
договIр купIвлI-продАжу N9//4

1. прЕдмЕт договору
Покупця, а Покупець зобов'язу€ться

1.1. Продавець зобов'язуеться продати товар у власнiсть
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м.Славутва

Сторони:
Продавець

в особi

цей Договiр про насryпне,

пiдставi м

::tr#i:;::,:rt::;';{ffii;lець управлiння кчлllчч:._:.п::""вчого KoMiTeTy славутськоi MicbKoI ради в

особi начальника ёч*ч,rrБi. сергiя петровича , який дiс на пiдставi Положення з другоi сторони' Уклали

|.2, Предметом купiвлi-продажу €

який дiе на

1.З. У кiльк

2. умови I порядок купIвлI-продАжу

2.1.Продавецьзобов,язаниЙпередаТИПокупцютоВарнепiзнiшеl5ДнiвПiсЛЯуКЛаДаННядоГоВору'
z.z, перехiд "р;;ъ;;;ньстi 

Ёiдоуваеться в момент передачi товару, що оформля€ться видатковою

накладноюI в якiй сторони зазначають найменування товару/ кiлькiсть в одиницях вимiрювання, узгоджену

;;rrli:;тт":i,i::il"ЗУ;*хli'',1""ъТi'#"ffi:l?}Т",?uuо якiстю цьоМУ ДоГоВору таlабо ВИДаТкоВою

накладною, сертифiкiам чи технiЧним вимогам, товар не приИмаеться Покупцем, У цьому раэi ПокVпець

може, але не =обп"'"зu"ий, 
прийняти лише частину товару, що вiдповiдае yciM вимогам, про що склада€ться

Акг приймання-передавання цiет частини товару,

З. ЦIНАТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ

е Покупцевi, згiдно Йноr-о Д9lоu9е склада€
з.1. Ва

3,2, оплата за й-на розрахун ко dи й рахуно к ЙТбез.отГвко Bi й формi,

з.3. зн:;: i3"TrT:J,[;; fi;r;йо""'iойi"".r"."'" 1Ь денний строк, пiсЛЯ ВИПИСКИ НаКЛаДНОl.

ку

4. ГАРАНТII ЯКОСТI TOBAPIB

4.1.ГарантiЙниЙстрок(строк,.напротязiякогоПостаЧалЬНИК.uр9:'I:..].:jтьтоварУ)НасКЛадНо-технiчн
товари вказу€ться в експлуатацiйних допу*ч"ru",. якi додаються до кожноi од,н,цi товару, Гарантiйний

cTDoK на iншi види товару, якцlо BiH *е 
"сrаiо"пений 

законом, складае З роки,
''"?;:;;;;йй";; строк почина€ перебiг з моменту передачi товару покупцю по накладнlи,

4.З. Якщо для ToBapiB встановленоlчiо"Б" абЪ виробником строк експлуатацi'i, то гарантiйнии строt

обчислюстьсявiддНяпоЧаТкУексплУатацli,чп"непiзнiш_еодногорокУздНяоДерЖаннявиробу'Покупцем.
4.4. Продавець гарантуе якiсгь ,o"lpi" v чИоnnу, Гарантiйний строк на комплектуючi вироби

складовi частини вважа€ться рiвним .чir"riй"о"у .rpo*Y""i Ьi"ОrП"Й ВИРiб' ЯКЩО iНШе Не ПеРеДбаЧеНt

.ii"iчрru*и (технiчними умовами) на основний вирi6, ai' нр ловеде. ш
4.5,ПродавецьвiдповiдаезанедолiкИтоВарУ,якЩовiнНеДоВеде,ЩоВоНИВИНИклИПiсЛяИоГ

переданнЯ Покупцевi]внаслiдоК порушення Покупцем правил користування та/чи зберiгання товару, дi

TpeTix осiб, випад*уъо" "bn"peoopHbf 
йи. строки i порядок 

"стаiО"Пеr'НЯ 
ПОКУПЦеМ НеДОЛiКiВ ПОСТаВЛеНИ

йому ToBapiB, якi не могли буrи виявл";i,;;" ;;;чайному Тх прийманнi, i пред'явлення Продавцю претензlи

зв'язкУ з недолiкаМи поставлеНих ToBapiB визначаються чинним законодавством Укра'[ни,

5, прАвА тА оБов,язки cToPIH

5.1 продавець зобов'яЗУеТЬСЯ: ll|л рiлповiла€ вим( кiлькост
.ПередатиУВласНIстьПокУпЦютоВар'ЩовiдповiдасВИМогаМЩоДоякостI.

асортименту. пл,,.rпrrаоi э оiппппiJ документами.
-ПiдготУватиТоВардопередаНняПокУпцевiзвiдповiднИМИсУпроВlдНИМИ
-ПовiдомитиПокупцянепiзнifuе,пl*'uп,ятьднiвдодu''передачi,проЧасiмiсцеНадаННятоВару

розпорядження останньЬго. Повiдомлення НаДаеТьСя ,пr*оr',"пефонного чи факсимiльного зв'язку,

I-- -' 
Добросовiсно виконувати умови чього flоговору,

5,2. Покупець зобов'язуеться:
- В порядку та на умовах, визначених цим ffоговором, оплатити товар,

- Свосчасно прийняти ""." 
rо"uр,-п"р"дч""Й Продавцем вiдповiдно до цього flоговору,

- flобросовiсно виконувати умови цього flоговору,



6. вIдповIдАльнIсть cToPIH.

6.1. У випадкУ порушеннЯ своТх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть вiдповiдальнiсть

визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобоq1111ня е його невиконання або

неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змiстом зобов'язання,

6.2. Сторон" "" 
,uayrb вiдповiдальнiсть за порушення cBojx зобов'язань за цим Договором, якщо воно

сталосЯ не з ix вини. СтоРона вважаеться не винуватою, якщо вона доведе, що вжила Bcix залежних вiд неТ

заходiв для належного виконання зобов'язання,
6.з. Жодна iз cTopiH не несе вiдповiдальнiсть за невиконання чи неналежне виконання cBolx

зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовленi дiею обставин

непереборНоi силИ (форс-мажОрних обставин). Сторона, для якоi склались форс-мажорнi обставини,

зобов'язаiа TepMiHoio повiдомити у письмовiй формi iншу Сторону, 
.. л.,.. плЁлБллi nalzn.

6.4.Сторона несе повнУ вiдповiдальнiсть ja'правильнiсть вказанИх нею у цьому flоговорi реквiзитiв та

зобов'язуеться своечасно у письмовiй формi повiдомляти iHluy сторону про Тх змiну, а у разi не

,повiдомлення несе ризик настання пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв,

6.5.Покупець не вiдповiдас перед Продавцем за не_сво€часне виконання гроtлових зобов'язань у разi не

перерахуван ня Kou.tTi в fl ержа вною казначей сь кою службою,

7. строк дIt договору
7,t.ДаниЙДоговiр набирас чинностi з моменту пiдписання йоiо сторонами iдiедо <<З1> грудня_ zфp,

8. ЗМIНА УМОВ ДОГОВОРУ ТА IНШI ПОЛОЖЕННЯ

8.1. УмовИ даногО flоговорУ можутЬ бути змiнеНi за взаемною згодою CTopiH з обов'язковим складанням

додатковоi угоди до flоговору.
8.2. flосгро*о"ч 

'розiрЁjння 
flоговору можливе лише за згодою CTopiH, якщо iнше не встановлено

fl,оговороМ або законоДавствоМ Украiни'оговоDом 
виоiшчють piB мiж сторонами. Якщо спiр

в.з.Усiспори,щопов,яЗанiзцим.ЩоговоромвирiшУютьсяtлляхоМпереГоВо

"" "ЫЬ 
ОЙ" вЙрiШении шляхОм переговОрiв, BiH вирiшу€тьсЯ в судовому порядку визначеному вlдповlдним

ЧИННИМ ЗаКОНОДаВСТВОМ УКРаiНИ 
lиках, по одному для кожнот iз cTopiH,

8.4.даний flоговiр укладено у двох оригiнальних примlрl

8.5. У випадках, не передоачених даним !оговором, сторони керуються нормами чинного законодавства,

8.6. Пiсля пiдписання цього ,Щого"ору yai 
'попереднi 

переговори за ним, листування, попереднi угоди та

протоколи про намiри з питань, u.lo так чи iнакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу,

МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВIЗИТИ СТОРIН

Покупець

Юридична
Код
Iпн
Р/р

т^
мФо
т

_С.П.Сакалюк_
(Прiзвичlе, iнiцiали)(Прiзвище,

Юридична адреса м.Слав\rrа, вул. Я.Мудрого,64_


