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ЗАЯВКА 

на укладення біржового договору поставки зерна врожаю 2016 року 

 
1. Відомості про сільськогосподарського товаровиробника зерна: 

для юридичної особи: 
найменування:___________________________________________________________________; 
фактична та юридична адреса: _____________________________________________________; 
прізвище, ім’я, по батькові керівника:_______________________________________________; 
роб. телефон, мобільний телефон:__________________________________________________; 
факс, e-mail:_____________________________________________________________________; 
 
Головний бухгалтер юридичної особи:  
прізвище, ім’я, по батькові:________________________________________________________; 
роб. телефон, мобільний телефон:__________________________________________________; 
факс, e-mail:_____________________________________________________________________; 
 
для фізичної особи – підприємця: 
прізвище, ім’я, по батькові:________________________________________________________; 
роб. телефон, мобільний телефон:__________________________________________________; 
факс, e-mail:_____________________________________________________________________; 
 

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або 

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у 

паспорті):_______________________________________________________________________; 

Номер і дата державної реєстрації: _________________________________________________; 

Дані про банківський рахунок 

Назва банку:____________________________________________________________________; 

МФО:__________________________________________________________________________; 

Номер розрахункового рахунку:____________________________________________________; 

Умови сплати податку на прибуток: ________________________________________________; 

(загальна, спрощена, фіксований сільськогосподарський податок) 

Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном 

юридичної особи:________________________________________________________________; 

Відомості про засновників:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



2. Прошу укласти договір поставки зерна врожаю 2016 року на наступних  умовах. 
2.1. Предмет поставки (товар): 

№ 
з/п 

Назва культури, клас Кількість зерна, тонн Розмір попередньої 
оплати 

    

 
2.2. Місце поставки зерна: 

________________________________________________________________________________ 
(найменування, юридична та фактична адреса зернового складу) 

________________________________________________________________________________ 

3. Товаровиробник підтверджує, що: 
- відсутній непогашений податковий борг із сплати загальнодержавних податків, зборів 

(обов’язкових платежів);  
- відсутня прострочена заборгованість за будь – якими видами бюджетної позики або за 

іншими кредитами (позиками) та відсотків за їх користування; 
- відсутній запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців про припинення діяльності юридичної особи в результаті її ліквідації та 
визнання юридичної особи банкрутом; 

 
4. Підпис цієї Заявки відповідними фізичними (-ою) особами (-ою), свідчить, що такі 

дії є згодою суб’єкта  персональних даних (відповідної фізичної особи) у розумінні Закону 
України «Про захист персональних даних» 

 
 

Керівник суб’єкта господарювання 
(юридичної особи)/фізична особа – підприємець)
 ____________________________________________________ 
 (підпис)   (прізвище, ініціали) 
                                                                                   м.п. 
 
Головний бухгалтер (посада)____________________________________________________ 
 (підпис)   (прізвище, ініціали) 
 
________________________ 
                    (дата) 
 


