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ДОГОВIр купIвлI_продджу Hg d@O
,,ý3 " 01 zazop.

з однiет сторони, та Покупець Управлiння культури виконавчого KoMiTeTy СлавутськоТ мiськоi ради в
;ýъ#НilffJН.:,Н"Тюка Сергiя п"ро'пu,;;;";-;;; на пiдставi положення з другот сторони/ уклали

1. прЕдмЕт договору

який дiе на

продати товар у власнiсгь Покупця, Покупець зобов'язуетьсяйого вiдп qо доу€

Продавець зобов'язуеться
вказаний товар та оплатити

1 Пред{lетоrq 
_ 

к

2. умови I порядок купIвлI-продАжу
2,1, Продавець зобов'язаний передати Покупцю товар не пiзнiше 15 днiв пiсля укладання договору,2,2, Перехiд права власностi вiдбуваеться в момент передачi товару/ що оформля€ться видатковою

;,;ЁЩ."fi;::Ы#iТХr'::;#ТJ:;:1fflЖЖ.;:вару, кiлькiсть в Ьi"йц"" вимiрюванн", у.,-од*""у2,з, У разi невiдповiдностi товару за кiлькiсгю таlабо якiстю цьому договору таlабо видатковоюнакладною, сертифiкатам чи технiчним вимогам/ товар не прий.маеrrai-По'*уl'цем, У цьому разi Покупець
Xilib,i#i.,T,"-;:"T"X'"ЁX?"T:rН]i"i;iilЫ";v iйру, ч.lо вiдповiдu. yii" 

""rогам, про що склада€ться

УrП Рgff_"rУл р 9|,. : J:уj_ч е в i, згщ 19 _да Lo го вору склада€
З,2, оплат а

4. ГАРАНТII ЯКОСТI TOBAPIB
4,1, Гарантiйний строк (сгрок, на протязi якого Постачальник гаранту€ якiсть товару) на складно-технiчнiтовари вказуеться в експлуатацýних документах, якi додаються до кожноТ одиницi товару. Гарантiйнийстрок на iншi видИ товару, якщо BiH не встановлений законом/ складае З роки.4'2' ГаРаНТiЙНИЙ СГРОК ПОЧИНае Перебiг. 

"о"Ъ*rу 
,iЁЁЁдачi товару покупцю по накладнiй.4,З, ЯкщО для ToBapiB u"u"o"n""o з€коном або виробн"*о, irpo* Ё*йiуuruчii, то гаран тiйний строкобчислюgгЬся вiД дня початКу екGплуатацiТ, але 

"" 
пi."irЬЪд"ч|.о року з дня одержання виробу Покупцем.4,4, Продавець гараНryе яiiсть' ToBapiB у цirо"у. Ърантiйний '.rБо* --*u 

комплектуючi вироби i$JЦЁd"?l!:ffi""ffi"'fi:i#il:;:ЖГ;:*;;'о;а на основний вирiб, 
"пщо 

i"йu''*Ь'передбаче"о
4,5, Продавець вiдповiдае за недолiк" ,о*чdу, 

'якщо 
BiH не доведе, що вони виникли пiсля йогопереданнЯ Покупцевi внаслiдоК порушеlнЯлП"-r;Ь; ;;Ъ""П *ор".туваНня таlчи зберiгання товару, дiйTPeTix oci6' випадкУ або непереб,орнЬi 

'^о^, 
Строки i пор"Ъо* встановлення покупцем недолiкiв поставленихиомутоварiв, якi не могли бути виявленi при."",,iи"Ьй7'i прийман"i,l пр"дй'".]е"1я продавцю претензiй узв'язку з недолiками поставлених ToBapiB ,"rйuБii;;,;;;""" законодавством УкраIни.

5. прАвА тА оБов,язки cToPIH
5.1 Продавець зобов'язуеться:

u.ооr"r"lr"r|еДати у власнiсть Покупцю товар/ що вiдповiдас вимогам щодо якостi, кiлькостi,
- Пiдгоryвати т_овар до передання Покупцевi з вiдповiдними супровiдними документами.- Повiдомити Покупця не пiзнiше, нiж за пъть л"i" дiдurи передачi, про час i мiсце надання товару уРОЗПОРЯДЖеННЯ ОСТаННЬОГО, ПОВiДОМЛеННЯ НаДёеТЬСя ,n""b" телебо'нноiо .,"-Su*a"мiльного звъзку,- flобросовiсно виконувати умови цього ,Щоговору,5.2. Покупець зобов'язуетьЪя:
- В порядку та на умовах/ визначених цим flоговором, оплатити товар.- Свосчасно прийняти весь товар, переданий Продu"ц"" вiдповiдно до цього Договору.- Добросовiсно виконувати умови цього !оговору. 

'

з.З. оплата товару
р проводиться Покупцем на розраrПБ;й7за цим flоговором здiйснюсться'в tb денний

3, ЦIНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ



6. вIдповIдАльнIсть cToPIH.

6.1. У випадкУ порушеннЯ своТх зобОв'язань за цим ,Щоговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть
визначену цим,щоговором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання е його невиконання або
неналежне виконання/ тобто виконання з порушенням умов, визначених змiстом зобов'язання.

6.2. Сторони не несуть вiдповiдальнiсть за порушення свотх зобов'язань за цим ,щоговором, якщо воно
сталосЯ не з iХ вини. СторОна вважа€Ться 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 свотх
зобов'язанЬ по цьому,Щоговору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовленi дiею обставин
непереборНоТ силИ (форс-мажОрних обставин), Сторона, для якоТ склались форс-мажорнi обсгавини,
зобов'язана TepMiHoBo повiдомити у письмовiй формi iншу Сторону.

6.4.Сторона несе повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть вказаних нею у цьому flоговорi реквiзитiв та
зобов'язуеться сво€часно у письмовiй формi повiдомляти iншу сторону про ix змiну. а у разi не
ПОВiДОМленНя Несе ризик настання пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.

6.5.Покупець не вiдповiдае перед Продавцем за несво€часне виконання грошових зобов'язань у разi не
перерахування коштiв .Щержавною казначейською службою.

7. строкдIi договору
7.L. ДаниЙ Договiр набирае чинностi з моменту пiдписання його сторонами iдiедо <<З1>> грчдня zфр,

8. ЗМIНА УМОВ ДОГОВОРУ ТА IНШI ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Умови даного flоговору можуть бути змiненi за взасмною згодою CTopiH з обов'язковим складанням
додатковоТ угоди до flоговору.

8.2. ,ЩОСтРокове розiрвання flоговору можливе лише за згодою CTopiH, якtло iнше не встановлено
,Щоговором або законодавством УкраТни.

8.З. Yci СпОРи, що пов'язанi з цим .Щоговором вирiшуються шляхом переговорiв мiж сторонами. Якщо спiр
Не МОЖе бРИ виРiшениЙ шляхом переговорiв, BiH вирiшуеться в судовому порядку визначеному вiдповiдним
чинним законодавством УкраТни,

8.4.flаНИЙ flОгОвiр укладено у двох оригiнальних примiрниках/ по одному для кожноТ iз сгорiн,
8.5. У ВИПадКах, не передбачених даним .Qоговором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
8.6. Пiсля пiдписання цього ,Щоговору yci попереднi переговори за ним/ лисryвання, попереднi угоди та

ПРОТОКОЛИ ПРО Намiри з питань, що так чи iнакще стосуються цьогs Договору, втрачають юридичну силу.

МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВIЗИТИ CTOPT*|

Продавець Покупець
нва Упmвлiнtя rtчльwри вк Спавуlшс*' мр

адреса
Код €ДРПОУ

Ф<,uлw.об-ф"В@Пffё

Юридична адреса м.Слlавута, вчл, Я.Мчдроrо,64
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