ДОГОВIР № **/Прсп2-***
КУПIВЛI-ПРОДАЖУ МАЙНОВИХ ПРАВ НА КВАРТИРУ
Цей Договiр купiвлi-продажу майнових прав на квартиру (далi "Договiр ") укладено ______ 2015 р.
(далi - "Дата укладення") на виконання Форвардного контракту № ОООО****/**, придбаного Покупцем за
результатами вiдкритого аукцiону, проведеного Товарною бiржею вiд __ _____ 2015 р., (далi "Форвардний контракт"), мiж:
Приватне акцiонерне товариство «Комбiнат виробничих пiдприсмств», в особi Директора Iващенка
Сергiя Васильовича, який дiе на пiдставi Статуту (надалi iменуватиметься як «Продавець») та
Громадянином (громадянкою) Украi'ни Іванов Іван Іванович, що дiе на пiдставi особистого
волевиявлення (надалi iменуватиметься як "Покупець"); надалi за текстом Продавець та Покупець разом
iменуватимуться як "Сторони", а кожен з них окремо - як "Сторона";
про наступне:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
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1.1.
За цим Договором та у вiдповiдностi до пункту I статтi 6 та статтi 656 Цивiльного кодексу Украi'ни,
Продавець зобов'язусться передати у власнiсть Покупця, а Покупець зобов'язуеться прийняти у власнiсть майновi
права на квартиру № ** (далi - "Квартира") в багатоквартирному житловому будинку з вбудовано-прибудованими
примiщеннями соцiального призначення, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н,
с.Розсошенцi, вул. Перспективна, 2, 11 пусковий комплекс (надалi...:. "Об'ект будiвництва") та оплатити Цiну таких
прав в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
1.2.
Майновi права на Квартиру належать ПрАТ «Комбiнат виробничих пiдприемств» вiдповiдно до наступних
документiв: (1) Договiр про встановлення права користування земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiю) вiд
12.07. 2013, укладений мiж Раздорожним В. В. та ПрАТ «Комбiнат виробничих пiдприемств»; (2) Декларацiя про
початок виконання будiвельних робiт, зареестрована Департаментом Державноi' архiтектурно-будiвельноi' iнспекцii'
Полтавськоi' областi 12. 01. 2015 № ПТО83150080060; (3) Проектно-кошторисна документацiя на будiвництво
Об'екту будiвництва, затверджена у встановленому законодавством Украi'ни порядку.
1.3.
Предметом цього Договору е майновi права на Квартиру, якi пiсля набуття Покупцем Ух у власнiсть
реалiзуються шляхом набуття права власностi (володiння, користування та розпорядження) на Квартиру пiсля
прийняття Об'екта будiвництва в експлуатацiю та оформления Покупцем вiдповiдних правовстановлюючих
документiв (державноi' реестрацii' права власностi). За умови виконання своi'х обов'язкiв за цим Договором
Покупець одер)IСИТЬ вiд ПрАТ «Комбiнат виробничих пiдприемств» документи, необхiднi для оформления
правовстановлюючих документiв (державноi' реестрацii' права власностi), що пiдтверджують право власностi
Покупця на Квартиру.
1.4.
Майновi права на Квартиру за цим Договором передаються вiд ПрАТ «Комбiнат виробничих пiдприемств»
Покупцю шляхом пiдписання Акту прийому-передачi Квартири (як сукупностi майнових прав) (надалi - "Акт
прийому-передачi"), який е невiд'емною частиною цього Договору. Акт прийому-передачi пiдписуеться Сторонами
пiсля прийняття в експлуатацiю завершеного будiвництвом Об'екта будiвництва, у строк, визначений ПрАТ
«Комбiнат виробничих пiдприемств» в п.2.4 цього Договору, та за умови повноi' оплати Покупцем Цiни майнових
прав на Квартиру. Факт повноi' оплати Покупцем Цiни майнових прав на Квартиру буде пiдтверджуватися
наданням Довiдки згiдно з п. 1.4 Договору. Квартира (як сукупнiсть майнових прав) переходить вiд ПрАТ
«Комбiнат виробничих пiдприемств» до Покупця пiсля пiдписання Акту прийому-передачi.
1.5.
Умови, розмiр i порядок перерахування грошових коштiв Покупцем на користь Продавця визначаються цим
Договором, додатками до нього, а також додатковими угодами, укладеними до цього Договору. На пiдтвердження
виконання Покупцем своi'х зобов'язань, передбачених цим Договором щодо оплати Цiни майнових прав на
Квартиру, Продавець надае Покупцю довiдку про виконання ним зобов'язань по оплатi Цiни майнових прав на
Квартиру (надалi - "Довiдка"), але не ранiше здiйснення оплати за даними технiчноi' iнвентаризацii', виконаноi'
органами, якi мають вiдповiднi повноваження. Довiдка надаеться Продавцем Покупцю одночасно iз укладенням
Акту прийому-передачi.
.
1.6
Продавець гарантуе, що на момент укладення цього Договору майновi права на Квартиру не обтяженi
зобов'язаннями перед третiми особами, у тому числi не е предметом застави, не е предметом договору купiвлi
продажу з третiми особами, не перебувають пiд арештом, не е предметом судового спору, а також щодо них
вiдсутнi будь-якi претензii' i права третiх осiб.

2.
МАЙНОВI ПРАВА НА КВАРТИРУ
2.1.
Майновi права на Квартиру являють собою права на отримання у власнiсть Квартири iз наступними
попереднiми технiчними характеристиками:
Квартира
Найменування: житлова квартира
Будiвельний номер: **
Пiд'i'зд: *
Поверх: *
Проектна загальна площа: **,** кв.м.
Проектна жит лова площа: **,** кв.м.
Кiлькiсть кiмнат: *
Комплектацiя квартири та перелiк робiт по квартирi згiдно з домовленiстю Сторiн складаеться з
наступиого:
- вхiднi дверi - металевi протипожежнi;
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- мiжкiмнатнi дверi - вiдсутнi;
- стiни - стартова гiпсова шпаклiвка;
- пiдлога - чистова стяжка «пiд лiнолеум»;
- зовнiшнi вiконнi блоки - металопластиковi зi склопакетами та пiдвiконням;
- система опалення - iндивiдуальнi настiннi газовi котли-колонки згiдно з проектом, повна комплектацiя
квартири батареями, разводка системи опалення по квартирi ;
- водопостачання - монтаж систем холодного та гарячого водопостачання;
- лiчильники холодноУ води;
- каналiзацiя - згiдно з проектом;
- газопостачання - монтаж системи газопост.ачання з встановленням лiчильника;
- електропостачання - монтаж електропостачання зi встановленням лiчильникiв електроенергiУ.
.
.
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Спорудження Об'екта будiвництва здiйснюеться на земельнiй дiлянцi, права Продавця на яку посвiдчуються
Договором про встановлення права користування земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiю) вiд 12.07.2013,
укладеним мiж Раздорожним В.В. та ПрАТ «Комбiнат виробничих пiдприемств».
.
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В разi змiни фактичноУ площi Квартири на момент П прийняття Покупцем вiд Продавця Цiна майнових прав
на Квартиру за цим Договором пiдлягае вiдповiдному коригуванню.
.
.
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Орiентовний строк прийняття Об'екта будiвництва в експлуатацiю - 11 квартал 2016 року.
.
2.5
Продавець може змiнити технiчнi характеристики Квар-rири без змiни загальних параметрiв Об'екта
будiвництва.
3. ЦIНА. ПОРЯДОК I УМОВИ РОЗРАХУНКIВ
.
.
3 1 Цiна майнових прав на Квартиру за цим Договором становить ******,00 грн. ( грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ.
.
.
3 2 Цiна майнових прав на один квадратний метр Квартири становить - ****,00 грн. ( грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ.
Цiна майнових прав на один квадратний метр Квартири е фiксованою й не пiдлягае перегляду у разi повноУ оплати
Цiни майнових прав на Квартиру.
У зв'язку з економiчною нестабiльнiстю, яка тягне за собою пiдвищення цiн на будiвельнi матерiали,
Продавець мае право змiнити Цiну майнових прав на один квадратний метр Квартири на кiлькiсть квадратних
метрiв Квартири, що не були оплаченi. Про такi змiни Продавець повинен повiдомити Покупця з дотриманням
наступних вимог: Продавець надсилае на поштову адресу Покупця (вказану Покупцем та зазначену в даному
Договорi) рекомендованим листом письмове повiдомлення iз зазначенням змiн до Договору (новоУ цiни майнових
прав на один квадратний метр Квартири та Цiни майнових прав на Квартиру), а також змiнений графiк. Зазначенi в
повiдомленнi змiни набирають чинностi через 10 рабочих днiв пiсля вiдправлення Продавцем вказаного
повiдомлення. Неможливiсть Покупця отримати змiни, в разi дотримання Продавцем вказаноУ в даному пунктi
Договору процедури, не зупиняе дiю цього пункту та набрання чинностi змiн до Договору.
У випадку, якщо остаточна площа Квартири (вiдповiдно до вимiрiв вiдповiдних державних органiв)
виявиться бiльшою вiд вказаноУ в п.2.1 цього Договору, Покупець доплачуе рiзницю Продавцю протягом 1 (одного)
мiсяця пiсля проведения обмiрiв, але в будь-якому разi до пiдписання Акту прийому-передачi Квартири. У випадку,
якщо остаточна плаща Квартири (вiдповiдно до вимiрiв вiдповiдних державних органiв) виявиться меншою вiд
вказаноУ в п.2.1 цього Договору, Продавець повертае рiзницю Покупцю протягом 1 (одного) мiсяця пiсля
проведения обмiрiв, але в будь-якому разi до пiдписання Акту прийому-передачi Квартири. Зазначенi доплати
проводяться, виходячи з вартостi одного квадратного метра площi Квартир и, визначеноУ вiдповiдно до п. 3 .2.
цього Договору.
Сторони дiйшли згоди, що Покупець сплачуе Продавцю Цiну майнових прав на Квартиру за цим
Договором шляхом перерахування коштiв за наступними реквiзитами:
- отримувач: ПрАТ «Комбiнат виробничих пiдприсмств»;
- код за €ДРПОУ: 01284778;
- поточний рахунок: № 26004455011341 в АТ "ОТП Банк", МФО 300528;
- призначення платежу: «Оплата за договором № **/Прсп2-*** купiвлi-продажу майнових прав на
, в т.ч. ПДВ».
квартиру вiд _._.
У випадку змiни реквiзитiв рахунку Продавця, на який Покупець мае перераховувати Цiну майнових прав,
Продавець зобов'язаний протягом 5 (п'яти) рабочих днiв повiдомити про таку змiну Покупця.
Платежi в рахунок сплати Цiни майнових прав на Квартиру мають бути здiйсненi Покупцем в порядку та в
строки, встановленi графiком платежiв, який е невiд'емною частиною цього Договору (Додаток № 1). Оплата за
Договором здiйснюеться виключно в безготiвковiй формi.
.
.
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Сторони погодили, що Покупець мае право здiйснити оплату достроково. Сторони погодили, що у будь
якому випадку Цiна майнових прав на Квартиру мае бути внесена Покупцем у розмiрi 100%, не пiзнiше дати
пiдписання Акту прийому-передачi.
.
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Датою оплати Покупцем Цiни майнових прав на Квартиру вважаеться дата зарахування останнього платежу
Покупця на поточний банкiвський рахунок Продавця, вказаний в цьому Договорi. Покупець несе yci витрати,
пов'язанi з перерахуванням коштiв на рахунок Продавця.
.
.
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У випадку необхiдностi повернути кошти Покупцю вiдповiдно до вимог роздiлу 4 цього Договору,
Продавець перераховуе кошти на рахунок, вказаний Покупцем окремо.
4.СТРОК ДОГОВОРУ. ПЩСТАВИ РОЗIРВАННЯ ДОГОВОРУ
4.1.
Даний Договiр укладений пiд вiдкладальною обставиною, якою Сторони визнають пред'явлення до
виконання Форвардного контракту, яке мае бути здiйснене протягом 1-го (одного) дня пiсля отримання
Форвардного контракту Покупцем. Цей договiр набирае чинностi з дати настання вiдкладальноi" обставини i дiе до

.u
a

повного виконання Сторонами своУх зобов'язань за Договором. 3 моменту набрання чинностi цим Договором,
Форвардний контракт № ОООО****/**, укладений на Товарнiй Бiржi вiд 16.09.2015, вважаеться належним чином
виконаним i зобов'язання Сторiн за ним припиняються.
4.2. Продавець приймае на себе зобов'язання забезпечити дiйснiсть проданих Покупцю майнових прав на Квартиру
протягом строку дiУ цього Договору шляхом забезпечення будiвництва Об'екта будiвництва та прийняття його в
експлуатацiю.
4.3. Дiю цього Договору може бути достроково припинено виключно за згодою Сторiн, а також у випадках i в
порядку, передбачених п. 4.5 цього Договору.
4.4. Сторона, яка iнiцiюе дострокове припинення цього Договору, направляе iншiй Сторонi письмову пропозицiю
про розiрвання цього Договору у термiн не пiзнiше 30 (тридцяти) календарних днiв до дати розiрвання цього
Договору. Розiрвання Договору оформлюеться виключно в письмовому виглядi вiдповiдно до умов п.10.3 цього
Договору.
4.5. У випадку, якщо Покупець не виконуе своечасно своУ зобов'язання щодо сплати вiдповiдних частин платежiв у
встановленi цим Договором термiни, Продавець мае право в односторонньому порядку розiрвати цей Договiр
шляхом направления Покупцю вiдповiдного повiдомлення. В такому випадку Договiр вважаеться розiрваний з дня
направления Продавцем повiдомлення про розiрвання договору.
4.6. У випадку розiрвання цього Договору з iнiцiативи Покупця або невиконання цього Договору Покупцем суми,
сплаченi Покупцем, повертаються Продавцем Покупцю безготiвковим шляхом у розмiрi 80 % вiд сплачених за цим
Договором. Решта коштiв у розмiрi 20 % вiд сплачених Покупцем сум за цим Договором, залишаеться у власностi
Продавця i е його доходами.
4.7. Повернення коштiв Покупцю вiдбуваеться лише пiсля укладення вiдповiдного договору Продавцем на
зазначену в п.2.1 Квартиру з iншим суб'ектом, але в будь-якому разi не пiзнiше 180 календарних днiв пiсля
розiрвання цього Договору.
5. ПРАВА I ОБОВ'ЯЗКИ CTOPIH.
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5.1.
Для виконання даного Договору i фiнансування необхiдних витрат, пов'язаних iз його виконанням, Сторони
приймають на себе зобов'язання, визначенi цим Договором.
5.2.
Продавець зобов'язуеться:
5.2.1. Своечасно та у повному обсязi виконувати своУ зобов'язання за цим Договором та виконувати iншi функцiУ i
обов'язки згiдно Форвардного контракту.
5.2.2. Здiйснювати нагляд за будiвництвом Об'екта будiвництва та введениям його в експлуатацiю.
5.2.3. Контролювати виконання договорiв з генпiдрядником та iншими пiдрядними органiзацiями, дотримання та
вiдповiднiсть параметрiв Квартири технiко-економiчним показникам вiдповiдно до проектно-кошторисноУ
документацiУ.
5.2.4. Пiдписати Акт прийому-передачi пiсля повного виконання Покупцем зобов'язань щодо сплати Цiни
майнових прав на Квартиру протягом 90 днiв вiд дати прийняття в експлуатацiю завершеного будiвництвом Об'екта
будiвництва. Сприяти одержанню Покупцем правовстановлюючих документiв на Квартиру, оформлених та
зареестрованих вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраУни, шляхом падания Покупцю консультацiй та
роз'яснень.
5.2.5. Пiсля повного перерахування Покупцем коштiв, передбачених цим Договором, надати йому Довiдку про
виконання Покупцем зобов'язань по оплатi Цiни майнових прав на Квартиру у повному обсязi. Довiдка надаеться
одночасно iз укладенням Акту прийому-передачi Квартири, в якому будуть зазначатися всi iстотнi умови квартири.
5.3.
Покупець зобов'язуеться:
5.3.1. Сплатити Цiну майнових прав на Квартиру шляхом перерахування коштiв згiдно з роздiлом 3 цього
Договору на поточний рахунок Продавця.
5.3.2. Протягом строку дiУ цього Договору вiдчужувати придбанi за цим Договором майновi права на Квартиру
виключно за умови попередньоУ письмовоУ згоди Продавця на таке вiдчуження.
5.3.3. До оформления у власнiсть Квартири не здiйснювати роботи по переплануванню Квартири, а також будь
якi будiвельнi роботи без письмового погодження з Продавцем, проектною органiзацiею, що проектувала будинок,
та усiма мiськими iнженерно-експлуатацiйними службами, що проводять експертизу проекту.
5.3.4. За несанкцiонованi змiни технiчних характеристик Квартири або за iншi дiУ, пов'язанi зi змiною технiчних
характеристик Квартири, сплатити штраф Продавцю у розмiрi 20 (двадцяти) вiдсоткiв вiд Цiни майнових прав на
Квартиру, визначеноУ в п. 3.1 цього Договору.
5.3.5. При набуттi Квартири у власнiсть сплатити всi обов'язковi платежi, що виникають у Сторiн у зв'язку з
виконанням цього Договору вiдповiдно до чинного законодавства.
5.4.
Продавець мае право:
5.4.1. Вимагати вiд Покупця своечасного та повного виконання обов'язкiв за даним Договором та пред'явлення
всiх документiв, необхiдних для виконання умов цього Договору.
5.5.
Покупець мае право:
5.5.1. Вимагати вiд Продавця документи, необхiднi для оформления права власностi на Квартиру.
6. ВЩПОВЩАЛЬНIСТЬ CTOPIH.
6.1.
Сторони несуть вiдповiдальнiсть у вiдповiдностi iз чинним законодавством УкраУни та у випадках,
передбачених Договором.
6.2.
Bci спори мiж Сторонами, що стосуються цього Договору, вирiшуються шляхом переговорiв, а в разi
недосягнення згоди передаються на розгляд суду в порядку, передбаченому чинним законодавством УкраУни.
7. ЗАЯВИ Й ГAPAHТII
7 .1. Сторони засвiдчують, що укладення цього Договору вiдповiдае Ух iнтересам; вони мають право пiдписувати
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та укладати цей Договiр, додатки до нього i будь-якi iншi документи, що стосуються цього Договору, та виконувати:
своi' зобов'язання за цим Договором;
7.2.
Продавець гарантуе, що пiдписання й виконання даного Договору не суперечить жодному правочину, що
мае обов'язковий характер для Продавця, його установчим документам.
8. ПОВЩОМЛЕННЯ
8.1.
Будь-якi повiдомлення, що повиннi направлятися Сторонами вiдповiдно до умов цього Договору, якщо
iнше прямо не передбачене цим Договором, повиннi бути здiйсненi у письмовiй формi i направленi iншiй Сторонi
поштовими вiдправленнями у виглядi рекомендованих листiв з повiдомленням про вручения за адресами,
зазначеними у цьому Договорi, або врученi особисто Сторонам чи i'x уповноваженим представникам. КопiТ всiх
повiдомлень, що будуть направлятися за цим Договором, можуть бути направленi на електроннi адреси Сторiн,
якщо такi визначенi в цьому Договорi.
9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОI СИЛИ
9.1.
Згiдно цього Договору Сторони не несуть вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання своi'х
обов'язкiв, якщо таке невиконання вiдбулося внаслiдок дiй непереборноi' сили (форс-мажор).
9.2.
Обставинами непереборноi' сили згiдно цього Договору вважаються пожежi, повенi, епiдемii', епiзоотii',
землетруси та iншi природнi та штучнi (техногеннi) лиха, повстання, ембарго, вiйни або вiйськовi дii' будь-якого
типу, страйки, законодавчi та нормативнi акти, а також дii' органiв закрнодавчоi' або виконавчоi' влади, будь-якi iншi
обставини, якi перебувають поза контролем та волею Сторiн та вiдбулися пiсля набрання чинностi цим Договором
та якi iстотно впливають на можливостi Сторiн виконувати своi' обов'язки за цим Договором.
9.3.
Сторона, що опинилася пiд впливом обставив непереборноi' сили зобов'язана протягом двох днiв з моменту
виникнення таких обставин повiдомити iншу Сторону про виникнення, характер та можливу тривалiсть обставин
непереборноi' сили. Невиконання цього обов'язку звiльняе вiдповiдну Сторону вiд права посилатися на обставини
непереборноi' сили як на пiдставу, яка звiльняе вiд вiдповiдальностi, якщо самi цi обставини не заважають
повiдомити iншу Сторону про виникнення обставин непереборноi' сили.
9.4.
Час дii' обставин непереборноi' сили продовжуе на вiдповiднi строки виконання Сторонами своi'х зобов'язань
за цим Договором.
10. IHШI ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Фiзичнi особи (в тому числi фiзичнi особи, що дiють вiд iменi юридичних осiб) вiдповiдно до Закону
Украi'ни «Про захист персональних даних», шляхом пiдписання даного Договору надають згоду на обробку та
використання i'x персональних даних (паспортнi данi, iдентифiкацiйний номер, особистi вiдомостi, вiдомостi про
мiсце проживания, зображення, iншi персональнi данi) в базi персональних даних «Клiенти та контрагенти»
виключно з метою та в межах виконання вимог законодавства Украi'ни.
Фiзичнi особи (в тому числi фiзичнi особи, що дiють вiд iменi юридичних осiб) також посвiдчують, що
повiдомлення про включения даних про них до бази персональних даних отримали, iз правами, якi вони мають
вiдповiдно до змiсту ст. 8 Закону Украi'ни «Про захист персональних даних», ознайомленi та шляхом пiдписання в
тому числi даного Договору дають свою згоду на передачу своi'х персональних даних третiй особi виключно в
межах Закону Украi'ни «Про захист персональних даних» та iнших чинних нормативно-правових актiв, здiйснення
повiдомлень про передачу третiй особi i'x персональних даних не вимагають.
10.2. Даний Договiр складений в 2 (двох) примiрниках, якi мають однакову юридичну силу, по одному
примiрнику для кожноi' Сторони.
10.3. Будь-якi змiни та доповнення до цього Договору дiйснi лише у тому випадку, якщо вони оформленi як
додатковi угоди до цього Договору у письмовому виглядi за належними пiдписами Сторiн, окрiм випадкiв,
передбачених цим Договором. Такi додатковi угоди будуть невiд'емною частиною Договору.
10.4. Цей Договiр купiвлi-продажу майнових прав на квартиру укладений на виконання статтi 656 Цивiльного
кодексу Украi'ни, i не передбачае надання Продавцем Покупцю будь-яких фiнансових послуг (зокрема, послуг щодо
управлiння, залучення коштiв). Сторони погоджуються, що цей Договiр е цивiльно-правовим договором купiвлi
продажу мiж споживачем (Покупцем) та Продавцем.
11. РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Продавець
ПрАТ «Комбiнат виробничих пiдприсмств»

38762, Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Терешки,
вул.lllевченка, 18
Код €ДРПОУ 01284778
п/р № 26004455011341 в АТ "ОТП Банк", МФО
300528, Тел/факс
Директор
С.В. Iващенко
���������м.п.

Покупець
Іванов Іван Іванович
паспорт: серiя КН № ******
виданий Киi'вським РВ ПМУ УМВС Украi'ни в
Полтавськiй обл. **.**.****,
мiсце проживания: м.Полтава, вул.Фрунзе, **, кв.**
iдентифiкацiйний номер **********
Тел. (066) ***-**-**

Додаток№ 1
до Договору № **Прсп2-**
купiвлi-продажу майнових прав на
квартиру вiд _._.2015

ГРАФIК ПЛАТЕЖIВ ЗА ДОГОВОРОМ № **/Прсп2-** вiд _._.2015*
Перiод

По 27.10.2015 року

Сvма до сплати, грн.
****,00

З 28.10.2015 року по 27.11.2015 року
З 28.12.2015 року по 27.01.2016 року
З 28.01.2016 року по 27.02.2016 року
З 28.02.2016 року по 27.03.2016 року
З 28.03.2016 року по 27.04.2016 року

* Покупець може випереджати графiк платежiв за договором № *П/Прсп2-** вiд _._.2015.
Продавець

ПрАТ «Комбiнат виробничих пiдприсмств»

us

Директор

ho

________ С.В. Iващенко
м.п.

****,00
****,00
****,00
****,00
****,00

****,00
*** ***,00

e.
pl

Разом до сплати за договором

.u
a

З 28.11.2015 року по 27.12.2015 року

Покупець

Іванов Іван Іванович

_________ І.І. Іванов

