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договIр постАвки ль 24_1

м. КиТв
к01> серпня2022року

товдриство З оБмЕжЕноЮ вIдповIдАльнIстIо (MCK-YKPAIHA))

(Ла-rri - Постача-гtьник), в особi.Щиректора Бiльдюка Сергiя Олексанлровича, що дiс на пiдставi

модельного статуту, з однiеi сторони, та

ФIзичнд осоБд-пIдпри€мЕць кожушко тЕтянд сЕргIiвнд (далi _

Покупеuь) з iншоi сторони, д-i np' спiльнiЙ згодi iMeHoBaHi кСторони>), а кожна окремо

<сторона>, уклали чей Щоговiр про нижченаведене:

1. прЕдмЕт договору
1.1. Постача_rrьник, за замовленням Покупчя зобов'язуеться передати йому у

власнiсть Сплави (Вироби зi ста-гli) (да.гli - Товар) в строки та на умовах, передбачених

До.о"ооо*, аПокупець'зобов'язусться прийняти Товар вiд ПостачаJIьника та оплатити його в

порядку та на умовах, визначених даним Щоговором,

|.2, КiлькiстЬ товару: зазначенО в СпечифiкацiТ дО даногО договору (Додаток l),

1.3. В цiнУ ТоварУ включена BapTicTb послуГ по навантаженню Товару на вiдкритий

товару, при вiдвантаженнi. можливий толеранс

(розхолження по вазi) - +l- 10О/о,

1.5: Якiсть Товару повинна вiдповiдати дiючим ДС-ГУ та ТУ, вказаним у

вiдповiдних сертифiкатах якостi Товару,

2. УМОВИ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

2,1. Поставка Товару здiйснюсться протягом 5-ти (п'яти) календарних днiв з

моменту отримання заявки вiд Покупця, шляхом вiдвантаження Товару зi складу

постача.пьника вiдповiдно до умов дан,ого .щоговору, якщо iнший порядок поставки не

транспортний засiб.

1.4. При визначеннi кiлькостi

передбачено Специфiкацiсю,
22. Разом з Товаром Постачальник

Товару: видаткову накладну на Товар; копiю
повинен надати Покупrrю на кожну партiю

сертифiката якос,гi lзиробника на 'Говар (за

вимогою Покупuя)' 
иами дiючого законодавства Укратни,

23. Постача:lьник в термiни, встановленl нор}

складае податковi накладнi, рееструс Тх в Сдиному peccTpi податкових накладних та надас

покупцю за його вимогою.

3. сумА договору тА порядок розрАхуtlкlв
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3.1. Загальна сума даного,Щоговору складас 1l 837,90 грн. з пдв.
з2. оплата Товару здiйснюсться Покупчем шляхом перерахування грошових

коштiв на поточний рахунок Постачальника, вказаний у даному ffоговорi або СпецифiкаuiТ

постачальника протягом 3 банкiвських днiв з моменту пiдписання сторонами видатковоi

накладноi.

4. приЙмАння тА пЕрЕдАчА ToI]APy
4.1. Товар вважаеться поставленим Постачальником та прийнятий Покупltем з

моментУ пiдписання видатковоТ накладноI Постачальника.

4.2, Постачальник передас, а Покупець приймас Товар по кiлькосТi - У вiдпОВiДНОСТi

до ваги, зазначенiй у видатковiй накладнiй та в порядку, що перелбачений lнструкuiею кПро

порядок приймання, пролукчiт виробничо-технiчного призначення i товару народного

споживання за кiлькiстю> Nq П-6 вiд 15.06,1965 року зi змiнами та доповненнями; по якостi-

у вiдповiДностi ло сертифiкату якоСтi та в порядку, що перелбачений Iнструкuiсю кПро

порядок приймання пролукчiт виробничо-технiчного призначення i товару народного

споживання за якiстю> N9 П-7 вiд 25.04.1966 poKf зi змiнами та доповненнями.

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH
5.1. У разi невиконання або неналежного виконання зобов'яза}tь за цим Договором

сторони несуть вiдповiда_lrьнiсть вiдповiдно до умов цього ffоговору та чинного законодавства

укратни. Сrорона вважа€ться невинуватою i не несе вiдповiдальностi за порушення ffоговору,

якщо вона довед€, Що вжила Bcix задежних вiд неТ заходiв щодо наJIежного виконання цього

.Щоговору.
5.2. У випадкУ наявностi заборгованостi Покупця перед Постачальником за ранiше

поставлений Товар, Постачальник мас право призупинити поставку Товару Покупuю по

договьру без виплати Покупчю буль-яких штрафних та компенсацiйних виплат.

5.з. У випадку прострочення поставки Постачальником Товару, Покупець мас

право, за кожний день просточення поставки Товару, стягнути iз Постача_гlьника неустойку у

розмiрi подвiйноТ облiковоi ставки нБу, яка дiяла в момент прострочення. вiд BapTocTi Товару

поставка якого прострочена.

б. оБстАвини нЕпЕрЕБорноi сили
6.1. Сторони ,щоговору звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне або часткове

невиконання зобов'язань за ,щоговором, якцо таке невиконання с наслiдком дiй обставин

непереборноi сили (форс- мажор, форс-мажорнi обставини),

6,2. У випадку настання форс-мажорних обставин строк' встановлений для
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виконання Сторонами зобов'язань за,щоговором, подов}кусться на строк дiт таких обставин,

пiсля закiнчення дii вказаних обставино Сторона, яка заявляла про iх настання, мас протягом

5 (п'яти) робочих днiв письмово повiдомити iншу Сторону про припинення дii форс-мах(орних

обставин та вiдновлення дiтдоговiрних вiдносин мiж Сторонами. !,iя [оговору та зобов'язання

CTopiH по ньому вважаються вiдновленими з дня отримання другою Стороною повiдомлення

про припинення дiТ форс-мажорних обставин,

6.З. Сторона, що втратила можливiсть

обставин непереборнот сили зобов'язана протягом

виникнення форс-мажорних обставин,

виконати свот зобов'язання внаслiдок дiт

, трьох днiв повiломити iншу Сторону про

1. вирIшЕння спорIв
.7.|. Yci спори, що виникають з цього.Щоговору або пов'язанi iз ним, вирiшrуються

Сторонами шляхом переговорiв та (або) листування,
,7.z. 'Якщо вiдповiдний спiр неможливо вирiшити шляхом переговорlв, BlH

вирiшуеться в судовому порядку за встановленоtб пiдвiдомчiстю та пiлсулнiстю такого спору

вiдповiдно до чинного в Украiнi законодавства,

8. строк дli договору
8.1. Цей .щоговiр вважаеться укладеним i набирас чинностi з моменту його

пiдписання уповноваженими представниками CTopiH, скрiплення дiйсними печатками CTopiH

та дiе ло 31.08.2022p.

82. Закiнчення строку дii цього.Щоговору не звiльняс Сторони вiд вiдповiда"rьностi

за йогО порушенНя, яке ма-гlо мiсце пiд час дiТ цього [оговору,

8з. Змiни, доповнення у uей ,Ц,оговiр можуть бути BHeceHi тiльки за домовленiстю

CTopiH шляхоМ укладення Сторонами додаткових угод до цього [оговору,

84. Цей ,Щоговiр вважаеться розiрваним з моменту належного оформлення

сторонами вiдповiдноi угоди, а у випадку розiрвання [оговору в односторонньому порядку -
з моменту отримання Стороною, права та законнi iнтереси якот були порушенi внаслiдок дiй

чи бездiяльностi iншот Сторони, повiдомлення про розiрвання .щоговору на адресу останньот,

9. зАключнI умови
9.1. Пiсля пiдписання цього ,Щоговору та обмiну оригiналами, Bci поперелнi

переговори за ним, листування, попереднi уголи та протоколи про намiри з питань, що так чи

iнакше стосуються цього,щоговору, втрачають юридичну силу,

g.2. Сторони домовилися, що обмiн документами за цим Щоговором може

J
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здiйснюватися iз застосуванням положень Закону Украiни кпро електроннi довiрчi послуги),

закону УкраIни кпро електроннi документи та електронний документообiг>, зокрема через

комп'ютерну програму, яка реалiзову€ функчiонал обмiну електронними документами мiж

контрагентами та контролюючими органами KM,E,Doc>,

9.3.ПiдписанТиДоГоВорУберУтьнасебевiДповiдальнiстьзанаслiдкипiДписання

,Щоговору без погодження загальних зборiв учасникiв, у випадку нi}лежностi Щоговору ло

значного правочину в розумiннi Закону Украiни (про товариства з обмеженою та додатковою

вiдповiдальнiстю>.
g.4. ,щоговiр складено укратнською мовою в двох оригiнальних примiрниках, кожний

з яких мае однакову юридичну силу, по одному для кожноТ Сторони Щоговору,

10.МIсЦЕЗнАхоД}кЕFIняТАРЕкВIЗИТиСТоРI}I
Фоп кожушко тЕтянд сЕргIiвнд тов ((MCK_УKPAIHA))

Алреса: 19003, Черкаська обл,, м, KaHiB,

uупru" Енергетикiв, будинок 6, квартира 103

РНоКПП: з478502107
IBAN: UА393З485 10000000026002 l 5 834l

в АТ <ПУМБ>

( Кожушко Т.С.)

Алреса: 03l89, М.КИIВ, ВУЛИЦЯ
дЕрЕвооБроБнА , Будинок 5, оФIс 3/6

сдрпоу 40994119
IпI-1 409947l26508
IBAN UА96з3485 l 000000000260053 1 l 49

в ПАТ кПУМБ>,
Адреса для листування: О42|4, м, Киiв, а/с 8

Телефон: (044) З90-81-3 l

ьдюк С,О.)

?\ 409947,9 7Вr,*)'-_ /tk;Бтfg

Все бупе }/краlна!
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Додаток Ngl до.Щоговору поставки

J\b24- 1 вiд KOl ) серпня 2022р,

ФОП КОЖУШКО ТЕТЯНА СЕРГIiВНА

Адреса: l9003, Черкаськаобл., м. KaHiB,

вулиця Енергетикiв, будинок 6, квартира l03

РНоКПП: 3478502l07
IBAN: UA3933485 l 0000000026002 l 5834 l

в АТ кПУМБ>

тов (MсK-УKPAIHA>

Адреса: 03l89, М.КИТВ, ВУЛиця
дЕрЕвооБроБнА , Будинок 5, оФlс 3/6

сдрпоу 409947 |9
Iпн 409947l26508
IBAN UA9633485 l 000000000260053 l l 49

в ПАТ (ПУМБ),
Адреса для листування: 042l4, м, КиТв, а/с 8

Телефон: (044) 390-8 l -З l

льлюк С.О.)

спЕциФlкАцlя

J,,lb

з/п

Найменування товару Одиниця
вимiру

кiлькiсть I_[iHa за

одиниц}о

без ПДВ

Сума без I-1[B

l Лист 2х1000х2000 ст 3 т 0,042 14 165 594.93

2. Труба 50х50х4 ст 3 пс т 0,] l9 l2 204,\,7 3 893.1з

а Труба 40х40х3 ст 3 т 0,1 09 49 з28,96 5 376,86

[:]сього без II[В: 9 864.92

ПДВ20%: l 972.98

Разом з II!В: l l 837.90

tb.\-_-s- *(сго кч\\g2

Все буяе YKpaiHal

Кожушко Т.С.)


