
спД Фо пiлприемець Сапохснiк Володимир Вiкторович , що дiе ва пiдставi
iю }{! 26750000000001044 Bi 02,08,2005 р, н4дшli "Продавець"з

ъrui'J.uc5eo]r' ,dамf
про дýржавну
сторони, та:

оторOни, укIIаJIи даний ýоговiр Еро lracтyпHe :

1. Прлметдоповору.

свiдоцгва
однl€r

в особi
що дlе ва пlдставl

"ПокупецьО'з iншоТ

1.1.Продавець постаqа€ к
продукцiю, ttlеепhап

приймас та оппачуе
.2. Сума товарноТ пр

J,ИЩ,аёrэн.@!

згlдн0 ]а Покупечь
ii наумовах цього,Щоговору .

, ящу ПродавеIФ постачаý Поrryшlевi згiдно д:lного .Щоговору скJIадае
aza- трц.

2. Умовr I посIпчдЕпм..
2.1.IIОстачання товарноТ шрощrкцiТ провод}rться танспорк}м fIрдавця через три кiлJlендарн}fi дня
пiсля одержаrпrя шопередrьоТ оплати вiд IIоrсутщя,
2.2. Якtvь, маркУвання i паrсувшrrя прдrкцiiповиrшi вiдповiдати Щержставдарга}r, техпiчшtпt Jд,IoBaM,
2.3. Преreнзii по KbKocTi i якостi ToBapHoi продкцii, ям поЕтачаеться по дшrому ,Щоговору,
ПРиftrlасься Продавцем на rrротязi трьох дрliв з дrrя iT одерrкашя I1опупцем i оформляеться
рекmмацiftrrлrr aIffOM.

з.1 JIродавець зобов,язуеться ..,*" о"l#Ж*IЖЖБ*cтaви,и pa,(y,roк.
3.2. оплат* за товарfiу прryщiю првоlщгься Покуlщетк ýа розрахуlilФвIй рахуtlок Продавrrя Ль
IlA233154O5OOCIOO26OOrasrZ4a544б МФО З 15 4 0 5 "Приватбанк" умiстi)ý,rеlшшпрlшшi
К од еДР П О У 2 9 8 2 3 l 2 4'l 4 у виглядi попер,lчlьоi оIшать

4. Вiдповiдальцiсть cTopiн.
4.1. Bci суперечки якi молgдь випиш{rпr у зв'лзку з викоIиншlм даного .Щоlювору, grýрЕи вирiш5лоть мiж
сОбОЮ IIIJшD(oM перговорiв, а у вЕпад$/ Еедосяrн9яя,l згоди Господарькrлr,t сулdм по Mictшo
знФ(од{сенЕя Позl*ача,
4.2. ЗакiнsеЕня строцу дiтýоrовору не звiльняе чюроlшл вiд вiцдовiдача за його порушення> яке м:шо
мiсце пiд час дii,Щоювору
4.з. У випажУ не вllкон&il{я cBoix зобовkзаlЪ, за циМ,Щоговором винна стOрока Iшатитъ iншiй сгорнi
цпраФi саttt<цiТу розмфi oшieТ облiковоi ставки НБУ вiд суми невиконанID( зобов'язаrъ за кожен деIъ
прострочеЕня сво?х зобов'яза}tь за да}lим,Щоговором.

5.Строкп дi[угодп,
5.1. Да}пй.Щоговiр скrrадешй у 2-х примiрrппсац лсi Malcrb одIакову юридитilry cиIýl, по одноi{у дш
кожноТ iз cTopiн.
52,,Щоговiр набирае .rиHHocTi з дня його пiдrrrrсаяня обома стOрнами i пiе ю5j j7ЙzОа"z..Щlry.

6. Iшшi умовп -7VТ-'
6.1. У даr*й ,Щоговiр по взаеплнй згодi молуrь вýосЕI}lся змirш та допоыlеЕIIrI: у пЕсьмоЕомJr вигляд ,
яrti вступають в сиJIу пiсля пiдписанняiхобома стOронами.

7.Юр"д".rпi адресп та пiдшпеп сгорiв:

IIРОДАВЕLЪ

СrЦ tD() Пiдпрп€мець Сапожiк
Володшлr;l Вirсгоровпч

м. Слав5rта, Я. Мудрогоr17
р.р. UА2зз 1 54о5оооо02боо |оба4о6;44|5

в <<IIрпватбаЕкr> м Хмельппцьrшй
МФо;31м05

сй.

IUIАтник

-fdueюtr"'


