
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари (надані послуги аь 
виконані роботи);

6.4.2. На дострокову поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) за письмовим погодженням 
Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір,
повідомивши про це Замовника у строк_1 Однів___;

6.4.4. Інші права.
VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть 
відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (робіт або 
послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі 
подвійної обліковаї ставки НБУ за кожен день, а у разі здійснення попередньої оплати Учасник, крім 
сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

(зазначаються види порушень та санкції за них)
VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за 
цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору 
та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це 
іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які
видаються ________________________ __________ _______ ______________ __
(найменування органу, уповноваженого видавати такі документи)

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше н іж ___ днів, кожна із
Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник 
повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом 

взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір набирає чинності з / с /  і діє до У/-'У? У / ■
10.2. Цей Договір укладається і підписується у _2_ примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

XII. Додатки до договору
Невід'ємною частиною цього Договору є: накладні та рахунки

(у разі наявності зазначаються додатки до Договору)
XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник
/ ' / у /

Постачальник
ФОН Магей Іван Миколайович 
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