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Щоговiр поставI(и /i ", с,_, i_l-' з-t-

(riзичlIа особа - пiдприсплець Журав.пьов Щенис Iгоревич, що /Iie на пiдставi
llла I yIlKoM tIодатк), на приб1 тоlt ,на

-/ 2-/-/_l,, , Jr' t_'. ".,_,z/ r , .; , ,"rl', ll',r./_r/ ),-='7_|,1_1
э} T'.,irE

адреси, реквiзити та пiдпrrси cTopiH
Покупець

п,r. Хмельницький

виtrиски. яtкий не с
, з однiеТ с,гороttи. i

, в особi
ttа пiдставi

_____:э.,r*+Свеса, в IтодальшоN,tу пець", з другоТ сторони, уклали цей договiр про наступне:

,,|с','Ь.оь,_&

1. Предмет договору.
1.1 "IIостачальник" зобов'язуеться поставити товар 1, власнiсть "flоltугlця", згiдно його потреб.

t];2,Рi!У?У{,i,t'ti&", *.у_2J#чr.жtlffiж&?fffffi1#;?хl#эry,i;2rij}tф;i#r_!ролукцiя
'"2.1 

"l1окУпець" подаЬ "По"ru.r-ьнику" заявку, * 
"пiИ 

вказанi пuИйЬiiуuiiiня зайовлення, тирая(, а
також сорт паперу i розмiр (формат) замовлення. "Покупець" зобов'язуеться прийняти товар та здiйснити за
нього оплату в строки передбаченi цим Щоговором.

3. обов'язки "Постачальника".
3.i "Постачальник" зобов'язанИй нестИ Bci витратИ по товарУ до моменту, коли товар надани}-l у

розllорядженI,{я "Покупця ".
3,2 "ПОСта.IаЛьник" зобов'язаний поставити товар в строк обумовлений Сторонами.
З.3 "1-Iоста.lальник" зобов'язаний забезпечити за свiй рахунок упакування товару.

4. IIорядок розрахунку.
4.1 Плата за IIоставлений товар повинна бути внесена на розрахунковий рахунок "I-Iостачальника" не

пiзнiше 5-Tlt днiв з дня видачi "Замовгlиltу" видатковоТ накладяоТ.
а,2 I{iнд товару за цимдоговороу становить a{i :a/,a/|.i1 ! /,f ,,|ж_;-

.С.- ;1.,y.1,17 1; ',lt-t nrt;-, j,l-gГ 1;'r,, /')t без l1flB.
JIKicTb товару.

5.1 ЯкiотЬ 1-овару. що поставлясться згiдно даного !оговору, повинна вiдповiдати затверд}Itеним
зразкам, стандартам та нормам, що дiють rrа територiТ УкраiЪи.

б. Вiдповiдальrriсть cTopiHo форс-маlкор.
6.1 За FIевиконання, або неналежне виконання обов'язкiв ло даному !оговору "Постачальник" та

"Покуttець" носуть шtайнов1, вiдгlовiдальнiсть згiдно чинного законодавства УкраТни.
6.2 В разi поруше}Iня cTpoKiB оплати по даному !оговору "Покупець" сплачус "ГIостачальниttу" пеню

в розмiрi не ни}кче облiковоТ ставки НБУ.
6.З В разi прострочеНня строкУ поставкИ товарУ "ПостачалЬник" сплачус "Покупцю" пеню в розплiрi

lte нижче облiковоf ставки НБу.
6.4 Суперечностi , що виникають в процесi виконання {оговору. вирiшуют.ься шляхом переговорiв. У

виIlадкv] якщо Сторони не досягли згоди, розгляд справи передаеться до Господарського судУ.
7. IHrui умови.

7.1 l]оговiр вс]упаС в силу з момен-гу пiдписання iдiс до повного виконання сторонами своТх
зобов'язаltь. , ,' Jt,,_lfu..pt n<,s ,{_lt./rctz,

1,2 lMltlи l допоЁ+Jення до цього ЩоГовору вносяться за погодженням CTopiH i являються невiд'смноtо
l|асти [lоtо цього lог,овору.

7.3 I]ей Щоговiр складений в двох прип,тiрниках по одному для Ko)I(HoT сторони.
7.4. "ГIостачаJlьник" дас згоду на обробrtу персо1-1zt'lьних даних.

8.IОршдичнi
поста.lальник

ФОfI }Itl,равльов .Щенис Iгореви ч
29000, м. Хплельниr tький,
вул. Степана Бандери, бул. 2212, кв.1 8

Р/р lJA41 3 1 5405000002600В0523 19524
в ГIАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
сдргtо}l з 04?404192
'Гел./сРакс (03 S2) 7 4-69-49
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