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:::iТi;:Н,Жl",Ё:ffi ;-.ЧJНI'",fl }""#ir*lохтирськоiмiсlryiрадисумськоi

!Щ!:ri;#ffi ъ;."fi ьт;я,"ýfulrТнil#fr:1:::уЁ#trЬlffiН"rLдiена
про таке (далi - {оговiр): 

- _Evr,ll./' J rflшUl (jтороЕи, разоМ - Сторони, УклzlJIи цей договiр

1.1.Учасник зобов'язчtrтL.g rz ?лlл * . цоГоВоРУ

зу::ч"-:;;;i*Уr':i;L',}':":r*gr*:*Ж;вниковi товари, зазначенi в накладних, а
ДК 02 1 -201 5 : 38б500ОО-О,,Бо.".i"Оi""* обладнаннл>

l .2. Найменування(номенклатура,асортимент)товару:

, л {9гоrкофокусн"r-r 'ро"Йii,"rпrооi.lJ. обсяги Зак5rпiвлi ,о"фiu *oi.yr" бfiи зменшенi залежно вiд реilJIьного фiнансування видаткiв.II. ЯКIСТЬ TOBAPIB

ii;i"llЦ;"'i:#:r;:'J:ffi;iif$i"* '""'О',"*" Ь"о..ться вiдповiдно до положень закону
2,2, У разi поставки д-еякiсно.о iйу Залловник повинен здiйснити з aMiE.належноiякостi пt)отягом двох обочл ::,iу:,"j], замiну i поставку товару
2,3. Якiсть .о"uрfоо"инна вiдпо"iо# iЬХХffiХ";ХЖJ#iДПовiдноi претензii 

"iд 
уйir"оu

III. ЦIНА ДОГОВОРУ3,1, СУМа ЦЪОГО !оговору стаЕовить 13 б17,00 (тринадцять тисяч шiстсо
Ж}JJJrЖ')'"*u ДО"ОuОРУ u"i"u"u"""r. урu"у"анням закону украiни ,,про податоо 

"j'"" 
ОО

З.2. Сумацього !оговору може бути зменшена за взаемIIою згодою СтЪрiн.

1;ж;,ffi:н"#:k;ii;ЖЁffi;}ТtЫ#:fir 
:тьст у безготiвковому

отримання ToBaDv : l- --

l^ ft. ." ЗГlднозЕакладЕою.
Замовника протягом двадцяти банкiвських днiв з дй42,Пiдставо- до, гIроведеЕня розрахункiв е рахуъок та }Iакладна.

Ч. ПОСТАВКА TOPAPIB5,1,Учасник зобов'язаний передати товар Замовнику протягом 20 робочих Днiв з дати пiдписантrяданого !оговору.

#;,].,":,IJ#Yй".'"1ШJ#Ц#*#j*##"ffi ffi уЁlъ"""несутьвiдповiдальнiсть,

!i;.!,fiН;,ч3'iii?#lЩ*тнl, j?rн;:"н:сплачу€замовникуштрафнiсанкцii
6,з, у разi поруше_Irтя термЬу Ьплати .u оrр"ru""й ,o"up Замовник 

<

ЁЁЁiНiiТ#r""Т"ff ;"i';-;il*t;;;;;;ffiЬуйi","й;;;"fi :H;"1ffiTI"H#.;
6,4, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи частко"" 

"a""ооrr*", *о 
"o*au,""iщцнr;::ff#.*ь, 

передбачениХ цим Щого"орЬr, якщо воно сталося вIIаслlдоо дiт форс-6,5, СтороЕа, що не мае мо}кливостi належним чином викоIIати cBoi зобов'язання за цим Щоговором
внаслiдок дii форс-мажорних ооЪ"uui", гIовиЕЕа письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi



перешкоди та iх BпJIиB IIа виконання зобовlязань за цим Договором,
6.d. Iсну"а"ня форс-мажорних обставин повинно бути пiдтверджено компетентним органом,

6.7.Зметою забезпечення yracTi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, надаемо згоду

на обробку, зберiгання, використанЕя, 11оширення та досту1r до персоЕаJIьIIих даних згiдно Закону

украiни <про захист персоналъних дани"о".ъ iнших норм чинного законодавства, Наведена вище

iнф ормацiя Ъакож може надав атись TpeTiM особ аI\d,

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ

1.|. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неншIежне викоЕання

зобов,язань за цим ,щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пiд

час укJIадаЕня !,оговору та виникли поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,

епiзоотiя,вiйнатоrцо)' ____ ^лЁл^l no TTT,ltr Ппгпрпl"'л' lбставин
7"2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором у наслlдок д11 (

неперебор"от a"о", повинна не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту iх виникнення

повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi, . _ :___:

7.З. Щоказом виникнення обставин непереборнЪi сили та строку ik лiI е вiдповiднi докрtенти, як1

видаються

.7.4.у p*i поi"I;;;;;;;;r;;;;;;ереборноi сили продовжусться бiльше нiЖ -- ДНiВ, КОЖНа
v fi _ _:-л \ r .^лл: -л'-^ло*,., п'i лпrqтт'

Учасник повертае Замовнику кошти rrроrrrо*rрьох днiв з дня розiрвання цього Щоговору,

VпI. вирIшЕннrI спорIв
8.1. У випадку виЕикнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язlтоться вирiшувати Тх шJuIхом

вза€мних переговорiв та консультацlй,
8.2. У разi нЬдос".rr"rr"" Сторонами згоди сilори (розбiжностi) вирiшуються у судовому порядку,

Ix. строк лi договору
9.1.Цей.Щоговiрнабираечинностiз11.08.2020р.iДiедоЗ]l.|2.2020р.
9,2. Цей Щоговф уппuдu.ruся i пiдписуеться у 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу,

xI. MIc о ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ СТОtIЦ
Учасник:

Фiзичfirа о соба-пiдприемець
Фокiн Щмитро Вiкторович

м. Охтирка, пров. .Щрукарський,4
plp UA 67 З2047 8000002б002 924867 620

В ПАТ АБ КУКРГАЗБАНЮ)
мФо з20418
Код ОКПО З2З98]171З]'

Замовник:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III

сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
4Z7O0,M. Охтирка, вул. Перемоги,2
CplcbKa область
Поточний рахунок:

Код еДРПоУ:
ДиреКТОРJ

rdжей


