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"ПокуltецъПО, в сэсOбi 7/(а/zt/э.k

ШiО Дlе }:I& Пj,ДСТВВ1

з однiс:] сторt-]ни" та Ф()ll Е3iй,t,товрr,л l-'a;lraнpr l}асплiвнrr, який дiе на пiдставi Витягу
Nу243З9\4941, виJlаllого fig.]0.17 рOку. даiti ООГýостачаJtьtлик"r:л другсli стсlрони. yклi1"Iи

цей доr,свiр fip{i liacтyп}le:

1. г{рЕде,fЕт дФr,{}tst}ру

1. 1.Пос"г;iчft- iii}tик зtэбOв'я:]чс,r ься 1l{}с_l[1л}ит,и l]i} tIередаги у B;taclticT,b Покуrlчя

а Покуltець зобов'язY{,:Ться {}IU{аl]ит,и BiдritlBi;tttti ,ц0 yl,tOl] л;lfiOI,о дOговору,

2. fi орядt}к р{JзрАх},,IIlitв

2.1 0плаrта гоI]зр.y зj{iйснкэс,гься ],l]jlяxot\4 безго,r,iвковлtх рtlзрахункiв, згiдно виписаних
накладних.

3" "tr"иl]tr}&.{{ýd Д[ý 
'Т'А СУМА /l{)ГоtsоРу

и:jмсб }l1 "@@)l.iи}ti,itiс,гl :} ý,t()\,1f1{,г_V иOt,0 filлII сання стOрон та дlс д0

Сс

З.l. C,vMa догt}Rорч станOвит
3.2 l{аr-llrй логtlвiр лtаtlлt;э;rс:

З 1 цэзrлriя 2020 року

4. вrдt{ФýýдАJ{ьЕ{Iсть CT{}PIH

4.1.ГIос,гачаjlьI,лi,llt не*е вiлtrоrзiдаtьtлiсть з;t якiсэ,ь llродаtло1,0 Toвap,v. Постачатtьлlик yсу"вае

tчедолiки тt'r]:}аруза свiй paxyF{OK в ,герtчtiи пе бiльlпе j-x днilз з ,;Iня отр].I}.{ання тOвару.
4.2 ,3а ЕрOстроаlеЕня ilлатсхt}, I lоj{yilеl{ь сп_пач,vс IlocTa.{a,пbнLlк)i пеню у 1эозмiрi. lцо нs
шеревtll;ly€] rто;rвiт:iноТ облiксlвсli cl]aB{i].t }{БУ, п{о jliя;тii у перiсlд, за якиit нарахOву"стьоя пеня.
4.З },' ;эазi tte викOtls,}i{Ilя Пrrc,l;l,-tа",ribttl{K0t'4 л*гtlBipltllx зобов'язалtь IlрOlягом зазi{аченого у
;1оговорi терь,яiтлу з ;ц}+}t oTpl{i\{aнl{я кiэt,'t'l'l,i+з, застос{]liyються ttl,:рафнi санкцii не виtце облiковоi
ставктт ГIБУ.
4.4 У вrll]адку lсоли ГIостattli?jlьник tTe в зьttlзi tjиIiоHilTli уп{Otзи цьOгс) дOгOвOру, Birt повертас
зазначеrlу у доi,овtiрi с\,\{}, lij]0,1я],t.}}{ З-х дrtiв з &,loп,leнlv fil.tcbý,{oBoгo rrовiломJlеIlня rlpo це з
бок,ч 1.1оку,rl l1:l.

5. {ix,{P}}p*E1,1l,,ýýý {]пOрIв

5.I.]:}c,i ро:збiжностi. яtкi i\,Iох{.Vг}э IJI{Еlик}tу,]]и ьяiNi сторонаlrаи гIри BLrKo}IaHHi цьог,сl договOру,
вирiп;уютъ*я Еt-пяхt]l\,i перегiэвrэрiв" а пl]лi нсlдосягненнi ,зго,ци - пiдлягають розгпялу, в
|-6g,1111д;l1rgьыr;ri1 cr .li.



6. ЗМIНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ
б,1, Умови дЕlного договору мають однакову зобов'язувану силу для cTopiH та можугь бутизмiненi за взаемною згодою з обов'язковим складанням письмового документу.

1. зжлючнI положЕЕнrI
7.1. Щоговiр скJIадеЕо в двох примiрниках, попримiрник договору мае однакову юридшIну силу.

ЮРИДИЧНI АДРЕСИ I РЕКВIЗИТИ CTOPIH

од{ому дJuI кожноТ сторони. Кожний

8.''ФОРс - l\[r$tr(OPl'

8,1 Сторони звiльн-шоться вiд вiдповiдальностi за часткове або повне Еевиконанlrя будь-якого з положень цього договору, якщс це сталося наслiдком причин, що зЕ€жодяться позасферою контролю невикоЕуIочоi 
,сторони. TaKi причиЕи вкJIючають: стихiйне лихо-екстремальнi погоднi рtови, пожежi, вiйни, 

".rр;;;;iйсъковilii ;;;;".ьке безвладдя,терористичнi акм i таке.iнше(лалi ''форa-ruu,ор''; ало Ее обмежуетъся ними.Перiод звiльнення вiд вiддовЙ*u"оa"i ,ro""rruar""".-*o*".rTy оголошенIIя невиконуIочоюстороЕою "форс-мажоРУ",Що пiдтверджуеться вiдповiдною довiдкою ,засвiдченоюТоргiвелъно-промисловою ,'апатою Украiни. обсЬини ''форс-мажору'' автоматичЕопродовжУють TepMiH зобов''язаНь на весЬ перiод його дii та лiквйацii наслiдкiв.Про настання "форС-мажорниХ" обставиН сторони повиннi iнформувати одна одЕу негайно.
ffi:"Ыf;;;-#J.#"J###::жl*{й;;J'-"*;;1iъ;;;матимеправоЕа

ПостачальЕик
Фоп Вйтович Галина Василiвна
rндив. Код243391494l
р/р UA923333910000026001054 7 l37 56
в IIАТ КБ ''Приватбанк'' м. Рiвпе 
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ч Г.В.


