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СПД ФО пiдприемець Сапожнiк Володимир Вiкторович, що дiе на пiдставi свiдоrrгва
про дерхавну ЛЬ 2б750000С00О01044 вiд 02,0j,2005р, н4далi "ПродавеrIь"з однiеi
сторонЕ, та: в особi

: ЩО Дlе Па ПlДСТаВr

о надшri'ОПокупецьО' з iншоi

1.1.Пропавець постачае товарну
продукчiю: lДzz+a /,

, а Покупецъ
приимае та оплачу€ цього.Щоговору
1.2. Счма товапноi
/09аа Ююнl

ii, яку ПролавеIь постачас Поцуrщевi згiдно дlшоrо.Щоговору скпада€
Ц{шz а-rfur, фM.ltтш"

2.Y I порцдок rrоgrdчашrм. ,

2.1.Поста.rfirня товарноi пролукцiТ провод}пься танспортом Продавця через три калsндарнID( дня
пiсля одерханЕя попер€дrьоТ оплап.r вiд Поlсупця,
2.2. Яклсть, меркуванIIJI i пакуваrпrя продуlщiТ повиннi вiдповiдати ,Щержставдартам, технiчнrшt умовам,
2.3. ПретензiТ по кiлькостi i лсостi товарноi продукцii } яка пOстачаеться по даЕому ýоговору,
приймаеься Продавцем иа rrротязi Фьох дtiв з дЕя ri од€ржаý{я Поrryпцем i оформlясться
рклаlлаuiftпшл актом.

3. Itrоряпок роврахупкЬ.
3.1 JIродавель зобов'язуетъся згiдrо до заIIловJIень ПоIryпця прýдсrав}rти рахунок.
32. Оплата за товарну прryкцiю прводrгься Покуrщем парзрах5пшовшl ршqrкокПрдавця Ns
IJА233l5Щ5ОOОф2бООlО5а4а5446 МФО 3 15 40 5 "ПриватбаЕк" умiстiХме.lьlтшрrсп?
К о д е Д Р П О У 29 82 3 L 2 4 7 4 у вrглялi попередьоТ оIшати,

4. Вiдповiда.пьцiсть сторiп.
4.1. Bci супер€щФr жi можJrь внпикIIJпЕ у зв'язr<у з викоIинням даногO.Щоговору, groрни вирiшуюзъ мiж
собою IIIJlfl(oM перговорiв, а у випаlшу недосягнея}и згоди Господарькrпlr сулбм по Micrцo
зЕаходкецня Позtlвача.
4.2. Зшсiкчеrшrя сгрку лiТ,Щоговору не звilьняе сюрони вiд вi,rщовiдача за йоm порушеш{r> яке маJIо
мiсце пiд час дiТДоговору
4.З.У вЁпадý/ не викоЕ&IIня cBoix зобов'язаrъ, за цим,Щоговорм винна сторона IIJIатиIъ iншiй cTopoнi
шгрфнi сашсliiу рзмiрi одriеТ облiковоТ cTaBKIl НБУ вiд сумн HeBиKoýaýIo( зобов'язадъ за кожеЁ день
прострсчен}rя своТх зобов'язань ч даЕIrм .Щоговором.

' S.Строlсп,ililуrолш,
5.1. Дшпi,Щоmвiр скrrадеrпй у 2-х примiрrшшац якi маrоть одmкову юрЕд{w{у сиJц/, по одноt{у дIя
KorKHot 1з cтopltr.
52.ýоговiр набирас.rинностi з дня його пiдrrrrсання обома сторонами i дiе до И:

6. Iпшi умовп
6.1 . У да*шi .Щоговiр по взаеirшй зголi мошqуь вносЕIися змiнш та допов}rеш{rl: у шпсьмовt}му вwляд ,
.шсi вступаrоть в сIаirу пiсля пiдrисанrrя ?х обома gгороЕа}rи .

7. Юрплпчвi адре*п те пiдшпсп сторiпз

ПРОДДВЕЦЬ
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(а*рпrur^е в_ в.

сторOни, укпали даний.Щоговiр про наступне :

l. Прлметдоповору.
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