
,Щоговiр поставкL Ns_96

м. Вугледар к*21> *rруднн*202t}'р.

Пpl,tBaTHe Акцiонерне Товариство <<сАнтЕХКоМПЛЕкТ) {наllалi iпленус.тьс,я
"ПостачаЛьникП'), в ocoýi дирекTора 3апорiзькоi rРiлiТ ПрАТ "СантехкоМплект" Сорочуitа Сергiл
I$анOlзltчit, кlо дiс на пiдставi floBipeHocTi Ng 435 вiд 02 червнfl 20}0 року, rlосвiдlчеt*оi глр1.1ватни:и
но"гарiусом Кl,tТвськогп мiського нотарiальнOго о}tругу Нiколаiцею В,Ф.. з слногсL бок.ч, i
Kob,lyпa.ltbHe пiдfiрис&{ство t<ВодокаlIа-ш>> Вугледарськоi Micbкtli pOJ\}{>l, нада,,li
"покупЕЦЬ", в осOбi д!lректора flзrобана firlrr"rTpa О.пексанлрOtsнча, rrtro дiс bta пiдставi
CTa,t,yTy, з другоi сторони, уклали даннй ýоговiр fiро наст},п}iе:

1. tIрЕдмЕт догOвору.
1.1,ПостаЧальниК зобов'язуС,rь(r{ ilOставитll та передати у BltactticTb Покупrрl матерiа,лlt,га
ttомплектуtочi 3а кодом срY дК 021:2015 * 44t60000-9 - Магiстра,ti, трчбопрOвOj{и.
трубt,t, обсаднi трубн, тюбiнги та cyпyTrti товари ( прrчдбаirlя Malepia;liB та
кOмплектУtочих), а Покугrець зобов'язуеться приi.iлtятlч та оплат].{ти Товар lia уь,о*rх
ланого .Щоговсlру. AcopTltMeHT, наiiмеНуýаt{ня, кiльltiсть та цiна т0вару вt.IзнаLIастьсri
згiднО специфiкацii (ýолаТоý N9]" до даного договору).
1.2,. Постачальник гараптус, цlо товар ýa,te}Kt{Tb lYtoMy на правi власностi, не перебувас
пiд забороною вiдчу>кеlt1-1я, арештом, не с предмртOý{ застаIJJ,I та iншим засOб0rn{
забезпеченнЯ ВикOýаi:{ня 30боý'язань перед будь-якиtll.t фiзичitlчмлt або lopl.tдI.ltIHFI}1и
ocoбaMt{, державнI,IМи oргilнаМн i державоlо, а також не с предь{етолr будь-якого iншоr,сi
обтяженrtя чи обмеження, лередбаченого ц}lЕн}лм законодавствOм УкраТни,

2. ЗАГАЛЪНА BAPTICTЬ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ РОЗРАХУНКIВ"
2.1, Зага.llьна BapTicTb tlьOго ýоговору визначасться вартiстю Товару передансго
покупцевi flрOтягом дii цього ýоговору згiдно супровiдлt"i доп"чпrентiв та стан{)вить:
6 579,4В (Шiсть тисяч п'ятсот сiмдеслт д8в'ять гривеýь 4В копifrок
У т.ч. ПýВ; Одна тисяча дев'яносто шiсть ,р"rеrь 5В копiйок}
2.2 ýл<ерелом фirlifirсування по дано]\,1Y ýоговору с мiсцевt.tгt бrод;кет (ктквкh,{Б l?] 601з,
кЕ кв 26 1 0, plp UA9ý8 20 17 203 443в000200009 1587).
2.З оплата Товару здiйснrосться у безготiвковiй форлri, шляхоful llерегJахYва}I}ля грOluO]з1,1ý
KoittTiB на пOтOчн}"lГt paxytloK Постачальника.
2,4, Строк опл&ти Товару * до З1,12,?020 року з дати пiдписання видаткOваi нак"tадноi t*a
партilо Товару та внставленOго Постачальником рачу}tку на загальний oý'cпt пocTapý}.l,
2,5. Щiна ТоварУ згiднсl ýоговорУ вкл}очас в себе urpric"u тари та упакOлзки ToBapv, Bci
обов'ltзковi плате;кi, Що спЛ&ч}ються ПостачальнI.{кOм, вартiсrь доaтЪrп,о TclBapy до irriсця
лоставкI.,t та Bci iншi витратl,t Постача.Ilь}{}tка гlов'язанi з виItо}.iан}.iяь{ t{ьOго Договору.

3. тЕрмIни Й умOви постАчАння.
3,1 СтроК поставкИ ТоварУ * протяг0]!t 3 (трьох) календарнлtх днiв з MoMe}tTy triдгltасання
Стороналчtи цьOг0 ýоговору,
З.2, IlocTaLIaHHЯ ТоварУ здiйснrосТься ПостачальнI.1кOý{ за власн].iй рахунок за алрессt0
Покуrrця: 85ý70, ýонецька область, м. Вуг,ле;lаР, ВУЛ. 1З ffecaHTHlrKiB, 1ЗБ.з,з. Постачальtll,tк зобов'яtзусться надат!l Покупцевi LIакJ,Iадну на To[Jap, ToBap1.10*
тра}iсu0рТну наклаДl{у, а такоЖ лOкуlчlентI.1, що lиа}OТь вiдяошеil}{я дС ToBapv {cepT,Hd:iKaTH
вiдповiдi,lостi, ласпорти якостi тощо).



i'З.4, Прlтймання-злача тOвару за кiлькiстiо та якiстtо здiйснлоеться з уtIастю представiликilз
Поста,lальнI{ка ]"а Покугlця безпосерелLlьо прi.I передачi товару на складi Постача-ltьлlI,1ка.
Пigtя пiдlrисаltлlя накладиоi про приймаýня-здачу товару oбolvta cTopоHatlt}l претензii щод0
кiлькостi товару виключаються.
З.5. ,Щатоло постачаIлня tsважа€ться датаl зазначена представ}"Iиком Покl,пця lta вiдповiдних
тOварссупровOджувепьних документа"ч, наданих Продавqю, про прийN.rання тO8ару.
З.6. Перехiд праЕа власностi на Товар вiд Постачаль}{I.1ка до Покупця здiliснлOсться т
MOh,leHT 0тр}"IIиання Покупцем Товару у ruriсцi пOставки-
3.7. Рt,tзик виftадковогr] знищення або в},lfiадýOвого l]ошкод}кен}iя (псування) Тсэв;rрт
ilереходить до Покупцr{ з l!1obleнTy передачi йому тOвару.

4. якIсть товАру, комплЕктнIсть, тАрА тА пАкувАннr1.
4.1, Номенклатура i кiлькiсть Товару повинлti вiдповiдати накладним.
4.2. Якiсть Товару, що е предметOп{ поставки за цим ýоговором) повинна поtзtii(,гtсl
вiдrIовiдати вимогаý1 дitочлlх в YKpaiHi ýержавник Стандартiв, якi BcTaHos/I}0}oTb вrtьlогl1
ДО якоСтi ТаýOго Товару, i гliдтверд}куватись дOкуIltеfiтаý{и, rrередбаче}t].IIuи Llrli]}lи;!1

закоilодавствоь.t Украirrи
4,3. Комп,llектнiсть Товару, lцо пOстаtlасться Постачальникотчtt повI.tнна вiдповiдат}"{;1анl{ý1
паспорта виробнлtка на дану продукцirо
4"4. ТОвар пакусться у тару вiдповiдно до вимог вiдповiдни.ч стандартiв або TexHi.ltltlx
умов даного вLlду Товару.
4.5, Товар повинен бути запакованl,,tй такиtчl чил,Oм, який виклtочае його знище}ILlя та.,чl1
псува}lня пiд час транспортування, зберiгання.
4.6. ГарантiЙниЙ TepMiH Товару вiдповiдас гарантiйrrому TepMiHy, зазýаченOму в паспортi
i-ta товар. Постачальник зобов'язаниЙ вtlдатИ Покупцевi пасilорТ на кожнУ О;]}1НИl.{}0
тOвару,
4.7. TepMiH замiни Товару HeHaJie}KHoi якостi * 5 (п'ять) календарнлtх дtliв з Mоkle}l],\/
ОТРИt\,{аННЯ ПОСтачальиLlкоl\{ вiдповiдноrо повiдомлен}б1. Постача"llь}{Llк ]IрOýодlать замi1,1,1,

неякiсного Товару на яttiслlиЙ вiдповiдно до чинного законодавства Украirrи.

n 5" прАвА тА оБов,язки cToPIH.
5. 1, Покупець зобов'язаний:
ý,1.1. Свосчасн0 та в повнOпtу обсязi сплат}.IтI.I BapTicTb Товару.
5.1,2. Прийt*ятl* поставлений Товар на умовак цьOго ýоговору.
5.2, Покупець мае право:
5,2.1, У р*зi ýевиконання ПостачальникOм зобов'язань, дOстрOкозо розiрватlt rtreй ýrэговiр r.;r
вимагат}l вiд Постачаль}Iика пOвер}{ен}]л у пoвHCIIv{y обсязi сплаченi за J{оговорOм ýot111,}l,

5,2.?, Контролювати fiOставку Товару у стрскиl встанOвленi цlям ýоговором.
5,3. Постачальýик зобов'язаний:
5.З,1. 3абеЗпечити поставку якiсшого Товару у строк та на умовах: цо визfiаченi illt*l
ýоговором,
5.4. Постачальник маý правс:
5.4.1. Свосчасt,lо та в пOвнOму обсязi oTppIt}tyýaTн fiлату за fiOставлений Товар.
5.4,2. На ЛОсТрOкOВу поставкч Товару за пr,Iсьh{овиеl погодiкенням Покупця,

6. вIдпOвIдАльнIстъ CTopIH.
6.1, У випалкУ невиltонаllня абО неналежнOго виконаНня будь-яКою зi CTopiH прllйнятгtх
на себе за даним ýоговором зOбOв'язань, вOна несе вiдловiда..ltьtлiсть перед iнпiою
cTop0}iolo вiдповiд1,lО дý виIиог дiючого закOнOдавства УкраТни та цьоrо .Щriговсlру,

W



6.2, У в}lпадкУ виявленнЯ недостачi Товару, ПостачалЬник на протязi 5-ти робочлtх дttiв,
або компенсус BapTicTb недOпоставленог0 тсвару, абсl здiйсНюе додаткову l"locTaвKi/
Товару на суму недостачi Товару.
6.з' У випадку вI.triвлення товарУ не}iалежýоi якостi, Постаr{альниý на протязi 5-ти
робочих днiв здiйснюс замiну Товару або зменшуе цiну Товару, або Покупець мас прав0
вiлtt,tовltтИсь вiД прийняттЯ товарУ та вимагаТ}l I1овернення сплаченоi за ýього грошовоi
суми.
6.4. У i}!rпадкУ не поставКи Постачаль}tикоМ тсвару, ПокупецЬ мас ilpaýо вiдмовитt,iсь iзiр:q

ýоговорУ та ви}Iагати поверНення поперед}lьО oпJlачениХ коштiв fiрOтяlгO]чt 5 (л'ятt.tj
банкiвськИх днiв 3 дати отрима!{ня Постачальнl.{кOý,! вiдuовiдноТ пнсьрtоiзOТ вимOt.tt Bi;l
Покупця.

7. 0БстАвини Форс*мАжор.
7.1. CTopolil,t звi"цы*уtlоться вiд вiдповiдальностi за }lевикснання або Heнil{eж}le B}lKol{al{Il}l
своТх зобОв'язанЪ за данl"lý1 ffоговороМ, у разi ýин}*кнеIlия фtlрс*ма}кOрн}.tх обставин (дiТ
}{е3д0/1а}{}{о\ сипи, яка fiе зале}китЬ вiд волi CTopil*), якi унеможJI}.lвjlIоють Bl"tKoliatlJtri
Сторонапrlt cBoix зобов'язань за даним ýоговором. C,ropoHll звiльняються вiд викo}{аtliirl
своiх 3обов'язаНь на час дiТ вище зазначе}]ltХ обстав}tн, при цьOму викOнаннý зобOв'язаltь
змiщуеться вiдповiдно TepMiHy дiт таких обставин та ix наслiдкiв.
7,2. Сторона, для яttоТ настали форс-п,rажорнi обставини, зо60в'язана неrайно сповiст-l.tти
другу сторону fiрO настання, мо}кливнй строк дiТ та приш1.1}tенi{я зазначеник обставин.
7.3. Факти iснування i тривалостi форс-маlкорних обставин пiдтверджуlсl,ьсri
документами кOмпетентних оргаlliв, що уповноваженi посвiлчуватьt обставl.rr.iи форс-
м&кору вiдповiдно д0 чинного законодавства Украiни. Якщо Стсiроt;и без ловшкilих
причиН не сповiсТили У п'ятиденНий TeprrriH про Bl{HиKHeHi{rl i наявнiсть форс-мажOр}l1,1х
обс,гавин, то вонИ нада,пi не ý,tаютЬ права посилатI.1ся i-Ia вказанi oбcTaBltlir4 як Taiti, ulо
звi.ltьняtоть t-x вiд зобов'язань.
7"4, СертИфiкат (довiдка) Торгово-ПромислOвоi палати або fi регiональнr,lх представl{LlцтIз
вважасться }lалежllи}1 доказом дii таких обставин.
7.5. НеплатоспромоЖнiсть CTopiH форс*мажсрпоiо oбcTaBtlttolo lte ввФкасться.

i

8. пOрядок вирIшЕння спорIв I рO3БIжностЕЙ.
В,1. Bci спорИ та розбiЖностi мiЖ CTopoHaTvttt, щ0 ви}t}dкаlоть при ýl{конаинi даногl:
fi оговору, вирirr:уються шля хо rrt переговорiв,
8.2, ЯкщО вiдповiдний спiр немо)tglиво вирiшит1.1 шляхO,и перегOвсрiв, BiH вирiu:уеться в
судOвOмУ порцкУ 3а встаýоВJlенOЮ пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору вiдпо*iдлrо
до чкнног0 заýонодавства Украiни.

9. подАткоýI ризикрI.
9.1 У випадкУ якщО оргаL{аFIи державноi податкоýOi служби (через пOpy1.1.,el-i}Ll
ПостацалЬL{икоМ порядкУ та/абО cTpoKiB ресстрацii податкOвI.{х нак{адни.х,, cKJIa/,l&l]}{rl
повiдоlrлення*рiшенняt акту nepeBipK1,l, довiдки, внесення корl.rгувань в особоi]ий paxyltoK
ПокупцЯ як платнИка податкiв, iншllм способолr) iiабо рiшениям (постановою) суду Ьуде
ЗПlеНШеНИЙ ПОДаТКОВI"tЙ КРеДит Покупця по ПýВ по пOдаткових накJlадних пocTairyir,*oioa,
зменшенi податковi 8итрати Покупця на BapTicTb ToBapiB, прщlбаннх у Постача/lьниl{а,
донарахOванi Покупцю податки, збори, обов'язковi t"lлатежi, HapaxоBaнi Поrtуrrцrо штрафr-ri
санкцii за порушення fiодаТковогО заItо}Jодавства або судом буде rrрийнято рiшеичпi, l,ipo
стяг}tеl{ня в дOхоД держави 0тримаI{0го по угодi, вt.IзнаиiЙ кедiйснifi, i, це буде пов'язан0 з:
- анулюванням (вiдмiною) державноi реестрацii Постачальника;



Lфi - або. викл}Oче}{itям Постачаль}lика з реестру платникiв под&тку на дOдаку BapTicTb(v ToMv
i' числi анулюванням свiдоцтва платника Пдв);

- або господарськими cTocyнKa[.1tl Постачальн!tка i/aýo його контрагентiв з пiлrrри€мст}зilýlll,
якi lvlalоTb ознаки фiктивl-iостi, щ0 зафiксовано в актах перевiрки органiв державноТ
ll одаткOtrоi с"riужблr а бо pi шlе нн i (постансlвi) суду ;

- або неналежно веденням бухга_птерськог0 i/або податкового облiку, несвос.ча(}-{1,1i\1.

HeI{aJIeж}{l..tý,1 чинOм, не в noBl{oTi,ty об'емi наданrlям в I]одатi(Oвi opгalllr необхiдл+оТ пOлатt{Ol]оi
звiтностi, пOрушен}iяIчl пOрядку та/або cTpoKiB ресстрацii fiодаткOвих накладн1,1х,
- або встаLlовлФнtlям податковим 0рганOм або судом недiЙсгrоТ (у Tolrly числi llittчeпtt.locri)

угодi.i, уltладеноi tvtiiK Покупцем i Поста.lальннком або Постачальникоl\,t i iiого
КОýТРаГеНТOtчI;

- або стягненням в дOход дер2кавIl усьсго отри}lаIjOго Покупцеh{ по rледiйснiй 1,гrrлi,
укладенiй плiж Постачальником i Покуlтцем;
- або бУдь-якими фактами, Ilов'язанI,tIчt}.t з rlорушеi{няIч ГIостача.пьником ilaбo йс.lгt:

кOнтрагентами податковог0 закOiiодавства, _

Постачальник зобов'язусться впродовж 5 (п'яти) календар}Iltх дt*iв з дати вiдправлеl,tпя
Покупцем вiдповiдноТ вимоrи по його мiсцезt*аход}кенню {вказаному в Llbofi{y ýоговсlрi)
спJlат1.1тt,1 Покупцtо грош:овi коцIтI,I в розмiрi рiuному cyMi, на яку Покуrlцю зMeltttteHtlii
I]0латкOIзI,Iй кредиТ по ПffВ, змеt"iшелti податковi витратtl, донарахOванi податкlя, збори,
Обов'язковi платеrкi, }Iapaxoвaнi штрафнi санкцli, стяrýуто в доход державu 0триý,lа}{е ll0
угодi, визнанiй недiйснiй, - далi " Виплата".

У РаЗi t,lаявltостi заборгованостi Покупця перед Поста.tальt-ll.tкоý,t i lteBиttolta1.1l*.,t

ПостачальникOý1 в зазначен}tfi вище TepMiH своiх зOбов'язань J"Iо Виплатi * Вьtплата
здiйснюстьсЯ шляхоI\il проведення залiку зустрiчних однорiдннх в}.{мOг за рахунок грOrлOвj{ý
KottlTiB, 1-1{o пiдлягаtоть оплатi Поttупцем Постачальлtнку fiо будь*лкых гpolJ_lul}l,tX
зобов'язаll}tях (з обов'язковим письмO8иI\,1 повiдомленнrм Постачальltttка ,]0 його
мiсцезнаходжеl{нIоl вказанOму в цьо,{у ffоговорi).

У РаЗi НеВиКOнання ПостачальникоIи cBoix зобов'яза}iь, вказаних у чьо]!.1_ч гlунli,l l

ffОГОворУ, Покупець маý праý0 на стягнення суми Вttплатl.t в с}.дсваму порядку,
У Вl,tПаДкУ якщ0 акт(дii) органу державиоi податковоi служби або рiшенtллt судч {яrtr

послу}кt{ли 0cHoBQIo ý.,,Iя ви}{I4кIlеlI}Iя зобов'язань по Вл.tплатi) в подаJIьшому будуl,ь в1.1зt,лаlli

незакоllнимИ i cKacoBaHi (повнiстtО абО частково), ПокупецЬ зобов'язаниГi ПОВеРllУ]'И
ПОСтачальнику oTpi{Maнi вiд }tього в якостi Виплатлt грошовi кOшти у вiдповiднiй cyмi
(ПРОПОРЦiЙНО, зале}к}t0 вiд того, в якifi частшl"лi актlдii7рiшення вl.tзнанi незаконниI\.11.1.
cKacOBaHi, зllriненi). При цьоМу, якu{О з ПокулцЯ фактнчнО були стягнутi до бюджету сr,ь.lи

ДOНаРа"КОВаЯИХ ПОДаТкiв, зборiв, штрафних санкцiЙ, BapTocTi отриманог0 по },l,cl;{i, 
,l,t)

I1ов8рll8}i}{я ПостаЧальникУ грошов}{х коштiв здiliснrосться тL.tьки пiсля iх t};tктttчrtоr,о
O,гриl\]ilн},trt Покупrlем з бюджету i тiльки у розпtiрi суми, поýерне}rоi з бrоджету.

10. TEpMIH дIi догсвору-
10.1. ЩеЙ ýоговiр набувае чинностi з дня його пiдписаt.lt,lя обома Сторонами та скрiпленнlt
печатка}{и i дiс до з1.12"20?0 р. а в чаrrrtнi зФбов'язань * до пOв}lого виконанн;t Тх
CTopoHalrcl.t.

10.2, У разi якщо жOдна iз CTopiH за 20 (двадцять) днiв до закiнченпя TeprviHy дii даллого
,ЩоговорУ не повiдомлtла flисьýrOв0 Jlpo його пр}.lпиненнrll т0 ýоговiр Bвa;Kac1bqri
ýрO.r"Iо}iГOВаниЙ на KoKHltfi наступниьi календарниЙ piK на Tl.lx )*(е умовах.
10,3. Якщо iнше ПРяt*о не передбачен0 цим flоговором або чинннм законодавствOм
укратни, цей ýоговiр може бути розiрваний тiльки за домовленiстю Сторiи, ,,lta
оформлюсться додатковою угодоt0 ло цього ýоговору.



чlт4ffi!Бяfi.

10,4. Закiнченнý строку дiI цього ýоговору l.te звiльняс Сторони вiд вiдповiда.tьностi за
його лорlrШенняl яке мал0 мiсце пiд час дii цього ýоrсвору.

1I. прикIнцЕвI положЕння.
11.1, ПiсЛя пiдписання ýогоВору Bci попереднi письмовi та ycHi угOд}.{| переговорлi i
листуýаý}Iя мiЖ СторонаМи втрачаЮть силу, якщО на H}lx вiдсутнс-гlосилання ý 1{b6ft{},
ffоговорi.
11.2, Yci змiнt,l i доповнення до даного ýоговору можуть бути BHecer-li при згодi lta
обох CTopiH i;оформляються ýодатковl,tшr Угодами, що с невiд'смнt{мi.{ tlacT}.t}Ia},ttl

даного flоговору.

цё
до

l1,3. ЖодНа зi CTopiH не може передатtl своi права ilабо обов'язкI"l за даним ýоговором,гретiЙ особi без попередньоi плrсьмовоi згоди iншоi Стороtли.
11.4. ВiдповiднО д0 3аконУ Украiни кПро зах}lст персо}lаJlь}iих данI.1х D CToportrt
погOджуЮть викорИстанIiЯ персоналЬних данt{Х fiосiiдов}.tК осiб контраг8нтOell якi булу"гь
злобутi Сторонаlvtи ffоговору в ходi виконання даноrо ýоговору, , Ъ*то,о забезпечеtlнrt
реа.rliзацii предмету ýоговору, згiдно чиннOго зако1.1одавства.
l1,5. СтоРони }iecyTb пOв};У вiдповiдаЛьнiс,t,Ь за прав}lЛьнiстЬ вказан1,1Х H}.lIvll.i у ЦЬOi,.lу
ýоговорi реквiзl{тiв та зобов'язуються свосчасно у письмOsiй формi повiдомлятr,r ilrшу
СторонУ про ТХ змiну, а у разi неповiдоМJ]еннЯ Huiyr" р}IзиК настання пов'язаних iз t11.1M
}iеслриятлиtзих наслцкiв,
t1.6. Постачальн},Iк мас статус платý}tка податку на прибуток на загальн}.tх 1-1iдс.гавах"
11,7. Покупець € платником податку на пршбуток на загалuних пiдставах.
11,8, Цей fiоговiр сlvlадений пр}t псвнOму розуrr.tiннi Стороналtш його умоý та,гермiнолОгii, 

украiНськоlО мовоЮ у двсХ автентичtrr,rх приli.tiРника.ч, якi MatoTb одr1аксI}Y
IоридJ4чну силУ, - по однаму для кожноi iз CTopiH.

12. мIсцЕзнАходжЕння, БAHKIBCЬKI рЕквIзити I пIдписи cTOptH.

ПОСТАЧАЛЪНИК
ПРИВАТНý АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
*САНТЕХКОМШЛЧКТ>
04073, Ю"tiв, вул, Ky}erliBcbKa, 1ý-а
те"r/факс (044) 499-29-90191/92/93i94
Пlр UА75З0052В0000026000455087В52,
ýанк ПАТ "оТП ýАН,К", м. Крriв,
мФо з00528
сдрпоу 2003ввз?
шн ?00з88326034
Свiдоцтво платl,i;.lка ПflВ No 100339205

1

i,

Дире
мп

I. Сорочр<l

покупЕць
КП кВодокаýал кВМР>

В5670, YKpaiHa, ýонецька обл,,
м. Вугледар, вул,lЗ ýecaнTHr.rKiý lЗб
сдрпоу 40760в17
Р/р UA9682a 17 2а344З800 02000097587
ДКСУ у м.Киiв
ýонецькоi областi
мФо в20172
IН.Ns 407608105251
Свiдоцтво Ns 1605254500032
Тел.: (0627З) 6-41-41
Е-mа il ; _чоdа;týх@ u kr.пе t
Платtлрtк податку на

/ ý.О.ýзrобаlл



/{одаток до flоговору пOстачанt-tя Np *96_
вiд к*21*> rрулня ?020*р"

Спецжфlкацiя Ns 1 вiд J 4, 4J

3аrальt**
цшапрýп

озицii
з trlýB,

г,рt,l

?... .

993,6

144в,8в

2844,00

?07,9s

1085,04

1CI96,5q

ý579,-{8

покупЕць

fiайменування тоýару

Труýа п/е 50*3,0 питна (Ру.10)
{200м); ýDRJ"7; ПЕ 100 {вiдрlзок

ПЕ Муфа затискна Ду 50


