
ДОГОВІР № я  2

м. Харків « ^ » 1 2_____________ 2018р.

Фізична особо-підприємець Яценко Наталя Володимирівна в особі 
Яценко Наталі Володимирівни, яка діє на підставі Свідоцтва про державну 
реєстрацію серія ВОЗ № 185728 від 05.08.2008 року, далі за текстом 
«Постачальник», з однієї сторони, та Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради, в особі голови адміністрації Ільєнко В’ячеслава 
Михайловича, який діє на підставі Положення, далі за текстом «Замовник», з 
другої сторони, уклали цей договір (далі по тексту - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Придбання запчастин до транспортних засобів. Згідно ДК 021:2015 код

і?с>, с іл / ч'Дг ТЛ■=?ис-^-оРіиих
^ СаГ/Ь і , (?) ~7 ^ л>& ______________________

^ 2 _  __________________ , далі за текстом - «Товар»
1.2. Відповідно з цим договором Постачальник зобов'язаний поставити, а 
Замовник сплатити вартість та прийняти товар, згідно із Специфікацією 
(Додаток №1).

2. СУМА ДОГОВОРУ
2.1. Сума Договору складає: о О грн..( н / 7 Со Г_____________________________

с  Я  ! к >_______________________________________ __  ГРН - 0 0  коп-) Без ПДВ.
2.2. Ціна встановлюється у національній валюті України.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Вартість товару визначається згідно Специфікації (Додаток №1).
3.2. Постачальник зобов'язаний надати підписану Накладну на поставку 
Замовнику для оплати.
3.3. Замовник зобов'язаний переказати гроші на розрахунковий рахунок 
Постачальника відповідно до отриманої Накладної на поставку товару не 
пізніше 30 банківських днів.

4. ПРАВА ПОСТАЧАЛЬНИКА
4.1. Вимагати від Замовника надання можливості виконати свої обов'язки та 
здійснювати своєчасну оплату.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА
5.1. Постачальник зобов'язується проводити поставки товару згідно з заявкою 
Замовника у п'ятиденний термін.
5.2. Кількість товару вказується в Специфікації.



10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1 Договір -вступає в силу та діє з моменту його підписання та діє до 
31.12.2018 року але у будь якому разі до повного виконання сторонами своїх
обов’язків.
10.2. Сторона Договору, яка вважає за необхідне розірвати Договір, повинна 
надіслати в письмовій формі пропозиції про це другій Стороні за Договором у
1 1 'я ті іадцятидеиний строк.
10.3. Додатки, доповнення та зміни даного Договору дійсні та складають 
невід'ємну частину лише у випадку, коли вони були здійснені в письмовій 
формі та підписані обома Сторонами. Жодна із сторін не має права передавати 
права та зобов'язання по даному Договору третій у стороні без письмового
погодження цього з другою Стороною.
10.4. Цей Договір підписаний в двох примірниках, які мають рівну юридичну

с млу.

11. ДОДАТК ДО ДОГОВОРУ
11.1. Невід’ємними додатками до цього договору є: Специфікація.

2. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ

ПОСТАЧАЛЬНИК 
Фізична особа-підприємець 
Я цеп ко Натал і я Володимирівна 
62403, Харківська область, смт. Бабаї, 
вул. 1 то Травня, буд. 19 
р/р 26002052203872 
в ПАТ КБ «Приват Банк»
МФО 35 і 533
Код за СДІТІОУ 2912718041

ЗАМОВНИК 
Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради 
м. Харків, вул. Плеханівська, 42

р/р 35418091077802 в 
ГУДКСУ в Харківській області 
МФО 851011 
СДРПОУ 37459125

Голова адміністрації

В.М. Ільєнко
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ЗАМОВНИК

Ці.В.Яценко В.М. Ільєнко




