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1,2, Найменування(номеIrклатУра,асортимент) 
товару''Щверi металопластиковi''.1.3. обсяги закупiвлi ToBapiB *Ъ*Й" Оуr" .*Ъ"*Ъii.#"*r,о вiд реального фiнансрання видаткiв.

II. ЯКIСТЬ TOBAPIB

ii,# * :Ж:ffiТ:"JНЖJ,l :;; 
;;; ;ЙО".ться вiдпов iдно до положень з акону

"ri;I"1Ti*".TTiJ"}rH::***: 

З.il""i1" повинен здiйснити.замiну i поставку товару
2.З. ЯкiЫ;";;;Ъ""инна вiдпоuiоurЖ.Тri*ffi"НffiЪЖiДПОвiднрТ претензii uй y.,uJ""ou.

у тому числi: (вказати цифрал.rи та словали)

IП. ЦIНА ДОГОВОРУ

Iою згодою C-pir.
Iv. порядок здIйснЕнIUI оirлдти4,1, Розрах},нки за товар, що е предметом даного !оговору, здiйснюютъся у безготiвковому

Ш;Ж#r#Т.,ХТ"':Н*#J;j:Й"* 
'";;;; 

протягом двадцяти банкiвських днiв з датиl+,l, lllдстztвою для проведення розрахункiв е рахунок тадакладна.

;,Нжн-r,"хlнffiffiжrедати*#?fi}:"1i'l'":*r|ооu"пiu.ькихднiвздати

6,1, У ВИпадку порушенIrя ,"L1'*}iJЁ.:'#}'fi:ХffL,Ёlъ""" 
Еесутъ u;опоыд*uнiсть,виЗначеЕу цим,Щоговором та чинним в YKpaiHi.;;;;*cTBoM. . 

,

!f;..1,fi*J"r.Щ1|;1'ffiТ;rН;i,"жЁj?*ь:*Jii* ".,ou.,re 
замовнику штрабнi санкцii

fj*il,lН"НfJ,ЧЪХЪ;:|Т|}I_ig::l _:" 
О'Р"*u'*"t товар Замовник сплачуе учаснику пеЕю в

}о],.: день прострочення. аЦlОНtШЬНОГО баНКУ УКРаiНИ ВiД СУМи простроченого 
тлатёжу за

6,4, Сторони звiльняються вiд вiдповiда-пьностi за повIIе чи часткове IIевиконання або неналежне;ЖЁТ#;::ff;.*Ь, ПеРеДбаЧеНих цим ,Щоговором, якщо воно. стtшося внаслiдок дii форс_



6.5. СТОРОЕа, що не мае можJIивостi належним чином виконати своi зобов'язання за цим ,Щоговором
внаслiдок дii форс-мажорних оýставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про iснуючi
rrерешкоди та iх вплив на виконання зобов'язЕlнь за цим .Щоговором.
6.6. IснУвання форс-мажорних обставин IIовинно бlти пiдтверджеiIо компетентним органом.
6.7. Зметою забезпечення 1..racTi у, цивiльно-правових та господарських вiдносинах, надаемо згоду
на обробку, зберiгання, використання, поширеншI та доступ до персонЕtльних даних згiдно Закону
УкраiЪи кПро зtlхист персональних даЕих>> та iнших норм чинного законодавства. Наведена вище
iнформацiя також може Еадаватись TpeTiM особа:rл.

ЧII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненitлежне виконаншI
зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пiд
час укJIадання,Щоговору та виникJIи поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiЙне лихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2" Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим .Щоговором унаслiдок дii обставин
непереборноТ сили, повияна не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту ix виникнення
повiдомити про це iншу Сторону у письмоJiй формi.
7.3. ,Щоказом виникнення обставин Еепереборноi сили та строку ix дii е вiдповiднi докушtенти, якi
видчlються

(найменування органу, уповноваженого видавати TaKi докрленти)
7.4. Уразi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж
CTopiH в устtIновленому порядку мае право розiрвати цей.Щоговiр. У разiTlопередньоi оплати
Учасник повертае Замовнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрвання цього.Щоговору.

YIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. У випадку виIIикЕенIш спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхом
взаемних переговорiв та консультацiй.
8.2.У разi недосягненнrI Сторонами згоди спори фозбiжностi) вирiпryються у судовому rrорядку.

IX. СТРОК ДII ДОГОВОРУ
9.1. Щей,Щоговiр набирае чинностi з <Ц> 202tp. i дiе до 3f..|2.202lp.
9.2. Щей,Щоговiр укJIадаеться i пiдписуеться у 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу.

днiв, кожна iз

ТА БАНКIВСЪКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-III
сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рtжунок:
UAO 8;2дда203 4426000 8 00203 3 8 1 2

служба УкраiЪи,м.Киiв

(I.А.Шульженко)

Учасник:
ФОП Чернищук Олексiй Васильович
Юридична адреса: 42700, Сумська обл.
м.Охмрка, провулок,Щачний, буд. 1, кв. 75

Поточний рахунок:
U л52зз7 568 00000260065 009998 5 5

Сумське обласне управлiння
ВАТ ОЩАДБАНК
Код 302101-87'lз
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* Замовцик:
Охтирська загальшоосвiтпя школа I-IIIсryпепiв ЛЪ 1 Охтирськоiмiськоiради
Сумськоiобластi
юридична адреса:

Р700,м. Охтирка, вул. Перемоги,2
(-умська область
Потоцrий рzжуцок:
UA08820 1 7 203 4426000800203 3 8 1 2

(I.А.Шульженко)

Yчасник:

9ОП t.р.r"щу* ЪлексiП Васпльович
Юридичпа адреса: 427a\,Cy*."*u оОо.
м.Охтирка, провулок.Щачний, буд. 1, кв. 75
Поточний рахуIIок:
U л52з з 7 56 8 000002 60065 0099985 5

обласпе управлiнrш
ВАТ ОЩАДБАНК
Код 302l01877З

Фiзичrrа особ

(О.В.Черпищук)
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