Сторонами зі складу 

Постачальника транспортом Покупця або до Покупця транспортом Постачальника і визначається в кожному випадку 
замовленням у письмовому або усному вигляді. 

4.2. Поставка Товару Постачальником здійснюється протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання Постачальником 
Заяви Покупця на поставку Товару. У випадку замовлення специфічного товару, строк поставки якого залежить від 
додаткових умов, термін поставки погоджується окремо Постачальником і Покупцем. 

4.3. Датою поставки (передачі) товару Постачальника у власність Покупця, є дата зазначена в бухгалтерських документах 
на відпуск товару (кожної окремої партії товару). 

4.4. У разі, якщо поставка Товару здійснюється Постачальником, він не менш як за 1 (один) робочий день до дати поставки 
Товару за відповідною заявкою повідомляє Покупця про фактичну дату та приблизний час поставки. 

4.5. Фактична передача Товару здійснюється згідно бухгалтерських документів на складі Постачальника або Покупця (при 
доставці Товару Постачальником). Перехід права власності на Товар здійснюється в момент підписання 
бухгалтерських документів Сторонами, про що свідчить документ про передачу Товару. 



/ 
іриимання і овару по кількості і якості здійснюється повноважними представниками Сторін у відповідності з 

/бухгалтерськими документами на складі Постачальника або Покупця (у випадку доставки Товару Постачальником) у 
/ відповідності з діючим законодавством України і умовами Даного Договору. Після передачі товару ніякі претензії з 

/ кількості товару Постачальником не розглядаються. 
4.7. Покупець зобов'язується прийняти (розвантажити) отриманий Товар від Постачальника негайно після прибуття його 

на склад Покупця. 
4.8. В разі, якщо при прийомі-передачі Товару було виявлено, що Товар поставлений в недостатній кількості Сторони 

зазначають це у бухгалтерських документах. Постачальник зобов'язаний допоставити таку частину Товару протягом 5 
(п'яти) робочих днів з дати підписання Сторонами бухгалтерських документів. 

4.9. Перехід усіх можливих ризиків, пов'язаних з випадковим знищенням або пошкодженням товару до Покупця 
відбувається в момент фактичної поставки (передачі) товару Постачальником Покупцю у власність, що 
підтверджується у бухгалтерських документах. 

4.10. Постачальник несе відповідальність виключно за Товар, який ще знаходиться у його власності і на який у 
бухгалтерських документах на відпуск цього Товару, не підписана Покупцем. 

5. Порядок розрахунків 
5.1. Оплата Покупцем Товару здійснюється на підставі відповідних документів зазначених в п.1.2 цього Договору, які 

Постачальник виписує на кожну Партію Товару та передає Покупцю у момент отримання Товару Покупцем. 
5.2. Оплата поставленого за умовами даного Договору Товару здійснюється Покупцем згідно п. 2.2 Договору. 
5.3. Оплата здійснюється на умовах відстрочки платежу до 14 днів з моменту передачі партії Товару Покупцю. 
5.4. Товар вважається повністю оплаченим з дня надходження всієї суми коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. 
5.5. Оплата вважається проведеною з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. 

6. Права та обов 'язки сторін 
6.1. Обов 'язки Постачальника . 
6.1.1. Здійснити поставку Товару протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання Заяви Покупця на поставку Товару. 
6.1.2. Підтвердити якість товару відповідними документами. 
6.1.3. Відвантажити товар в тарі, яка забезпечує його надійне зберігання при транспортуванні. 
6.1.4. Передати Покупцеві товар в асортименті і кількості узгоджених сторонами додатково, в асортименті та кількості 

відповідно до бухгалтерських документів. 
6.1.5. Повідомляти Покупця про прийняття рішення Постачальником щодо зміни цін на Товар. 
6.1.6. Надавати Покупцю відповідну товаросупроводжувальну документацію при кожній поставці Товару. 
6.1.7. Скласти податкову накладну не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання, 

зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати Покупцю за його вимогою. Покупцю податкова 
накладна/розрахунок коригування можуть бути надані Постачальником в електронній формі з дотриманням вимог 
законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису. 

6.2. Права Постачальника . 
6.2.1. Постачальник має право у будь-який час змінювати ціни на Товар та умови його продажу з подальшим 

повідомленням про це Покупця. 
6.2.2. Постачальник має право відмовитись від поставки у випадку: 

а) прострочення оплати по попередньо поставленого Товару в строки вказані в п. 5.3 даного Договору; 
б) недотримання Покупцем умов даного Договору. 

6.2.3. За погодженням із Покупцем залучати до виконання своїх зобов'язань третіх осіб. 
6.2.4. Вимагати від Покупця своєчасної оплати за поставлений товар. 
6.2.5. Вимагати від Покупця належного виконання умов даного Договору. 
6.3. Обов 'язки Покупця . 
6.3.1. Прийняти та оплатити поставлені товари відповідно до вимог даного Договору. 
6.3.2. Не передавати відповідальності, або цього Договору, або своє право (або права) по ньому, або будь-яку його частину 

третій стороні без письмової згоди на це Постачальника. 
6.3.3. Перевірити кількість та якість Товару при прийманні. 
6.4. Права Покупця. 
6.4.1. Вимагати від Постачальника поставки якісного і конкурентоздатного товару в кількості і строк передбаченого 

Заявою Покупця і даним Договором. 
6.4.2. Вимагати від Постачальника належного виконання його обов'язків. 
6.5. Обов 'язки Сторін. 
6.5.1. У випадку неможливості виконання однією із Сторін взятих на себе зобов'язань, завчасно попередити про це іншу 

Сторону. 
6.5.2. Дотримуватися комерційної таємниці і конфіденційність угоди. 
6.5.3. При виконанні умов Договору підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення 

ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків. 
7. Відповідальність сторін за порушення Договору 

7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору винна Сторона несе відповідальність, визначену цим 
Договором та чинним законодавством України. 

7.2. Порушення даного Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, 
визначних змістом цього Договору. 

7.3. Постачальник за прострочення поставки Товару Покупцю сплачує останньому неустойку в розмірі 5% ВІД загальної 
вартості партії Товару, при постачанні якого Постачальник порушив строк поставки, за кожен день прострочення 
поставки. 



разі порушення Постачальником строку допоставки та/або заміни Товару, він сплачує на користь Покупця неустойку 
в розмірі 5% від вартості недопоставленої/незаміненої партії Товару за кожен день прострочення. 

/ • Постачальник звільняється від відповідальності за неправильну поставку Товару, якщо її причиною були помилкове, 
/ неповне чи неточне оформлення замовлення Покупцем. 

/
'1.6. За порушення Покупцем строків оплати прийнятої за кількістю та якістю партії Товару Покупець сплачує 

Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період 
нарахування пені, від суми заборгованості Покупця, за кожен день прострочення оплати. 

7.7. У разі порушення Постачальником порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових 
накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування ним сплачується Покупцю неустойку у вигляді 
штрафу в розмірі кредиту по ПДВ за незареєстрованною податковою накладною. 

7.8. Виплата штрафних санкцій здійснюється винною Стороною протягом 5 банківських днів з дати отримання 
вмотивованої письмової вимоги іншої Сторони. 

7.9. Виплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов'язань, передбачених даним 
Договором. 

7.10. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталось не з їх 
вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного 
виконання зобов'язання, а також, якщо вони сталося внаслідок дії форс - мажорних обставин. 

8. Форс - мажорні обставини. 
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним 

Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-
мажор), а саме: стихійні лиха, війни й воєнні дії, страйки, масові безладдя, аварії й катастрофи, а також акти органів 
державної влади та управління (в тому числі Національного банку України), що роблять неможливим виконання 
договору, і які безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору. При цьому строк виконання зобов'язань 
за Договором продовжується пропорційно часу, протягом якого діяли форс-мажорні обставини. 

8.2. Сторона, що посилається на настання форс-мажорних обставин, як на причину невиконання або неналежного 
виконання зобов'язань за Договором, повинна довести, що саме настання форс-мажорних обставин призвело до 
невиконання або неналежного виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором. 

8.3. При настанні вище зазначених обставин непереборної сили, винна Сторона повинна протягом 5 робочих днів з 
моменту, коли їй стало відомо про їх настання, сповістити про це іншу Сторону. Наявність зазначених обставин 
повинна бути підтверджена документом, виданим Торгово-промисловою палатою України. Недотримання зазначених 
умов позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажорні обставини, як на підставу невиконання чи неналежного 
виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором. 

8.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 місяців підряд і не виявляють ознак припинення, даний Договір 
може бути розірваний Постачальником або Покупцем шляхом направлення відповідного письмового повідомлення 
іншій Стороні, при цьому Сторони проводять повний взаєморозрахунок за даним Договором, додатковими угодами та 
додатками до нього. 

9. Строк дії та умови розірвання Договору. 
9.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін 

та скріплення печатками Сторін і діє протягом 1 року з моменту підписання, але в будь-якому випадку до моменту 
остаточного виконання Сторонами своїх зобов'язань, що виникли під час дії цього Договору та продовжують існувати 
після його припинення. Якщо після укладання Даного Договору з'ясується, що будь-яка із Сторін не мала права його 
укладання і його дія має бути припинена, в такому випадку вина Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні всі 
витрати, які та понесла у зв'язку з укладанням даного Договору, а також спричинені такій Стороні збитки. 

\ /'9.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 9.1. цього Договору та закінчується «31» грудня 
4 2018 року, але до повного виконання зобов'язань Сторонами відповідно цього Договору. . 

9.3. Закінчення строку дії даного договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під 
час дії Договору. 

9.4. При припиненні дії Договору Постачальник може скасувати будь-яке замовлення Покупця, по якому не була здійснена 
передача Товару Покупцю. 

9.5. Реорганізація будь-якої із Сторін не є підставою для розірвання даного Договору. Всі права та обов'язки за даним 
Договором переходять до правонаступника. 

9.6. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформляються додатковою угодою до 
цього Договору. 

9.7. Покупець має право на власний розсуд в односторонньому порядку достроково розірвати даний Договір, шляхом 
направлення відповідного письмового повідомлення на адресу Постачальника, зазначену в даному Договорі, не 
пізніше ніж 20 (двадцяти) календарних днів до дати припинення дії цього Договору. Даний Договір припиняє свою 
дію з дня наступного за останнім днем строку, що виказаний в цьому пункті. Доказом направлення повідомлення, що 
вказане в цьому пункті є квитанція поштового відділення про відправлення рекомендованого листа на адресу 
Постачальника, що вказана в Розділі «Реквізити Сторін» цього Договору. 

9.8. При достроковому розірванні Договору Сторони зобов'язані провести всі розрахунки по ньому, Покупець сплачує 
Постачальнику грошові кошти за фактично поставлений та прийнятий Покупцем за якістю Товар. 

10. Вирішення спорів 
10.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за Даним Договором або в зв'язку з ним, вирішуються 

шляхом переговорів між сторонами. Сторони зобов'язуються розглядати всі ймовірні претензії протягом десяти ДНІВ З 
моменту їх отримання. 



/ 
У в и л випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в судовому порядку 

за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України. 
11. Прикінцев і положення 

1.1. Додаткові угоди та додатки до даного Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу, у разі, якщо 
вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печатками Сторін. 

11.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди іншої 
Сторони. 

11.3. С торона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується 
своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання 
пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

11.4. В усіх ситуаціях не врегульованих положенням даного Договору Сторони керуються нормами чинного законодавства 
України. 

11.5. В разі визнання одного з положень даного Договору недійсним, це не веде до визнання Договору недійсним в цілому, 
а Сторони приводять положення, що не відповідає чинному законодавству України у відповідність. 

11.6. Даний Договір складений українською мовою, у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному 
примірнику для кожної Сторони. 

11.7. Сторони повинені надати один одному в момент укладання даного Договору наступні копії документів, завірені 
власною печаткою: 

• Копію Витягу (Виписки) про державну реєстрацію. 
• Копію Витягу з реєстру платників податку. 
• Копію Довідки статистики. 
• Документ, який уповноважує особу на підписання договору (доручення на підписання Договору, Положення, 

Статуту, Наказ, тощо). 
11.8. Будь-які попередні домовленості Сторін, які мали місце до укладення даного Договору та які не відображені у його 

тексті, з моменту підписання даного Договору втрачають свою силу. 
11.9. Кожна із Сторін зобов'язана забезпечити збереження конфіденційної інформації, отриманої при виконанні цього 

Договору, і вжити всі належні заходи щодо її нерозголошення. Передача вказаної інформації юридичним або 
фізичним особам, які не мають відношення до цього Договору, її опублікування або розголошення іншими шляхами і 
засобами можуть мати місце тільки за письмовою згодою Сторін, незалежно від причин і строку припинення дії цього 
Договору, крім випадків, які передбачені законодавством України. Відповідальність Сторін за порушення положення 
цього пункту визначається і вирішується згідно з законодавством України. 

11.10. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, 
укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків 
недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного 
законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі 
принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

11.11. Сторони даного Договору та кожна з них окремо підтверджує наявність необхідного об'єму достатніх повноважень 
своїх представників для підписання цього Договору. У випадку виникнення будь-яких спорів у зв'язку з вказаним 
вище Сторона, для якої виникли такі обставини, буде самостійно нести будь-які витрати, пов'язані з цим, відшкодує у 
повному обсязі відповідні збитки іншій Стороні, застосує усі необхідні дії для того, щоб такі обставини не вплинули 
на виконання умов даного Договору. 

11.12. Сторони погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладенням цього Договору 
включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх 
персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладення, зміну та розірвання цього Договору, 
забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та 
статистики, а також даія забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники Сторін 
підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України 
«Про захист персональних даних». 

12. Реквізити сторін 
Постачальник: 

ФОП Приходько Ж а н н а Григорівна 

Адреса: 40000 м. Суми, вул..Молодіжна, 1/3 

Банк: Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" 

м. Харків 

р/р 26004569108200 , інд.п.н. 2912211425 

МФО 351005 

м.п. 

Приходько Ж.Г. 

Покупець: 
Комунальна установа Сумський навчально-виховний 
комплекс № 16 імені Олексія Братумки 
"Загальноосвітня школа 1-ІII ступенів - дошкільний 
навчальний заклад" Сумської міської ради 
Адреса: м̂Суми.вул. Шишкіна,12 
Код Є̂ИТОУ 21102348 п/р 35414029063323 
Баї̂ ї'ДКСУ у Сумській обл.МФО 837013 

;ко О.С. 



ДОГОВІР № 2 / 1 

На поставку побутових товарів 

м. Суми / № 2 0 1 8 р . 

Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс №16 імені 
Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад» Сумської міської ради, надалі Замовник, в особі директора, Стайко Олени 
Сергійовни, що діє на підставі Статуту з одного боку та 

Товариство з обмеженою відповідальністю, виробничо-комерційне 
підприємство «Сучасні Енергетичні Технології», шо далі іменується, Підрядник, в особі 
директора, Кривця Анатолія Васильовича^ який діє на підставі Статуту, з другого боку, 
в подальшому „Сторони", уклали цей Договір про наступне; 

1. Предмет договору. 
1,1 Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця-дебутові товаш*г&-еа* 

г - , ч , / ч.а Двр*аикоїказначейські» - сушарка металева для білизни (напольна) - 1 у ц.сума* Сумної облай: 
корзина для білизни - 1 шт. (одна); 
термометри повітря, кімнатні - 15 шт. (п'ятнадцять); 
килимок придверний 1,16 м х 0,73 м - 2 шт. (фа); 
килимова доріжка 0,8 м х 3,5м 1 шт. (одна); 

- фільтр для очищення води - 3 шт. (три) 
1.2 Покупець зобов'язується прийняти товар, згідно » 
частиною цього договору. 

Зареєстровано та взято на облік 

У З 

РеєстраиІйнн-і 
кскз/ККЧ .̂ 

2. Якість товару. 
2.1. Якість товару підтверджується відповідним сертификатом якості та гарантійним 
зобов'язанням. ... 

3. Умови поставки. 
3.1. Датой поставки товару є дата передачі товара Покупцю. 
3.2. Умови поставок можуть бути змінені тільки за взаємною письмовою згодою Сторін. 
3.3. Можлива поставка товара партіями. На кожну партію постачаємого товару 

Постачальник повинен предоставити наступні супроводжувальні документи: 
- видаткова накладна. 

3.4. Супроводжувальні документи Постачальник передає одночасно з товаром. Право 
власності і ризик переходе від Постачальника до Покупця з моменту передачі товара 
Покупцю. 
3.5. Доставка товару здійснюється за рахунок Постачальника. 

4. Загальна вартість договору та умови оплати. 
4.1. Загальна вартість договору складає 3 845,00 грн. (Три тисячі вісімсот сорок п'ять 
гривень 00 коп. без ПДВ) 
4.1. Покупець здійснює оплату шляхом безготівкового розрахунку на поточний рахунок 
Постачальника протягом 5 календарних днів з моменту поставки. 

5. Приймання товару. 
5.1. Приймання товару здійснюється у відповідності до видаткової накладної. 

6. Відповідальність сторін, 
6.1. Сторона, яка винна в невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань по 
Договору, зобов'язана у повному обсязі відшкодувати заподіяні збитки іншій стороні. 
6.2. В разі прострочення платежів за Договором, Покупець сплачує пеню у розмірі 0 % від 
вартості товару за кожен день прострочення. 
6.3. В разі несвоєчасної поставки товару, Постачальник сплачує пеню у розмірі 0 % від 
вартості товару за кожен день прострочення. 



7. Обставини форс-мажора. 
7.1. Сторона звільняється від відповідальності іа невиконання або неналежного виконання 
обов'язків за Договором, якщо це з'явилося наслідком дії обставин непереборної сили 
/форс-мажораЛтакой як: стихийні лиха, страйки, масові безлади і хвилювання, дії органів 
державної влади, що роблять неможливим виконання Договору, будь-яких інших 
обставин поза розумним контролем сторін, перешкоджають виконання Договору. 
7.2. Термін виконання зобов'язань за Договором подовжується на час дії вищезгаданих 
обставин непереборної сили за умови, що сторона для якої настав форс-мажор, в 3-х 
денний термін з моменту настання даних обставин сповістила іншу сторону про настання 
форс-мажорних обставин. 
7.3. Належним підтвердженням форс-мажорних обставин і їх терміну дії є АКТ 
Торговельно-промислової палати України. 
7.4. У випадку, якщо обставини форс-мажору діють протягом більш 3-х місяців, сторони 
проводять переговори по питаннях подальшого виконання або розірвання цього Договору 
і проведення взаеморозрахунків, ^ 

8. Порядок розгляду суперечок. 
8.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору, по можливості 
вирішуються шляхом переговорів з дотриманням заходів досудового регулювання 
господарських суперечок, передбачених розділом 2 Господарський процесуального 
кодексу України. 
8.2. Якщо спори і розбіжності не можуть бути вирішені в порядку, передбаченим її.8.1. 
договори, вони підлягають дозволу Господарським судом відповідно до чинного 
законодавства України. ' 

9. Строки та порядок змінення договору. 
9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до «31» грудня 2018 року. 
9.2. Зміни і доповнення до Договору дійсні лише за умови їх письмового оформлення і 
підписання сторонами. 
9.3. Договір складений українською мовою в 2-х екземплярах для кожної із сторін, всі 
екземпляри Договору мають рівну юридичну силу. 
9.4. Інформація за даною угодощ є конфіденційною і не підлягає розголошуванню, за 
винятком випадків, передбачених законодавством України, 

10. Реквізити сторін 

ЗАМОВНИК ПОСТАЧАЛЬНИК 

КУ Сумський навчально-виховний 
Комплекс №16 імені Олексія Братушки 
«Загальноосвітня школа І-III ступенів -
дошкільний навчальний заклад» 
Сумської міської ради 
м Суми вул. Шишкіна, 12 
Код 21102348 
р/р 35414029063323 
в ГУ ДКСУ у Сумській обл. 
МФО 837013 
т, (0542)24-37-2$.'.'А 

Директор , і 

гх 'V 

(підпис, печатка) 

/О С. Стайко/ 

ш 

ТОВ «ВКП «СУЧАСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ» 
40030,м. Суми, вул. Реміснича, 35, офіс 22, 
р/р 26008055015666 
МФО 337546, 
ФІЛІЯ, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 
Код 40395711 
Конт. телефон 098 0 313 115 
Е-шаіІ: укр5еІ@;етаі1.согп 

Директор 

/А.В. Кривець/ 
(підпис, печатка) 



ДОГОВІР ПОСТАВКИ 

Будівельних матеріалів згідно переліку. 

м. Суми ОЛ / /С&Ш-А И-А 2018 р. 

Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс №16 імені 
Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад» Сумської міської ради, надалі Замовник, в особі директора, Стайко Олени 
Сергійовни, що діє на підставі Статуту з одного боку та 

Товариство з обмеженою відповідальністю, виробничо-комерційне 
підприємство «Сучасні Енергетичні Технології», що далі іменується, Постачальник, в 
особі директора, Кривця Анатолія Васильовича! який діє на підставі Статуту, з другого 
боку, в подальшому „Сторони", уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет договору. 
1.1 Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця товар - будівельні 

матеріали згідно переліку, а саме: 

цемент ПЦ 400 (50 кг, Балаклея) - 2 шт. * 104,00 = 208,00 грн.; 
2. фарба для підлоги ТМ Полифарб, 2,8 кг, червоно-коричнева - 20 шт.* 138,00 = 

2 760,00 грн.; 
3. фарба для стін ТМ Полифарб, 2,8 кг , біла - 5 шт.* 140,00 = 700,00 грн.; 
4. фарба для стін ТМ Полифарб, 2,8 кг , рожева - 2 шт.* 140,00 = 280,00 грн ; 
5. фарба для стін ТМ Полифарб, 2,8 кг , олива - 3 шт.* 140,00 = 420,00 грн.; 
6. фарба для стін ТМ Полифарб, 2,8 кг , блакитна -Зшт.* 140,00 = 420,00 грн.; 
7. лак ПФ 170, ТМ Полифарб, 2,8 кг , - 2 шт.*143,00 = 286,00 грн; 
8. лак ПФ 170, ТМ Полифарб, 0,9 кг , - 1 шт.* 81,00 = 81,00 грн. 

Загальна вартість складає 5 155,00 грн. (П'ять тисяч сто п'ятдесят п'ять гривень 00 
коп. без ПДВ) 
1.2 Покупець зобов'язується прийняти товар, згідно накладної, яка є невід'ємною 
частиною цього договору. 

2. Якість товару. 
2.1. Якість товару підтверджується відповідним сертифікатом якості та гарантійним 
зобов'язанням. 

3. Умови поставки. 
3.1. Датой поставки товару є дата передачі товара Покупцю. 
3.2. Умови поставок можуть бути змінені тільки за взаємною письмовою згодою Сторін, 
3.3. Можлива поставка товара партіями. На кожну партію постачаємого товару 

Постачальник повинен предоставити наступні супроводжувальні документи: 
- видаткова накладна. 

3.4. Супроводжувальні документи Постачальник передає одночасно з товаром. Право 
власності і ризик переходе від Постачальника до Покупця з моменту передачі товара 
Покупцю. 
3.5. Доставка товару здійснюється за рахунок Постачальника. 

4. Загальна вартість договору та умови оплати. 
4.1. Загальна вартість договору складає 5 155,00 грн. (П'ять тисяч сто п'ятдесят п'ять 
гривень 00 коп. без ПДВ) 
4.1. Покупець здійснює оплату шляхом безготівкового розратсуятрш 
Постачальника протягом 5 календарних днів з моменту поставки товару.''мах су*"см<"' 

реєстраційний N5 у 



5. Приймання товару. 
5.1. Приймання товару здійснюється у відповідності до видаткової накладної. 

6. Відповідальність сторін. 
6.1. Сторона, яка винна в невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань по 
Договору, зобов'язана у повному обсязі відшкодувати заподіяні збитки іншій стороні. 
6.2. В разі прострочення платежів за Договором, Покупець сплачує пеню у розмірі 0% від 
вартості товару за кожен день прострочення. 
6.3. В разі несвоєчасної поставки товару, Постачальник сплачує пеню у розмірі 0% від 
вартості товару за кожен день прострочення. 

7. Обставини форс-мажора. 
7.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежного виконання 
обов'язків за Договором, якщо це з'явилося наслідком дії обставин непереборної сили 
/форс-мажора/,такой як: стихийні лиха, страйки, масові безлади і хвилювання, дії органів 
державної влади, що роблять неможливим виконання Договору, будь-яких інших 
обставин поза розумним контролем сторін, перешкоджають виконання Договору. 
7.2. Термін виконання зобов'язань за Договором подовжується на час дії вищезгаданих 
обставин непереборної сили за умови, що сторона для якої настав форс-мажор, в 3-х 
денний термін з моменту настання даних обставин сповістила іншу сторону про настання 
форс-мажорних обставин. 
7.3. Належним підтвердженням форс-мажорних обставин і їх терміну дії є АКТ 
Торговельно-промислової палати України. 
7.4. У випадку, якщо обставини форс-мажору діють протягом більш 3-х місяців, сторони 
проводять переговори по питаннях подальшого виконання або розірвання цього Договору 
і проведення взаєморозрахунків. 

8. Порядок розгляду суперечок. 
8.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору, по можливості 
вирішуються шляхом переговорів з дотриманням заходів досудового регулювання 
господарських суперечок, передбачених розділом 2 Господарський процесуального 
кодексу України. 
8.2. Якщо спори і розбіжності не можуть бути вирішені в порядку, передбаченим п.8.1. 
договори, вони підлягають дозволу Господарським судом відповідно до чинного 
законодавства України. 

9. Строки та порядок змінення договору. 
9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до «31» грудня 2018 року. 
9.2. Зміни і доповнення до Договору дійсні лише за умови їх письмового оформлення і 
підписання сторонами. 
9.3. Договір складений українською мовою в 2-х екземплярах для кожної із сторін, всі 
екземпляри Договору мають рівну юридичну силу. 
9.4. Інформація за даною угодою є конфіденційною і не підлягає розголошуванню, за 
винятком випадків, передбачених законодавством України. 



10. Реквізити сторін 

ЗАМОВНИК 

КУ Сумський навчально-виховний 
Комплекс №16 імені Олексія Братушки 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
дошкільний навчальний заклад» 
Сумської міської ради 
м Суми вул. Шишкіна, 12 
Код 21102348 
р/р 35414029063323_ 
в ГУ ДКСУ у Сумській обл. 
МФО 837013 
т. (0542) 24-37-г2&_ 

ПОСТАЧАЛЬНИК 

ТОВ «ВКП «СУЧАСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ» 
40030,м. Суми, вул. Реміснича, 35, офіс 22, 
р/р 26008055015666 
МФО 337546, 
ФІЛІЯ, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 
Код 40395711 
Конт. телефон 098 0 313 115 
Е-таі1: укрзеі@цтаіІ.сот 



п о с 

Управління Державної казначейської 
;*уг*б* України у м.Сумах СУМСЬКОЇ облалі 
З а р е є с т р о в а н о та взято на облік 

м. Суіш 
Реєстраційний і̂ оЦо я̂замня. 

•фізична осе 

ДОГОВІР № 15 
купівлі-продажу 

«02» квітня 2018 р. 

щриємець Мартиненко Катерина Павлівна., в особі Мартиненко 
Катеріщ^іпплівя^ свідоцтва №АЄ 355700 від 17.09.2008 р., з одного боку, і 
ПОКУПЕЦЬ: Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені Олексія 
Братушки "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -дошкільний навчальний заклад Сумської міської ради 
в особі директора Стайко Олени Сергіївни, що діє на підставі Статуту , з іншого боку, уклали 
Даний Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується продати і передати у власність ПОКУПЦЮ господарчі 

товари згідно специфікації (додаток ІД. а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти цей товар та 
своєчасно здійснити оплату на умовах Даного Договору. 

1.2. Розгорнута номенклатура (асортимент) товару, кількість, ціна і загальна сума позначаються у 
Специфікації, яка є невід'ємною частиною даного договору (Додаток №1). 

1.3. Поняття "Сторони" у даному договорі відноситься до "Постачальника" і "Покупця". 
1.4. Предметом купівлі-продажу є товар згідно накладних. 

2. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ 

2.1 .Загальна сума за договором складає: 11361грн. 00коп. ( Одинадцять тисяч триста шістдесять 
одна гривня 00 копійок) без ПДВ. 

2.2. Розрахунок за товар здійснюється Покупцем безготівково, платіжним дорученням. 
2.3. Порядок розрахунку: Покупець здійснює оплату згідно пред'явленої до сплати видаткової 

накладної. 
3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ 

3.1. Продукція, що поставляється Покупцю, повинна відповідати погодженому зразку. 
3.2. Вивіз продукції зі складу Постачальника здійснюється силами, засобами та за рахунок 

Постачальника. 
3.3. Постачальник гарантує якість і надійність товару протягом одного року з моменту постачання 

товарів. 
3.4. Товар повинен бути упакований Постачальником таким чином щоб виключити розкрадання й 

ушкодження його на весь період постачання до прийому товару Покупцем. 
3.5. Претензії щодо кількості і якості товару Покупець може пред'явити Постачальнику протягом 5 

робочих днів з моменту одержання товару. Виявлена бракована продукція підлягає обміну. 
3.6. Термін доставки і заміни товару по претензії обумовлюються сторонами додатково. 
3.7. При неможливості заміни бракованого товару Постачальник протягом 5 банківських днів, після 

повернення Покупцем бракованого товару, переказує гроші за бракований товар на 
розрахунковий рахунок Покупця. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
4.1. Зобов'язання Покупця вважаються виконаними на день надходження платежів на рахунок 

Постачальника. 
4.2. Обов'язки Постачальника вважаються виконаними в день прийому всього товару за договором 

по кількості і якості Покупцем. 
4.3. У разі не поставки, або недопоставки товару «Продавець» сплачує «Покупцю» пеню в розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від вартості непоставленого 
(недопоставленого) товару. 

5. ФОРС-МАЖОР 
5.1. Жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання зобов'язань по Договору, якщо це 

буде наслідком таких обставин як повені, землетрус, воєнні дії, блокада та інші обставини, які 
знаходяться поза контролем сторін, та виникають після укладання договору і призводять до 
неможливості пчконання зобов'язань по Договору однією із сторін. 



5.2. 

5.3. 

6 .1 . 

6.2. 
6.3. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов'язань по Договору, повинна термінов 
попередити іншу сторону у письмовому вигляді протягом 10 календарних днів з момент 
виникнення обставин. У цих випадках термін виконання зобов'язань за договором відсуваєтьс 
відповідно до часу дії цих обставин. 
Факт настання форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений повноважни 
на те органом влади. Документ, що засвідчує, додається до письмового повідомлення. У ра 
відсутності повідомлення (або при простроченні повідомлення) та документа, що засвідч) 
обставини, сторона договору, що їх одержує, має право не брати уваги настання форс-мажорни 
обставин у зв'язку з неналежним виконанням умов цього договору. 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
Термін дії Договору з моменту підписання до повного виконання сторонами своїх зобов'язань З 
даним Договором. 
Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами. 
Договір дійсний до 31.12. 2018 р. 

7. ІНШІ УМОВИ 
Постачальник гарантує якість товару та обладнання протягом 12 місяців з дня поставки. 
У випадку виходу з ладу товару протягом гарантійного терміну, з неналежних від Покупця причиї 
Постачальник зобов'язується провести безкоштовний ремонт товару, або замінити його на новий. 
Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні бе 
письмової згоди іншої сторони. 
Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні Договору або у зв'язку з ки 
підлягають розгляду у встановленому законодавством порядку. 
Усі зміни та доповнення до даного Договору дійсні у тому випадку, якщо вони здійснені 
письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін. 
Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичг 
силу. Перший примірник знаходиться у Постачальника, другий - у Покупця. 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ 

ПОКУПЕЦЬ 
Комунальна установа Сумський 
навчально-виховний комплекс №16 
імені Олексія Братушки 
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 
СТУІІЕНІВ-дошкільний навчальний 
заклад» Сумської міської ради 
4 0020, м.Суми вул.Шишкіна,12 
ЄДРПОУ 21102348,МФО 837013 

р/р 35414029063323 
ГУДКСУ уСумській обл.м.Суми 

ПОСТАЧАЛЬНИК 
ФОП Мартиненко К.П. 
Код ЄДРПОУ 2127521024 
ПАТ «Креді Агріоль Банк» м. Київ 
МФО 300614, р/р 26007000009079 
Адреса: 40011, м. Суми, вул. Зарічна, 20 
Тел/факс 050/3077411 
Платник єдиного податку - 2 група 



ДОГОВІР № 1 / 1 
На поставку товарів побутової техніки: холодильника та побутового пилесосу зі 

змінними щітками 

м.Суми 03 квітня 2018р. 

Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс №16 імені 
Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад» Сумської міської ради, надалі Замовник, в особі директора, Стайко Олени 
Сергіївни, що діє на підставі Статуту з одного боку та 

Товариство з обмеженою відповідальністю, виробничо-комерційне 
підприємство «Сучасні Енергетичні Технології», що далі іменується, Підрядник, в особі 
директора, Кривця Анатолія Васильовича] який діє на підставі Статуту, з другого боку, 
вподздьшому „Сторони", уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет договору. 
1.1 Постачальник зобов'язується продати Покупцю товар - побутову техніку , а 
саме 

- холодильник - 1 шт. - ціна за штуку -5000,00 грн. 
- побутовий пилесос - 1 шт.- ціна за штуку -5990,00 грн. (без ПДВ; 
- щітка для підлоги та килима - 2 шт,- ціна за штуку 1005,00 грн.(без ПДВ) 

12 Покупець зобов'язується прийняти товар, згідно накладної, які є невід'ємною.. 
частиною ЦЬОГО договору. І Управлінмн Державної казначейської 

. _ . 1 ч'ідоіїии у м.Сумах Сумської області 
2. Якість товару. г г - ' . ^ н о т а в з я т о н а о б л і к 

2.1. Якість товару підтверджується відповідним сертификатом якості татарантійнйм 
зобов'язанням. 

3. Умови поставки. ~ 
3.1. Датой поставки товару є дата передачі товара Покупцю. • • г„,і 
3.2. Умови поставок можуть бути змінені тільки за взаємною письмовою згодою Сторін' 

3.3. Можлива поставка товара партіями. На кожну партію постачаємого товару 
Постачальник повинен предоставити наступні супроводжувальні документи: 

- видаткова накладна. 
3.4. Супроводжувальні документи Постачальник передає одночасно з товаром. Право 
власності і ризик переходе від Постачальника до Покупця з моменту передачі товара 
Покупцю. 
3.5. Доставка товару здійснюється за рахунок Постачальника. 

4. Загальна вартість договору та умови оплати. 
4.1. Загальна вартість договору складає 13 000,00 грн. (Тринадцять тисяч гривень 00 коп. 
без ПДВ) 
4.1. Покупець здійснює оплату шляхом безготівкового розрахунку на поточний рахунок 
Постачальника протягом 5 календарних днів з моменту поставки. 

5. Приймання товару. 
5.1. Приймання товару здійснюється у відповідності до видаткової накладної. 

6. Відповідальність сторін. 
6.1. Сторона, яка винна в невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань по 
Договору, зобов'язана у повному обсязі відшкодувати заподіяні збитки іншій стороні. 
6.2. В разі прострочення платежів за Договором, Покупець сплачує пеню у розмірі 0% від 
вартості товару за кожен день прострочення. 
6.3. В разі несвоєчасної поставки товару, Постачальник сплачує пеню у розмірі 0% від 
вартості товару за кожен день прострочення. 

7. Обставини форс-мажора. 
7.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежного виконання 
обов'язків за Договором, якщо це з'явилося наслідком дії обставин непереборної сили 
/форс-мажора/,такой як: стихийні лиха, страйки, масові безлади і хвилювання, дії органів 



державної влади, що роблять неможливим виконання Договору, будь-яких інших 
обставин поза розумним контролем сторін, перешкоджають виконання Договору. 
7.2. Термін виконання зобов'язань за Договором подовжується на час дії вищезгаданих 
обставин непереборної сили за умови, що сторона для якої настав форс-мажор, в 3-х 
денний термін з моменту настання даних обставин сповістила іншу сторону про настання 
форс-мажорних обставин. 
7.3. Належним підтвердженням форс-мажорних обставин і їх терміну дії є АКТ 
Торговельно-промислової палати України. 
7.4. У випадку, якщо обставини форс-мажору діють протягом більш 3-х місяців, сторони 
проводять переговори по питаннях подальшого виконання або розірвання цього Договору 
і проведення взаєморозрахунків. 

8. Цорядок розгляду суперечок. 
8.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору, по можливості 
вирішуються шляхом переговорів з дотриманням заходів досудового регулювання 
господарських суперечок, передбачених розділом 2 Господарський процесуального 
кодексу України. 
8.2. Якщо спори і розбіжності не можуть бути вирішені в порядку, передбаченим п.8.1. 
договори, вони підлягають дозволу Господарським судом відповідно до чинного 
законодавства України. .: ••-

9. Строки та порядок змінення договору. 
9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до «31» грудня 2018 року. 
9.2. Зміни і доповнення до Договору дійсні лише за умови їх письмового оформлення і 
підписання сторонами. 
9.3. Договір складений українською мовою в 2-х екземплярах для кожної із сторін, всі 
екземпляри Договору мають рівну юридичну силу. 
9.4. Інформація за даною угодою є конфіденційною і не підлягає розголошуванню, за 
винятком випадків, передбачених законодавством України. 

10. Реквізити сторін 

ЗАМОВНИК 

КУ Сумський навчально-виховний 
Комплекс №16 імені Олексія Братушки 
«Загальноосвітня школа І-І1І ступенів -
дошкільний навчальний заклад» 
Сумської міської ради 
м Суми вул. Шишкіна, 12 
Код 21102348 
р/р 35414029063323 ^ 
в ГУ ДКСУ у Сумській обл . 
МФО 837013 
т. (0542) 24-37-28 

Директор 

У^-^Хуцг /О.С. Стайко/ 
{підпис, печатка) 

Щ | ПОСТАЧАЛЬНИК 

'ГОВ «ВКІІ «СУЧАСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ» 
40030,м. Суми, вул. Реміснича, 35, офіс 22, 
р/р 26008055015666 
МФО 337546, 
ФІЛІЯ, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 
Код 40395711 
Конт. телефон 098 0 313 115 
Е-шаіІ: укр8Є1 гщ» таі 1. сот 

Директор 

(піщіуґ, печатка) 



Д О Г О В І Р КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ № 1 

м. Суми "09 |С^ди,улД2018р. 

Фізична особа-нідприємеиь Коплик Артур Олександрович, іменоване надалі "Продавець" в особі 
директора (керівннка)Коплик Артура Олександровича, що діє на підставі Виписки з єдиного Державного. 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-гіідприємців та громадських формувань від 23.03.2017року з одного 
боку, та Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс №16 імені Олексій 
Братушки «Загальноосвітня школа І-ГИ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Сумської 
міської ради, іменоване надалі "Покупець" в особі директора Стайко Олени Сергіївни, що діє на підставі 
Статуту з іншого боку, уклали даний Договір про наступне: 

1. Предмет договору, 
1.1. Продавець зобов'язується передати у власність, а Покупець належним чином прийняти і оплатити 

наступний товар: 
1.2. Предметом поставки є : запасні частини до автомобіля, зг ідно специфікації (Додаток N91) 
1.3. Загатьна сума договору становить: 4988,00грн (Чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 

00 копійок) Без ПДВ. 
2. Зміст договору 

2.1. Продавець надає Покупцю Товар та виписує накладну і рахунок, згідно фактичного замовлення. 
2.2.Покупець сплачує за наданий Товар після його доставки протягом 30-ти банківських днів, 

3. Права сторін 
3.1. Покупець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши продавця 

за 5 календарних днів, у разі невиконання чи неналежного в и к о н а м і ї ' Я ^ ^ Щ і Н ' ^ Й А Л Ш ^ Й » 1 ® 8 0 >У ч и 

ІНШИХ причин. служб* України у м.Сумах Сумсько» області 
. і~г,«гг-П'>:»'-,.НО ТЗ ВЗЯТО И-І Оил.ік 

3.2. Покупець має право вимагати відшкодування збиткіц, є.'наслідками—невиконання чи 
і : 

неналежного виконання договірних зобов'язань. { 
3.3. В разі поставки неякісного Товару Покупець вимагатиме його заміни. 

ІесстрашииучЛйК&а»!; 
КЕКВ / КК8| 

4. Відповідальність сторі^ідпг 
4.1. У разі несвоєчасних розрахунків Замовник сплачує Постачальнику пенк/ & розмірі подвійної 

облікової ставки НБУ за кожний день затримки. 
4.2. Виконавець несе відповідальність за несвоєчасну поставку Товару в розмірі подвійної облікової 

ставки НБУ від вартості недопоставлених товарів, за кожен день прострочення. 
4.3. Сторона, яка своїми діями завдала збитків іншій Стороні, повинна їх відшкодувати в повному 

обсязі. Відшкодування завданих збитків звільняє Сторону від виконання інших обов'язків за Договором. 

5. Строк дії договору 
5.1. Договір складено в двох примірниках по одному для кожної Сторони, які мають однакову 

юридичну силу. 
5.2. Підписаний Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до "31 " грудня 2018 р. або 

повного його виконання. 
6. Юридичні адреси й підписи сторін 

П Р О Д А В Е Ц Ь 
Ф О П Коплик Артур Олександрович 
40034,м. Суми, 
вул. Івана Сірка, 21/41 
Р/р 26003055025930, 
В СФ ПАТ ЬСБ "ПриватБанк", м.Суми 
МФО 337546 
код 3516506494 

А.О. Коплик 

П О К У П Е Ц Ь 
КУ Сумський НВК №16 
ім. Олексія Братушки «Загальноосвітня 
школа І -Ш ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» С М Р 

м.Суми, вул. Шишкіна, 12 
р/р 3541402963323 МФО 837013 

ГУДКСУ у Сумській обл., т , С.^ми 
ЄДРПОУ 21102348 

дирекї&р С о А д г и ^ с г . О.С. Стайко 



м. Суми 
ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 122 /128 

03 квітня " 2018 р 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ЛІВАЙН ТОРГ " надалі Постачальник, в особі Білоцерковець Ольги Іванівни, 
що діє на підставі Доручення №203 від 02 січня 2018 року, з однієї сторони, та Комунальна установа Сумський навчально-
виховний комплекс №16 ім.Олексія Братушки "Загальноосвітня школа 1-3 ступенів надалі іменоване Покупець, в особі 
директора Стайко О. С, що діє на підставі Статуту, надалі іменовані "Сторони", уклали цей договір про нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Постачальник приймає на себе зобов'язання передати Покупцю у власність Товари, а Покупець зобов'язується 

сплатити і прийняти вказаний Товар. 
1.2. Найменування Товару: Бенизн А -92 2710124194 Епегду 

1.3. Одиниця вимірювання: літр. 
1.4. Кількість: згідно накладних на товар. 
1.5. Відпуск Товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скретч-картки) на отримання товару відповідно "Правил 

роздрібної торгівлі нафтопродуктами" затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20 12.1997 

2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ 
2.1. Товар вважається переданим Постачальником і прийнятим Покупцем по кількості і якості з моменту фактичного 

отримання Товару згідно умов Договору. 
2.2. Якість Товару повинна відповідати дійснім на дату отримання Товару ДСТУ. 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ 
3.1. Ціна 1 літра Товару: згідно накладних на товар. 
3.2. Загальна сума Договору: 14850грн 00 коп ( Чотирнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят грн 00 коп ). у тому числі п д в -

2475грн 00 коп 

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 

4.1. Умови оплати: оплата Товару здійснюється Покупцем в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом 
перерахування коштів на рахунок Постачальника в день виписки рахунку-фактури та накладної на Товар. Ціна одного 
літру товару вказується у рахунку-фактурі та накладної і дійсна протягом дня їх виписки. 

4.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування 
коштів на вказані в рахунку-фактурі реквізити Постачальника. 
Постачальник звільняється від своїх обов'язків стосовно партії товару оплата якої здійснена на інші реквізити, 

4.3. При ненадходженні оплати у термін, вказаний в п.4,1 Договору, Постачальник здійснює поставку товару за цінами, які 
діють в день зарахування коштів за Товар на розрахунковий рахунок Постачальника з наступним переоформленням 
відповідної видаткової накладної. У разі відмови Покупця отримати товар за новими цінами, Постачальник повертає 
отримані кошти на розрахунковий рахунок Покупця, а Договір з такої дати вважається розірваним ' • - • " < " " л л с ; 

4.4. Постачальник зобов'язується видати довірчі документи та видаткову накладну на товар п р е д с т а в н и к у у м о в і / 
надання представником довіреності на отримання товару із зазнзченнйм:ПІБ довіреної особи, паспортні дані; 
ідентифікація підпису, номенклатура та кількість ТМЦ, що скріплена підписом керівника Покупця та печаткоіе Покупця та 
при наявності в нього паспорту, і , и ! > 

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ Р(,с..- ^ п / Л / 

5.1. Строк поставки товарів - до закінчення терміну дії довірчого документу (скретч- с і р ки ) „ ] 
5.2. Місце поставки (передачі) товарів: : " " - у / ? 

5.2.1. Передача Покупцю товару за цим Договором здійснюється на АЗС ПостачЗїїШПВ і 
Покупця при пред'явленні довіреними особами Покупця скретч-картки. 

5.2.2. Скретч-картка є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об'єму і марки товарі після чого всі обов'язки 
сторін по погашених скретч-картках вважаються виконаними, при цьому Постачальник нечйоже передати Покупцю 
товар іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначено в скретч-картці. 

5.3. Умови постачання Товару - самовивезення Покупець зобов'язується отримати Товар на АЗС до закінчення терміну дії 
довірчого документу, який зазначений на довірчому документі 

5.4. Постачальник не несе відповідальності та звільняється від зобов'язань за Договором, у разі неотримання Покупцем 
товару на АЗС до закінчення терміну дії довірчого документу, який зазначений на довірчому документі. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

6.1. Покупець зобов'язаний: своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за поставлені товари; приймати товар згідно 
умов даного договору. 

6.2. Покупець має право: достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Постачальником своїх зобов'язань за 
договором, повідомивши про це Постачальника за 5 календарних днів до його розірвання, контролювати поставку товарів 
у строки, встановлені цим Договором; 

6.3. Постачальник зобов'язаний: забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором; забезпечити поставку 
товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору: 

6.4. Постачальник має право: своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари; у разі невиконання 
зобов'язань Покупцем Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця за 5 
календарних днів до його розірвання 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7 1 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність 
передбачену законодавством України та цим Договором. 

7.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: 
За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим договором, сторони несуть відповідальність шляхом сплати 
пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного стороною зобов язання за кожний день прострочення 

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи 
часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, 
визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку. 

8.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються непереборна сила та випадок: 
8.2.1. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін 

характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи Оажанню Сторін, і ЯКІ НЄ М0ЖНЗ 33 УМОВИ 
вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути 
(уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, 
руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, 
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пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя 
(війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а 
також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, 
інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання 
Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню. 

8.2.2. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим 
Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають 
без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для 
цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути) Не вважаються 
випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку 
товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів. 

8.3. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України 
8.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей 

технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-
мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору. 

8.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання 
цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим 

8.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання 
цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості 
виконання цього Договору. 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами 
9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою 

підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства Україні. 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту підписання Сторонами та його скріплення печатками 
Сторін (за умови наявності печатки у сторони). 

10.2. Даний договір діє до 2018року. 
10.3. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою однієї із сторін за умови письмового повідомлення іншої 

сторони за відсутності заборгованості. Договір вважається розірваним з моменту отримання письмового повідомлення У 
випадку отримання письмового повідомлення про розірвання договору укладання додаткової угоди про розірвання не 
потребується. 

11. ІНШІ УМОВИ 

Договір складено у двох примірниках, кожний із яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін 
11.2. Постачальник має право ініціювати обмін бланків довірчих документів, попередивши Покупця шляхом розміщення об'яви 

про умови такого обміну на сайті «ллм.ауіаз.иа не пізніше ніж за один календарний місяць до його початку Термін обміну 
бланків довірчих документів не може бути меншим ніж календарній місяць 

11.3. Постачальник не має права пред'являти до Покупця ніяких грошових вимог, пов'язаних з обміном бланків довірчих 
документів та вимагати інші документи крім тих, які надавались Покупцем в якості підтвердження законності отримання 
бланків, та документів, ідентифікуючих Покупця. 

11.4. Постачальник не несе ніякої відповідальності у разі не звернення Покупця у термін встановлений в об'яві, означеної в 
п.11.2. Договору, недодержання Покупцем умов означеної об'яви та не буде мати жодних зобов'язань за довірчими 
документами, які не були обміняні. 

11.5. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно чинного законодавства України 
11.6. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов'язковим складанням відповідної додаткової 

угоди до цього Договору. 
11.7. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України 

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

ПОСТАЧАЛЬНИК 

ТОВ " ЛІВАЙН ТОРГ " 
49600, м. Дніпро, 
вул. Івана Акінфієва, буд.ЗО, кім.403 
р/р 26009373673570 
в АТ "Ощадбанк" 
МФО 305482 
ЄДРПОУ 41449359 
ІПН 414493504633 
Витяг № 1704634500512 
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І Т - № м б - т л л . / 
Д О Г О В І Р №_]_ - — Ш І 

квітня 2018 м С \ ми 

Фізична особа підприємець Тімченко Степан Валентинович, що діє на підставі 
свідоцтва про державну реєстрацію серія В02 №473735, видане Виконавчим комітетом Сумської 
міської ради від 21.11.2003р.,запис в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців №2 632 017 0000 006651 іменований надати «Постачальник», з однієї сторони, 
та та Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 11 імені Олексія 
Братушки Сумської міської ради іменований надалі «Покупець» в особі 
С\,УУ Р-АА- ІСо Сихілхд Сі Ш\ХкіЩ ; що діє на підставі 

С\уу , з другої сторони, а разом іменовані сторони, уклали цей 
договір про наступе : 

1. Предмет договору 
1.1. За цим договором Постачальник зобов'язується продати системний блок вчителя-1шт., 

системний блок учня-5шт.,монітор вчителя- 1шт.,монітор учня-5шт„ клавіатура комп'ютерна -6шт. . 
ікишка комп'ютерна -6шт (далі по тексту Товар), згідно специфікації (додаток .№1 до Договору) та 
видаткової накладної, а Покупець зобов'язується прийняти, а також оплатити його. 

2. Права і обов'язки постачальника. 
2.1. Постачальник зобов'язується поставити Товар зазначений у Специфікації (Додаток №1 до» 
Договору), яка є невід'ємною частиною цього Договору 

3. Права і обов'язки покупця 
3.1. Покупець зобов'язується прийняти товар, зазнанснпн №1 до 

. ~ , Упрзплійич і » ^ - - г . , , а , н 0 , області 
Договору)перевірити комплектність віще вказаного іощмьлкйі іу •> „ ніч 

. і - ч к с т а ч з й т о н... 
3.2. Покупець зобов'язуетьсяспл атити вартість отрфМ'ЖвдГО Товару—в- -ршмт|}ах і ц терміни 
встановлені цим Договором. \ р ^ "[рД 201 і 

4. Ціна та порядок проведення розрахунків / . 
Загальна ціна данного Договору складає: І ' - — і 

£0000,00 гри, (шістдесят тисяч гривень 00 коп.і . БезІВіЮ 
- .2. Покупець здійснює сплату згідно видаткової накладної1 &А іІОіТачання /^вару шляхом 
перерахування коштів на рахунок Постачальника 

5. Форс-мажорні обставини 
5.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання цього договору в разі виникнення,* 

форс-мажорних обставин. 
5.2, Сторона, для якої в разі форс-мажорних обставин стало неможливим виконання 4 

зобов'язань, повинна негайно повідомити протилежну Сторону заданим Договором. 

6. Відповідальність сторін 
6. і. За порушення умов данного Договору винна сторона відшкодовує заподіяні цим 
порушення збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством. 
6.2. Постачальник несе відповідальність за якість Товару, що продається, та зобов'язується 
проводити заміну неякісного Товару. , 
6.3'. У разі несвоєчасної, або неповної оплати за поставлений Товар, Покупець, за кожен 
день прострочення сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми 
невиконаного зобов'язання 

7. Врегулювання спорів та розбіжностей 1 

1. і. Будь-які спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку якщо 
зосудовий порядок не врегулював спір, шо виник між сторонами. 

8. Особливі умови 
8.1. Договір укладено в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному 
примірнику для кожної сторони . 
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Фізична особа підприємець Тімченко Степан Валентинович, що діє на підставі 
свідоцтва про державну реєстрацію серія В02 №473735, видане Виконавчим комітетом Сумської 
міської ради від 21.11.2003р.,запис в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців №2 632 017 0000 006651 іменований надалі «Постачальник», з однієї сторони, 
та та Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 11 імені Олексія 
Братушки Сумської міської ради іменований надалі «Покупець» в особі 
С\,УУ Р-АА- ІСо ОуХШла Сі Ш Щ ; що діє на підставі 

С\ууСУ. , з другої сторони, а разом іменовані сторони, уклали цей 
договір про наступе : 

1. Предмет договору 
1.1. За цим договором Постачальник зобов'язується продати системний блок вчителя- 1шт., 

системний блок учня-5шт.,монітор вчителя-1 шт.,монітор учня-5шт„ клавіатура комп'ютерна -6шт. . 
!кИ;Шка комп'ютерна -6шт, (далі по тексту Товар), згідно специфікації (додаток №1 до Договору) та 
видаткової накладної, а Покупець зобов'язується прийняти, а також оплатити його. 

2. Права і обов'язки постачальника. 
2.1. Постачальник зобов'язується поставити Товар зазначений у Специфікації (Додаток №1 до» 
Договору), яка є невід'ємною частиною цього Договору 

3. Права і обов'язки покупця 
3.1. Покупець зобов'язується прийняти товар, зазнаиснпй № 1 ДО 

. ~ , Упрзпліич'і і » ^ - - Г7,,а,ноі області 
Договору)перевірити комплектність віще вказаного іощмьлкйі іу •> „ ніч . і -чкс та чалто н.-
3.2. Покупець зобов'язуетьсяепл атити вартість отриманого Товару—в- -розмт^ах і ц терміни 
встановлені цим Договором. \ Г| ч | р д 201 і 

4. Ціна та порядок проведення розрахунків / . 
Загальна ціна данного Договору складає: Ірскі:' • - — І 

{,0000.00 » рн. (шістдесят тисяч гривень 00 коп.) . БезІВіЮ 
- .2. Покупець здійснює сплату згідно видаткової накладної1 &А НОіТачання /^вару шляхом 
перерахування коштів на рахунок Постачальника 

5. Форс-мажорні обставини 
5.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання цього договору в разі виникнення,* 

форс-мажорних обставин. 
5.2, Сторона, для якої в разі форс-мажорних обставин стало неможливим виконання 4 

зобов'язань, повинна негайно повідомити протилежну Сторону заданим Договором. 

6. Відповідальність сторін 
6. і. За порушення умов данного Договору винна сторона відшкодовує заподіяні цим 
порушення збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством. 
6.2. Постачальник несе відповідальність за якість Товару що продається, та зобов'язується 
проводити заміну неякісного Товару. , 
6.3'. У разі несвоєчасної, або неповної оплати за поставлений Товар, Покупець, за кожен 
день прострочення сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми 
невиконаного зобов'язання 

7. Врегулювання спорів та розбіжностей 1 

1. і. Будь-які спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку якщо 
зосудовий порядок не врегулював спір, шо виник між сторонами. 

8. Особливі умови 
8.1. Договір укладено в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному 
примірнику для кожної сторони . 


