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I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ1.1.Учасник зобов'язуетъся у 2021 роцi поставити Замов
1Уg:ЧЧ* - Прийняти i оооЙ""-r-uiirо"uр" , 'НИКОВr ТОВаРИ, ЗаЗНаЧеНi в IIакладних, а
ДК 02 1 -20 1 5 :2495 0000- 8 Спецiалi.оuu"u хiмiчна продукцiя

III. ЦIНА ДОГОВОРУ3.1. СРrа ЦЬОГО Щоговору становить 1000.00 (CiM тисо., r.тп п).

у тому числi:

_ (срlа [оговору визЕачаеться з tЗ.2. Сумацього дiо.оuору може оу." .#iiiН;Т;::НJ_-аiЪи "Про поu*о*ЙБЙБББ
Iою згодою CTopiH.

IV. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕНIUI ОПЛАТИ4,1, Розрахунки за товар, що е предметом даного Щоговору, здiйснюються у безготiвковомуНii#I"Нr#Тф,:ЖН,L##j:йй;;;;; протягом двадцяти банкiвсъких днiв з дати4.2. Пiдставою для проведення розрахункiв е рахунок ft} накладЕа.

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB
;,i;:itr^:"Х'"ХТffi:"ХТ;:еДати товар Задловникупротягом 20 банкiвських днiв з дати

и несуть вiдповiдальнiсть,визначену цим !оговором та чинним в YKpaihi зuо]rrоiu*.твом.
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6,3, У разi порушlнчя TepMiHy Ьплати за отриманий товар Замовник сплачуе Учаснику .пеЕю 
tsil#'flHf Ж|iJ"ТЖ 
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о.тр о чен ог0 платежу з а
6,4, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невикоЕання або ЕеЕалежнеВИКОНаННЯ ЗОбОВ'ЯЗаНЬ, ПеРеДбаЧеНИх ,Ы Д;;;Й, якщо вонь сталося вIIаслiд.к дii форс_



мажорних обставин.
6,5, Сторона, що не мае можJIивостi на.rrежним tIином виконати своi зобов'язання за цип{ ,Щоговоромвнаслiдок дii форс-мажорнйх обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючiперешкоди та ix вплив на виконання зобов'язань за цим .ЩоговЬром.
6,6, Iснування форс-мажорних обставин повиIIно бути пiдтв"рдi""о компетентним органом"6,7, Зметою забезпечення участi у, цивiльно-.rрuuоu"х та господарських вiдносинах, надаемо згодуна обробку, зберiгання, використання, поширення та доступ до rrерсональних даних згiдно ЗаконуУкраiЪи кПро захист персонrrльЕих данихо ,Ъ in -"* норм чинного законодч}вства. Наведена виIцеiнформацiя також може надаватись TpeTiM особам.

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7,1, Сторони звiльняються вiд вiдповiда_пьностi за невиконаншI або неналежне виконаншIзобовkзань за цим .Щоговором у разi виникнення обставин непереборноt сили, якi не iснували пiдчас укJIадання,ЩогоВору та виникJIИ поза волеЮ CTopiH (аварiя, *аrасфоф4 стихiйне лихо, епiдемiя,епiзоотiяо вiйна тощо).
7,2, Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим .Щоговором унаслiдок дiТ обставин
}:::ЗлТЗlli :"О", ПЬВИННа Не пiзнiш" зiт протягом днiв з моменту ix виникненняповlдомити про це iншу Сторону у писЪмовiй формi.
7,3, .ЩОКаЗОМ ВИНИКНеННЯ ОбСТаВИн непереборнЪТЪили та строку ix дii е вiдповiднi документи, якiвидzlються

(найменування органу, уповноваженого видавати riй до"рп""-О
7,4, Уаазi коли строК дii обставИн непереборноТ сили продовжуеться бiльrше нiж днiв, кожна iзCTopiH в установленому порядкуrnrue.rpu"o розiрвати цЪt До.о"iр. У разi попередньоi оплатиУчасник повертае Замовнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрвання цього rЩоговору.

VIII. ВИРIШЕНIШ СПОРIВ
8,1, У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхомвзаемних переговорiв та консультацiй.
8,2, У разi недосягнення Сторонами згоди спори фозбiжностi) вирiшуються у судовому порядку.

Ix. строк лi договору q

?.1. Ц"t,Щоговiр набирае чинностi з <// >_-_-и__2021р. i дiе до З1.12.202lр.
9,2, Щей.ЩоговiР укладаетьСя i пiдписУеiuс" у 2_' 

"р"*iрникаъ що мають однчжову юридичну силу.

xI. MI нАхо НШI ТА БАНКIВСЪКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа r-III
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi ,
Юридпчнаадреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:

з442600080020338 12
служба Украiни,м.КиiЪ

(I.А.Шульженко)

Учасник:
ФОП Чернищук Олексiй Васильович
Юридична адреса: 42700,Срлська обл.
м.Охтирк4 провулок Щачнпй,буд. 1, кв.
Поточний рiжунок:
U л52зз7 56 8 00000260065 00999855
Срлське обласне управлiння
ВАТ ОЩАДБАНК
Код 302101877з

Фiзична _пцприемець

,(О.В.Черницук)
"-рлlij



,Щодаток Jtl
до договорУ,, Специфiкацiя до договопч

Np |0 вiд<<_/_>> 'е '-" 
2021р.

Сума
зГIР
(грц)

НаЁплеlrуваrпrя цред\4gry
закупiшri

дк 021_2015

без ГIЩ (грн.) 1000,00

Всього з ГIД (IрФ

Юридичнi адреси cTopiH:
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв ЛЪ 1 Охтирсько[ MicbKoi радиCyMcbKoi областi
Юридична алр"саi
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рЕжунок:
UA08820 1 7203 4426000800203 з 8 1 2

ька служба Украihи,м.КиiЪ

(I.А.Шульrкенко)

Учасник:
Фоп Чернищук Олексiй Васильович
ЮРИДИчна адреса: 427 00,сумська обл.
м.Охтирка, провулок.Щачний, буд. 1, кв. 75
Поточний paxyrloк:
UА52з з 75680000026006500999855
Сумське обласне управлiння

(о.В.Черниlцук)

ВДТ ОЩДДБДНК
Код 302101877
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