
Договір №

0 1 /О 2019 року /У  і  О / З  / - / І /

Суб’єкт підриємницької діяльності фізична особа -підприємець Жук Вадим Іванович, 
платник єдиного податку, надалі «ПРОДАВЕЦЬ» в особі Жука Вадима Івановича, який діє 
згідно свідоцтва про державну реєстрацію серія В02 № 385836 від 25.12.2006 року, з однієї 
сторони та
____ О б г * € > ї ^  Ж-У______ $  ООР<5~?___________

з другої сторони уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. Згідно даного договору Продавець бере на себе зобов’язання своїми силами і засобами 
поставити -  спортивні товари ДК 021: 2015: 37000000 -  8. згідно оформлених накладних, 
специфікацій, що додається до цього договору, а Покупець -  прийняти та оплати його на умовах 
Договору. /Єл ?
1.2. Загальна сума договору складає

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ.
2.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний вчасно прийняти товар та оплатити його на розрахунковий 
рахунок ПРОДАВЦЯ не пізніше семи календарних днів з дати отримання товару.
2.2. Датою сплати вважається дата надходження коштів на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
3.1. ПРОДАВЕЦЬ гарантує якість товару, що постачається.
3.2. У випадку передачі товару ненатежної якості ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний усунути його 
недоліки або замінити товар належної якості в терміни, передбачені чинним законодавством.
3.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний своєчасно прийняти та оплатити замовлений товар.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
4.1. Гарантійний термін на товар, що постачається та порядок здійснення гарантійних 
зобов'язань, зазначається в супровідній документації, яка додається до кожної одиниці.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За неналежне виконання умов Даного Договору, сторони несуть відповідальність відповідно 
до чинного законодавства України.
5.2. Сторони домовились, що за недотримання ПРОДАВЦЕМ термінів обумовлених в Договорі 
сплачує ПОКУПЦЕВІ штрафні санкції у розмірі 0.1 % від вартості непоставлених матеріалів та 
невиконаних робіт за кожний день прострочення.
5.3. Сторони домовились, що за недотримання ПОКУПЦЕМ термінів обумовлених в Договорі 
сплачує ПРОДАВЦЕВІ штрафні санкції у розмірі 0.1 % від вартості поставлених матеріалів та 
виконаних робіт за кожний день прострочення.
5.4. Сторони погодились, що за невиконання ними належним чином умов, передбачених 
Договором, є підстави для дострокового розірвання Договору. Дострокове розірвання договору 
та зміна його умов можливі за згодою сторін.
5.5. У разі дострокового припинення договірних відносин без обставин форс-мажору Сторони 
протягом (десяти) діб проводяться взаємні розрахунки. Розрахунки здійснюються за фактично 
поставлене обладнання, виконані роботи. Збитки, за узгодженням сторін, в цьому випадку бере 
на себе Сторона, яка ініціювала розірвання Договору.



6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.
6.1. При виникненні форс-мажорних обставин (військові дії, страйки, безладдя, заколоти, 
блокади, ембарго, валютні обмеження) Сторона зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону 
про наявність таких обставин, що перешкоджають виконанню цього Договору. Ці обставини 
повинні бути засвідчені Торгово-промисловою палатою України.
6.2. Якщо повідомлення про форс-мажорні обставини відсутнє. Сторони втрачають право 
посилатися на них у разі невиконання своїх зобов'язань за цим Договором.
6.3. Термін виконання Стороною зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно часу, 
протягом якого діяли форс-мажорні обставини та їх наслідки.
6.4. Визначення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за роботи 
та відмови Виконавця від виконання робіт відповідно до проведеної Замовником.
6.5. У разі коли дія зазначених обставин триває 60 днів, кожна із Сторін має право розірвати 
договір і несе відповідальність за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу 
сторону не пізніше, ніж за ЗО днів до розірвання. У разі отримання Виконавцем авансу останній 
повинен повернути Замовнику отримані кошти.

7. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК.
7.1. Суперечки, які виникають у зв'язку з виконанням даного Договору Сторони вирішують 
шляхом переговорів. Якщо сторони не можуть дійти згоди, суперечки розглядаються у 
судовому порядку, передбаченому чинним законодавством.
7.2. Всі питання, що не знайшли врегулювання в цьому договорі, вирішуються відповідно до 
законодавства.

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.
8.1. Цей договір складений у двох примірниках українською мовою по одному примірнику для 
кожної із Сторін, обидва мають однакову юридичну силу.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.
9.1. Даний договір діє до « З /  » 20 1 3  року.

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

«ПРОДАВЕЦЬ»
ПП Жук Вадим Іванович 
м. Луцьк, вул. Кравчука, 48. 1-81 
Приватбанк м. Луцьк 
ЗКПО 2710912290
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