
ДОГОВІР№ ________ 

                              «___» ______ 20__ р. 

 

 

 
 

1. Предмет договору 

1.1. Продавець передає у власність, а Покупець - приймає та оплачує Товар  на умовах, 

передбачених цим Договором. 

1.2. Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, строк поставки визначається у 

Специфікаціях до цього Договору (Додаток №1), що підписується Сторонами, скріплюється 

печатками Сторін (за наявності) та є невід`ємною частиною  даного Договору (далі – 

Специфікація). 

1.3. Партією Товару вважається його кількість, зазначена в Специфікаціях до даного договору. 

1.4. Загальний обсяг Товару, що продається за даним Договором, визначається протягом 

строку дії Договору з урахуванням  кількості та асортименту Товару, що переданий відповідно 

до умов цього Договору та Специфікацій. 

2. Якість 

2.1. Якість, упаковка та маркування Товару повинна відповідати вимогам чинної нормативно-

технічної документації та підтверджується відповідними документами, встановленими чинним 

законодавством для даного виду Товару (сертифікат відповідності, гігієнічний висновок тощо) 

визначеним сертифікатами виробника, діючими стандартами (ТУ, ГОСТ) для даного виду 

Товару. 

2.2. Товар  передається в упаковці виробника. Якість Товару гарантується виробником. 

 

3. Порядок розрахунків 

3.1. Ціни  на Товар  формуються  в національній валюті України та зазначаються у 

Специфікаціях.  

3.2. Загальна сума  Договору складається  із  суми, зазначених в  Специфікаціях, укладених 

Сторонами до  даного Договору. 

3.3. Оплата Покупцем Товару здійснюється в національній валюті України шляхом 

перерахування грошових -коштів на поточний рахунок Продавця, вказаний в цьому Договорі. 

3.4. Моментом виконання Покупцем своїх зобов’язань по здійсненню розрахунків за  Товар є 

дата списання відповідної суми з банківського рахунку Покупця. 

3.5. Сторони  періодично здійснюють звірки взаєморозрахунків, при цьому Продавець 

зобов’язаний оформити зі свого боку Акт звірки взаєморозрахунків та направити його Покупцю 

в межах 3 (трьох) робочих днів з моменту  одержання ним вимоги Покупця. 

 

4. Прийом-передача товару 

4.1. Доставка Товару здійснюється Продавцем в упаковці, яка відповідає характеру Товару і 

забезпечує його збереження від різного виду пошкоджень і знищення. 

4.2. Доставка, розвантажування Товару на підставі даного Договору здійснюється  силами, 

засобами та за рахунок Продавця у місце, визначене Покупцем. Покупець за власним бажанням 

вправі здійснити самовивіз Товару. 

4.3. Прийом-передача Товару здійснюється представниками сторін в пункті доставки в 

порядку, визначеному чинним законодавством України, та оформлюється шляхом підписання 



Сторонами видаткових накладних. Перехід ризиків та права власності  на Товар відбувається в 

момент поставки Товару. 

4.4. Передача Товару Покупцеві здійснюється на підставі наступних оригіналів документів: 

• рахунок на оплату Товару;                                                                                                                                                

• інструкція з експлуатації (відповідно до комплектації виробника); 

• видаткова накладна (1-для Продавця, 2- для Покупця). 

• сертифікати якості (за наявності для даного виду Товару) 

4.5. Покупець має право при поставці некомплектного Товару чи Товару, що не відповідає 

нормам якості, вимагати від Продавця заміни цього Товару якісним або відшкодування суми 

цього Товару. 

4.6. Товар вважається поставленим Продавцем і прийнятим Покупцем за кількістю, зазначеній 

в видатковій накладній з моменту підписання представником Покупця видаткової накладної - 

на поставлений Товар 

 

5. Відповідальність Сторін 

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього 

Договору відповідно до чинного законодавства України та Договору. 

5.2. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності у випадках, передбачених розділом 8 

Договору.  

5.3. За несвоєчасну оплату поставленого Товару Покупець сплачує на користь Продавця 

пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в періоді, за який нараховується пеня, 

від суми простроченого платежу за кожний день прострочки. 

5.4. За несвоєчасну поставку Товару Продавець сплачує на користь Покупця пеню в розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в періоді, за який нараховується пеня, від суми 

несвоєчасно поставленого Товару за кожний день прострочки. 

5.5. У разі прострочення строку поставки Продавцем на строк, що перевищує 10 днів від 

узгодженого в Специфікації  строку поставки Товару, Покупець має право припинити дію 

договору в односторонньому порядку.  

 

6. Вирішення спорів 

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. 

6.2. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому 

порядку за встановленою підвідомчістю і підсудністю такого спору, визначеному відповідним 

діючим законодавством України. 

 

7. Обставини непереборної сили 

7.1. 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). 

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин 

непереборної сили, повинна не пізніше п’яти днів з моменту їх виникнення повідомити про це 

іншу Сторону у письмовій формі. 

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, 

які видаються органами, уповноваженими згідно із законодавством України засвідчувати такі 

обставини. 

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 

календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати це Договір. У 

разі попередньої оплати Продавець повертає Покупцю кошти протягом трьох банківських днів 

з дня розірвання Договору.   

8. Строк дії договору 



8.1. Договір набуває чинності з моменту підписання й скріплення печатками Сторін і діє до 

___________________ р., але в будь - якому разі до повного виконання Сторонами своїх 

зобов'язань за цим Договором 

8.2. Цей Договір може бути змінений або розірваний за згодою Сторін. Про намір розірвати 

Договір Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону не менш ніж за тридцять календарних 

днів. 

 

9. Загальні умови 

9.1. Будь які зміни та доповнення до цього Договору є його невід’ємною частиною та дійсні 

лише в тому випадку, якщо вчинені в письмовій формі, підписані вповноваженими 

представниками та скріплені печатками Сторін (за наявності). 

9.2. Сторони підтверджують, що фактичний об’єм персональних даних, що передаються між 

сторонами цього договору, відповідає цілям обробки та іншим обмеженням, визначеним 

Згодою на обробку персональних даних, яка отримана стороною, що передає персональні данні 

від фізичної особи, яка є їх власником. 

Сторона договору, що отримала персональні данні, зобов’язана забезпечити їх захист від 

незаконної обробки та незаконного доступу до них відповідно до вимог ст. 24 Закону України 

«Про захист персональних даних» та інших вимог, передбачених чинним законодавством 

України. 

9.3. Згідно з чинним законодавством України: 

 Покупець є платником ______________________________; 

 Продавець є платником _____________________________; 

9.4. У разі зміни свого найменування, організаційно-правової форми, статусу платника 

податків, юридичної або фактичної адреси, банківських або інших реквізитів Сторона повинна 

повідомити іншу Сторону в письмовій формі (в тому числі з використанням засобів 

факсимільного зв'язку) протягом п'яти календарних днів з моменту настання відповідних змін. 

9.5. Даний Договір укладено українською мовою, у двох примірниках, які мають однакову 

юридичну дію, по одному для кожної Сторони. 

9.6.  Правові відносини, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним 

законодавством України. 

9.7. Будь-яка Сторона не має права передавати третім особам повністю або частково свої права 

та обов’язки за цим Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони. 

9.8. Текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та повідомлення, що стосуються 

цього Договору, є конфіденційними та не можуть передаватися Сторонами третім особам без 

попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, крім випадків, коли така передача 

передбачена чинним законодавством, що регулює обов’язки Сторін цього Договору. 

 

10. Місцезнаходження та реквізити Сторін 

 

Покупець 

ТОВ «______________» 

Місцезнаходження:  

п/р  

в  

МФО  

Код ЄДРПОУ  

Тел/факс: _________________ 

 

 

Директор________________/____________/ 

Продавець 

ФОП 
Місцезнаходження:  

п/р  

в  

МФО  

Код ЄДРПОУ  

Тел/факс: _________________ 

 

 

_______________________/____________/ 

 

 

  



 

Додаток № 1 

До Договору № ______ від «___» __________ 20___ року  

 

Специфікація №1 
м. Київ                                                                                            «___» __________ 20___ року  

 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ___________________________ (надалі –Продавець), 

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, з однієї сторони, та  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________________________» 

(надалі -Покупець), в особі директора _____________________________________, яка діє на 

підставі Статуту, з іншої сторони, далі разом - Сторони, а окремо - Сторона, уклали цей Додаток 

№1  про наступне: 

 

1. Відповідно до Договору №__________ від «____»_____________20____р.  Продавець 

зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та 

оплатити наступну Продукцію: 

1.1.___________________________ 

1.2.___________________________ 

1.3.___________________________ 

2. Загальна вартість Товару по цій Специфікації  складає: _____________ грн 

(_________________ грн.00 коп,) 

3. Передоплата за Товар становить -______% протягом 5 (п'яти) днів з моменту підписання 

даної Специфікації 

4. Остаточний розрахунок в розмірі _____% буде проводитися протягом 5 (п'яти) 

банківських днів з моменту постаки Товару за адресою Покупця, та підписання 

Сторонами видаткової накладної. 

5. Строк поставки товару з моменту передоплати – _____ робочих днів. 

6. Оплата Покупцем Товару здійснюється в національній валюті України.  

 

 

Покупець 

ТОВ «______________» 

Місцезнаходження:  

п/р  

в  

МФО  

Код ЄДРПОУ  

Тел/факс: _________________ 

 

 

Директор________________/____________/ 

Продавець 

ФОП 
Місцезнаходження:  

п/р  

в  

МФО  

Код ЄДРПОУ  

Тел/факс: _________________ 

 

 

_______________________/____________/ 
 


