
Договір поставки лакофарбової продукції № ^ 

м. Суми «О'Зг » 2018р. 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
№16 ІМЕНІ ОЛЕКСІЯ БРАТУШКИ "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 1-3 СТУПЕНІВ -
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ", у подальшому 
«Покупець», в особі директора Стайко Олени Сергіївни, яка діє на підставі Статуту, і 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПОЛІСАН», надалі «Постачальник», в особі начальника Сумського регіонального відділу продажу Праска 
Павла Вікторовича, який діє на підставі довіреності № 753 від 27.12.2017р., з іншого боку, разом за текстом 
поімеиовані як Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей договір (далі за текстом Договір) про 
наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1. 1* Постачальник зобов'язується поставити Покупцю лакофарбову продукцію, надалі - Товар (код 

Товару згідно ДК 021:2015 - 44800000-8 Фарби, лаки, друкарська фарба та мастики), в асортименті, кількості і 
за ціною, що зазначена в видаткових накладних, рахунках-фактурах та Специфікації (Додаток №1), які є 
невід'ємними частинами даного Договору, а Покупець зобов'язується прийняти й оплатити такий Товар. 

2. УМОВИ ПОСТАВКИ 
2.1 Поставка товару здійснюється транспортом Постачальника. Вартість доставки товару входить у 

вартість товару. " " " " " " ' 1 
2.2 Право власності та всі ризики на товар переходять до Покупця в момент отримання товару від 

Постачальника по видатковим накладним. _ / 
2.3 Момент отримання Товару визначається датою видаткової накладної. / ! 

3. СТРОКИ І УМОВИ ПОСТАВКИ / 
3.1 Строки поставки товару встановлюються за взаємною згодою Сторін.^ / р / ' • ! 
3.2 Передача товару від Постачальника до Покупця здійснюється за ввдатковою накладною, в якій 

вказується найменування товару, який постачається, його кількість [ ціна. — — — 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
4.1 Оплата товару здійснюється відповідно до виставленого Постачальником рахунку-фактури та 

видаткової накладної, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника 
4.2 Вартість товару, що постачається за даним договором, становить 6 725,00 (Шість тисяч сімсот 

двадцять п'ять грн. 00 коп.) грн., у т. ч. ПДВ 1 120,83 грн. 

5. ГАРАНТІЇ 
5.1 Якість товару що постачається повинна відповідати державним стандартам з якості або технічним 

умовам товаровиробника. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
6.1 За невиконання або не належне виконання зобов'язань за даним договором винувата Сторона несе 

відповідальність згідно з чинним законодавством, а також зобов'язується відшкодувати іншій Стороні усі 
понесені у зв'язку з цими збитки. 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за даним Договором 

у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли не з волі Сторін після укладення 
даного Договору, які перешкоджають повному чи частковому виконанню Договору і настання або дія яких, а 
також наслідки, неможливо було передбачити чи відвернути в розумний спосіб. 

7.2 Обставинами непереборної сили є надзвичайні події, а саме: війна, та воєнні дії, повстання, 
мобілізація, страйки на підприємствах Сторін в Договорі і їх постачальників, епідемії, пожежі, вибухи, 
дорожні і природні катастрофи, дія будь-яких видів блокад, заборон на експорт чи імпорт у межах строку 
договору, акти державних органів, що впливають на виконання зобов'язань по договору, а також їх наслідки. 

7.3 Сторони зобов'язані повідомити один одного у випадку настання обставин непереборної сили в 
п'ятиденний строк. Сторона, що своєчасно не повідомила іншу Сторону про настання обставин непереборної 
сили не може посилатись на них окрім випадку, коли ці ж обставини перешкоджали своєчасному 
повідомленню. 

г 



Належним підтвердження настання дії форс-мажорних обставин сторони домовились вважати 
документ виданий регіональною Торгово-промисловою палатою. 

7.4 Якщо вказані обставини будуть заважати виконанню зобов'язань за даним Договором у продовж 
2- х місяців з моменту їх виникнення, Сторони вправі відмовитися від подальшого виконання Договору без 
звернення до Суду, після письмового сповіщення один одного про даний намір. У цьому випадку Сторони 
здійснюють взаєморозрахунки, що пов'язані з виконанням зобов'язань за даним Договором на момент його 
розірвання. 

8. РОЗГЛЯД СПОРЮ 
8.1 Спори що виникли у зв'язку з невиконанням, або не належними виконанням зобов'язань за даним 

Договором, підлягають розгляду у Господарському Суді України у відповідності з діючим законодавством 
України. 

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
9.1 Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31.12.2018р., але у будь-якому 

разі до повного виконання його Сторонами обов'язків, прийнятих на себе до спливу строку дії даного 
Договору. Розірвання Договору можливе за взаємною згодою сторін після проведення всіх взаєморозрахунків. 

9.2 Сторона Договору, яка бажає розірвати Договір, повинна письмово попередити про це іншу 
Сторону не пізніше ніж за один місяць до моменту розірвання договору. 

9.3 Усі зміни і доповнення до даного договору є їх невід'ємною частиною. 
9.4 На момент укладання договору Постачальник є платником податку на прибуток на загальних 

підставах. 
9.5 На момент укладання договору Покупець є неприбутковою установою. 

10. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Постачальник: Покупець: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІСАН» 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКИМ 
НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №16 
ІМЕНІ ОЛЕКСІЯ БРАТУШКИ 
"ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 1-3 СТУПЕНІВ 

Адреса: м. Суми, вул. Івана Підцубного, 25 
р/р:26004014992401 
в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в м. Київ 
МФО 300346 
Код СДРПОУ 32318370 
ІПН 323183718197 
Витяг з реєстру пл-ів ПДВ № 1618194500962 
Тел.: (0542)650-621 

Адреса: 40020, м. Суми, вул. Шишкіна,12 
Р/р 35414029063323 
ГУДКСУ у Сумській області м. Сумах 
МФО 837013 
СДРПОУ 21102348 

Додаток №1 



до Договору № - від 0 ^ о Г . 2018 р. 

Специфікація 

№ 
з/п 

Назва товару 

од. 
вим. 

Кількість Код 
УКТЗЕД 

Ціна без 
ПДВ за 

одиницю, 
грн 

Загальна 
сума без 

ПДВ, грн 

1 Емаль алкідна ПФ-115П біла глянсова 
ТМ "РагЬех" -2,8 кг. 

Шт. 26 3208 112,31 2 919,93 

2 Емаль алкідна ПФ-115П світло-
смарагдова ТМ "РагЬех" -2,8 кг. 

Шт. 26 3208 103,24 2 684,24 

Разом 5 604,17 
Сума ПДВ 1 120,83 

Усьго з ПДВ: 6 725,00 

Загальна вартість Товару: Шість тисяч сімсот двадцять п'ять гривень 00 коп., у т. ч. ГТДВ 1 120,83 грн. 



до Договору № - від 0 ^ о Г . 2018 р. 

Специфікація 

№ 
з/п 

Назва товару 

од. 
вим. 

Кількість Код 
УКТЗЕД 

Ціна без 
ПДВ за 

одиницю, 
грн 

Загальна 
сума без 

ПДВ, грн 

1 Емаль алкідна ПФ-115П біла глянсова 
ТМ "РагЬех" -2,8 кг. 

Шт. 26 3208 112,31 2 919,93 

2 Емаль алкідна ПФ-115П світло-
смарагдова ТМ "РагЬех" -2,8 кг. 

Шт. 26 3208 103,24 2 684,24 

Разом 5 604,17 
Сума ПДВ 1 120,83 

Усьго з ПДВ: 6 725,00 

Загальна вартість Товару: Шість тисяч сімсот двадцять п'ять гривень 00 коп., у т. ч. ПДВ 1 120,83 грн. 



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 
УДКСУ у м.Сумах, Сумської обл. 

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 



Додаток №1 

До Договору №_29 

від «_03 » _травня_ 2018 р. 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

№ 
з/п 

Найменування товару Кількість Ціна 
Сума 

(грн.) 

1 Піраміда різнокольорова,шт. 5 100,00 500,00 

2 Піраміда різні і парні,шт. 5 120,00 600,00 

3 Шнурівка, шт. 5 200,00 1000,00 

4 
Дротяний тренажер для моторики 
рук, шт. 

5 250,00 1250,00 

5 Музичні інструменти дитячі, шт. 2 1000,00 2000,00 

6 Конструктор Лего, шт. 3 300,00 900,00 

7 Мозаїка, шт. 5 150,00 750,00 

8 Лото - предметне, шт. 3 200,00 600,00 

Всього 7600,00 

Всього на суму: Десять тисяч сімсот дев'яносто дев'ять гривні 00 копійок. 

Без ПДВ. 

Стайко К.П, Мартиненко 

ПОКУПЕЦЬ 



м. Суми 

ДОГОВІР № 29 
купівлі-продажу 

«03» травня 2018 р. 

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 - корекційні 

засоби навчання для дітей 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); 'нотавзкто« і облік [ 

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: 7600 грн. 00коп. (Сім тисяч шістсот гривешї ОО копійок) 
без ПДВ. 

2.2. Розрахунок за товар здійснюється Покупцем безготівково, платіжним доручейням. 
2.3. Порядок розрахунку: Покупець здійснює оплату згідно представленої 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 браги 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 
4 0020, м.Суми вул.Шишкіна,12 
ЄДРПОУ 21102348,МФО 837013 

р / р 

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 
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купівлі - продажу 
" О б " О Ї 2018 року ' ' м..Суми 

Фізична особа-підприємець Кандибей Євген Вшіерійович, далі - Продавець . що 
діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію з однієї сторони , і Комунальна 
установа Сумський навчально-виховний комплекс №16 імені Олексія Братушки 
'"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад" Сумської міськоі 
ради, далі - Покупець , в особі директора Стайко Олени Сергіівни, що діє на підставі 
Статуту , з другої сторони, уклали цей Договір купівлі - продажу (далі - Договір) про 
таке. 

1 .Предмет договору. 

1.1 Продавець забов'язується передати у власність Покупця комплект музичний 
центр ( далі - товар ) , а Покупець - прийняти й оплатити його. 

1.2 Кількість, асортимент , ціна наведені у специфікації (Додаток №1 до цього 
договору), що є невідємною частиною даного договору. 

1.3 Термін поставки товару визначаються терм і нам и . казаним и в заявках /наг|!ШГ~1 
г • і І управліив.» Держ<«*"0' "•»•• " тіі 

поставку або В усних повідомленнях ПО телефон^ у к . , . п , у я у ».Су»*і» С . у ; ' С > к г „ '"Я;т і 

1.4 Загальна сума договору складає 5999,00 грн.( ІТяігь тисяч дев'ятсот дев'яносто ] 
дев'ять грн. 00 коп.) без ПДВ. > . . . . л і а і/ і і (] 7 Т Р Ач аЛо / 

2.Якість товару. І і ; - , 
і Х ^ Г -- — І 

2.1 Продавець гарантує якість товару Покупцю. ' """"" 4 
2.2 Якість товару повинна відповідати діючій нормативно-технічній документації, 

пі дтвердженної аналітичними паспортами і сертифікатами якості/ 

3. Умови передачі товару. 

3.1 Передача товару Покупцю здійснюється на складі Продавця. 
3.2 На кожну партію товару Продавець передає рахунки на оплату та накладну з 

відміткою матеріально-відповідальної особи про одержання товару, а Покупець" 
передає доручення на одержання товару. 

3.3 Поставка товару здійснюється протягом ЗО календарних днів. 

4.У мови оплати. 

4.1 Порядок оплати кожного товару проводиться згідно цін, вказаних Продавцем в 
рахунку. 

4.2 Оплата за товар проводиться не пізніше 5 (п'яти) банківських днів після отримання 
товару. 

5. Загальні умови. « 

5.1 Жодна із сторін не може передати свої права і обов'язки іншій особі. 
5.2 Розрив або зміна умов договору в односторонньому порядку не допускається. 
5.3 Договір складається в двох примірниках, має однакову юридичну силу і 

зберігається в кожній із сторін. 



6. Відповідальність сторін. 

6.1 Неякісний товар підлягає заміні за рахунок Продавця. 
6.2 На випадок не вирішення питань мирним шляхом, суперечки по виконанню 

договору вирішуються в Арбітражному суді. 
6.3 Згідно наказу Міністерства фінансів України №83 від 06.04.1998 року "Про 

порядок укладання угод щодо надання послуг, оплата яких проводиться за рахунок 
бюджетних коштів" у разі невиконання Продавцем договірних забов'язань 
протягом зазначеного терміну з дня отримання бюджетних коштів, до нього 

. застосовуються штрафні санкції не нижче облікової ставки Національного банку 
України. 

7. Термін дії договору. 

7.1 Договір вступає в дію з часу підписання, тобто з 05 травня 2018 року до 31 грудня 
2018 року. 

7.2 Договір може бути розірвано по двохсторонній угоді, або ж з ініціативи однієї з 
них, при умові письмового повідомлення іншої сторони за місяць до розриву 
данного договору. 

8. Юридичні адреси та реквізити сторін. 

8.1 На випадок зміни юридичної (фактичної) адреси, або обслуго вую чого банку і своїх 
реквізитів, сторони забов'язані в 3-х денний термін повідомити один одного. 

Покупець Продавець 
Комунальна установа 

Сумський навчально-виховний комплекс №16 
імені Олексія Братушки "Загальноосвітня школа I-
ИІступенів-дошкільний навчальний заклад" 
Сумської міської ради 

ФО-підприємець 
Кандибей Євген Валерійович 

м.Суми в\'л.Шишкіна. 12 м. Суми вул. Шишкарівська,буд.2 кв.13 
р/р 35410029В63323 в ГУДКСУ у Сумській 
області м.Сумах 
МФО 837013 

р/р 26000060959281 в ПАТ "А-Банк' м.Дніпро 
МФО 307770 

Код 2 і 102348 ЄДПРОУ 3077717091 

/Ставко О.С./ Підпис /Кандибей С.В../ 

\ 

МП 
\ - - / І ,, \ ідентифікаційних / .у, / / •X- \ _ номер / • ! 

тФі 



Додаток №1 ФО-підприємець Кандибей Євген Валерійович 

Комунальна установа 
Сумський навчально-виховний комплекс №16 

імені Олексія Братушки"Загальноосвітня школа І-ІІІступенів-
дошкільний навчальний заклад Сумської міської ради 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Найменування товару Одиниці 
виміру 

Кількість Ціна Сума 

Музичний центр шт. 5999-00 5999-00 

\ 0 \\ \ Всього 5999-00 

г.'г-с кандибей Є.В. Стайко О.С. 


