
Договір купівлі-продажу №02/01/17
м. Львів «02» січня 2017р

ФОП «Бойко Андрій Богданович », який діє на підставі Статуту, пойменоване далі 
«Продавець» з однієї сторони та, ДП ДГ «Оброшине» ІСГ Карпатського регіону НААН 
України , в особі директора Корбина Ігора Романовича, який діє на підставі Статуту 
пойменоване далі «Покупець», з іншої сторони уклали даний Договір про наступне:

1 .Предмет договір.
1.1. Продавець продає, а Покупець купує пивну дробину в подальшому Товар, на умовах, 
визначених в даному Договорі.
1.2. Продавець доставляє товар Покупцю згідно накладних та відповідно до заявки 
Покупця.

2.Кількість.
2.1. Кількість «Товару» по даному договору складається з суми всіх поставок по даному 
договору та орієнтовано становить 1000 тон.

З.Ціна та загальна вартість договору.
3.1. Покупець оплачує Товар по ціні, що складає сімсот п’ятдесят грн.за одну тону 
включаючи ПДВ.

4. Умови платежів.
4.1.Оплата товару здійснюється шляхом перерахунку на поточний рахунок Продавця, вка
заний у рахунках.
4.2. Оплата товару здійснюється Покупцем не пізніше десяти днів від отримання товару.

5. Відповідальність сторін.
5.1. У випадку виникнення заборгованості за поставлений Товару, Продавець має право 
Призупинити відвантаження «Товару» до погашення Покупцем боргу.
5.2. У випадку протермінування оплати товару Покупцем, він сплачує Продавцю пеню у 
розмірі Подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості 
на дату нарахування пені за кожний день прострочення ,включаючи день оплати.

6.Інші умови.
6.1. Даний Договір набуває сили з моменту підписання і діє рік від моменту підписання.,а 
в стороні розрахунків до повного розрахунку з «Покупцем» за куплений Товар.
6.2. Даний договір складений українською мовою в двох примірниках, котрі мають одна
кову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
6.3. Сторони вживатимуть всі необхідні заходи для вирішення всіх спорів та суперечок, 
що виникають у зв’ язку з предметом та виконанням цього Договору шляхом переговорів. 
У випадку неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на 
розгляд Господарського Суду згідно чинного законодавства України.

7.Юридичні адреси та реквізити Сторін.
Продавець:
ФОП «Бойко А.Б» 
код ЄДРПОУ 2851320950 
ІПН 2851320950
р.26001060442925 ЗГРУ ПАТ «ПРИВАТ 
БАНК» у м.Львові МФО 325321 
80454 с.Банюнин вул..Весела,]А Камянко- 
Бузького району Львівської області

ІСГ Карпатського

Директор

Покупець:
ДП ДГ «Оброшине» 
регіону НААН України 
код ЄДРПОУ 20760210 
ІПН 207602113250 
р.26001500104267 МФО 325796 
81118 Львівська обл. Пустом р-н с Ставчани 
вул. Стуса 5

Бойко А.Б Директор рин І.Р.


