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I..ПРЕДМЕТ Договору
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у 2021 роцiпоставити Замовниковi товари, зазначенi в IIакладЕих, а

ir',1r*#;iт#,Ёffi:н#н""ж,ь;;;;;тарозчиIIЕикиr з оЬ."Т,Щ;i;Hi}"#i"7;;;жж{#;r*i рoip;джч"uч'

2.1. учасник гара} .II. 
якIстъ 

'aЁ;}|f, 

ВiД РеаЛъного фiнапсуванЕя видаткiв.
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2.2.уразi пъставкIСТ 

ПРаВ СПОЖивачiв". "rJОДаСТЬСЯ ВiДПОВiдно до положень закону
irалежноi якостi,__,и 
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З.1. Сума цього {оговору стаЕовить
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!1 Розрахупки за товар, i:' :IОРЯДОК 
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5.1.Учасник зобов,язрний передати 
v' ПОСТАВКА ТОВдрrв

пiдписання даIIого До.оuору*v^qLД 
ТОВар Замовнику протягом 20 банкiвсъких Днiв з дати
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вIIаслiдок дii форс_
иконати своТ зобов'язання за цим {оговором



внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу Сторону про
перешкоди та ik вплив на виконання зобов'язань за цим Щоговором.
6.6. Iснування форс-мажорниk обставин IIовинно буги пiдтверджеЕо комгIетентним органом.
6.7 . З метОю забезпеЧення yracTi у, цивiлЬно-правоВих та господарСьких вiднОсинах, нада€мо згоду
на обробкУ, зберiганНя, викориСтаIIня, поширенНя та достуП до персоЕztльних даних згiдно Закону
украiъи кпро захист персональних даних) та iнших норм чинного законодавства. Наведена вище
iнформацiя тЕжож може надаватись TpeTiM особам.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.|. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пiд
час укладання 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 у наслiдок дiТ обставин
неперебоРноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом днiв з моменту ix виникнення
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
7.З. Доказом виникненrlя обставин непереборноi сили та строку ix дiТ е вiдповiднi докlменти, якi
видаються а

(найменування органу) уповноваженого видавати TaKi документи)
7.4.у разi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжусться бiльше нiж
iз CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей Щоговiр. У разi ,rо.r.р.д"*Т оплати
Учасник повертае Замовнику кошти протягом трьох днiв з дня розiрвання цього Щоговору.

VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шляхом
взасмних переговорiв та консультацiй.
8.2.у разi недосягнення Сторонами згоди спори фозбiжностi) вирiшуються у судовому порядку.

Ix. строк дi договору
9.1. Щей,Щоговiр набирае чинностi , u6-__ё_Z021p. i дiе до ЗТ,Т2.202lр.
9.2. Щей,ЩоговiР укладастьСя i пiдписУетьсЯ у 2-х приМiрниках, що мdлотЬ однакову юридиtIну силу.

xI. MI нАхо НЯ ТА БАНКIВСЪШ РЕКВIЗИТИ CTOPIH

днiв, кожна

Замовник:
Охтирська загальЕоосвiтня школа I-ПI
сryпенiв J\b 1 Охтирськоi MicbKoi ради
СумськоI областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок]
UАз 7820 1 7 20з 4421000500003 3 8 1 2

служба УкраiЪи,м.КиiЪ
кй€ДЕIffi8:dlЕр\710З

Учасник:
ФОП €всесв Сергiй Анатолiйович
Юридична адреса: 42700, Сумська обл.
м. Охтирка, вул. Велика Зарiчна,93
Поточний рахунок:
UA1 63006 1 4000002600900000 1 752
ПАТ кКредi Агрiколь Банк>
Код24464q3l95
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