
б. змIнА умов дАного договору

6.1. Умови даного договору мЕlють однакову зобов'язувану сшry для cTopiH та можуть буги
змiненi за взаемЕою згодою з обов'язковим скJIаданням письмового документу.

1. зАключнI положЕння

7.1. ,Щоговiр складепо в двох примiрниках, гrо одному дJuI кожноТ сторони. Кожний
примiрник договору мае одIакову юридичну сиJrу.

8.,,Форс - мАжор,,

8.1 Сторони звiльняються вiд вйповiдальностi за часткове або повне невиконЕtннJI буд"-
якого з положень цього договору, якщо це стчIлося наслiдсом причиЕ, що знаходяться поза
сферою коЕтроJIю невиконуючоТ сторони. TaKi притIини вкJIюч€lють: стихiйне лихо,
екстремальнi погоднi умови, пожежi, вiйши, страйки, вiйськовi дii, громадянське безвладдя,
терористичнi акти i таке iнlпе(далi "форс-мажор") а-пе не обмежуеться ними.
Перiод звiльнення вiд вiдповiдальностi починаеться з моменту оголошення невиконуючою
сТорOною "форс-мажору",що пiдтверджуеться вiдповiдною довiдкою ,засвiдченою
Торгiвельно-rrромисловою гIаJIатою Украiни. Обстазини "форс-мажору" автоматично
ПроДоВЖУють TepMiH зобов"язань на весь перiод Його дii та лiквiдацii наслiдкiв.
Про настання "форс-мажорних" обставин сторони повиннi iнформувати одна одну негайно.
Якщо цi обставини триватимуть бiльше б мiсяцiв, то кожна iз cTopiH не матиме право на
вiдшкодрalння друrою стороною можJIивих збиткiв. ""
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5. Еý4рFlý}ЕF,riiя {]пOрIв

5.LItci рrлзбiясlтtэстi. якi ]!,rожyl]t, Еtи.}{икнvти rri* .r.-,iro"uor* llри
вирilп,r+i:тъсrl l],,i-цях0},l персгtlвсiрiвл а пр}r нелосягненнi,aод*
Госпол;ilзсt,lсому *улi.

,цlе на
лругоi стOрOни. уIiлfulлI

1. нрЕдмЕт договсру

а Покуrлешь зоб*в'язчс,|ься оIUlатити liiдпсlвiлно до у}lоtз лаItого договорY.

2. ý]Фряд{}к р(}зрАху,нIiIв"

2,1 0плаТа тOвff.рУ :злiйснюс,гься lllляхом безr,отiвкових розраlхункiв, згiдно виписаних
на,кладник,

3. TýiPý{IH jlfiT тА сумА дOговору
Сулiа догоRору станOвить

Щаний логtэв,iр uirбирilсчиннос.ri :J MOý4e}i,t,y Йtlго uj,;llписання та дlе догр}цI{я 202i} року

3.I.
3.2
Jl

4. вIд{товIдАльýlстъ CT{}PIH

4,1,ГIас,rачаjlЬ}{}lк tlесtэ вiдlrrrвiдаiьллiсгь за якiс;,ь {1рода}iсI0 тсвару. Постачшrы{ик усу.васнедо"пiки тfiвар,Y за cвjЁi J]aXyHoK lз i.epb,tiH, н* бiлr,luе ]-х днiв . ,tn" оrрrпil.{ання тOвару.4,2 
"}а 

,,рФстроаi*ння платехtу I iоiсупсIlь сплачус. l lостачалriнику пеню у розмiрi. ,1{о н9
пepe{з;,tll1_1ic] lэtlдвifiноТ облiковоi ставiiи нБу, rro ;.tiяла у перiil;t" за яrсийr нарахову*сться пеня.4,3 У p;Bi tte викOнit[{ýя Псlстачаlыt'{ко},l лоr,сrоiрrи,х зобов'язаtrь fiрOtягом зазначеIIого удогlэгзорi TepbaiHy з дня ОТРИil{аННя кOлптiв, зurrоaо*уrоться Е]трафнi санкuii не вище облiковоi
cTaBKi.i [,]l,БУ,

4,4 у",lз,JхIадк}" lсолl,а Г]ircTiirlajII;tr{rilt не в зпtозi BиKOi{ilT}t уп.{0ви цьOго ДоговOру. BiH пclBepTircзазЕ,уiеllу _v доr,tэlэорi с,Vý.l,ч шротягоп,t З-х дrirз з l{оý{ellтy rtисьмового liовiдомJlенfiя rlpo це збоку l1*к.ч,rlця.

виконаннi цьоrо договору,
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