
Д О Г О В І Р 

на переробку давальницької сировини 

 

 

м. _____                                                                                     «__» ____________20_ року  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________________», код 

ЄДРПОУ ________________ в особі директора ___________________, що діє на підставі 

Статуту (далі — Виконавець), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю 

«___________________», код ЄДРПОУ _____________в особі директора 

____________________, що діє на підставі Статуту (далі — Замовник), з іншої сторони, які 

іменуються разом — Сторони, уклали цей договір на переробку давальницької сировини (далі 

— Договір) про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

 

 1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виконати відповідно до умов цього 

Договору роботи з переробки (обробки, збагачення) давальницької сировини визначеної у 

Додатку № 2 на готову продукцію у кількості 28 одиниць, а Замовник зобов'язується прийняти 

готову продукцію й оплатити роботи з переробки давальницької сировини.  

1.2. Виконавець зобов'язується переробити давальницьку сировину на готову продукцію 

відповідно до технологічної схеми переробки, що наведена в Додатку № 1 до Договору. 

 

2. ДАВАЛЬНИЦЬКА СИРОВАНА. 

 

2.1. Готова продукція виготовляється з давальницької сировини, право власності на яку 

належить Замовникові. 

2.2. Замовник гарантує, що сировина, яка передається, під арештом або іншим обтяженням 

зі сторони третіх осіб не перебуває, не є предметом застави чи спору.  

2.3. Кількість давальницької сировини, що постачається для переробки, і вимоги, що 

висуваються до неї, у тому числі щодо якості та вартості, визначаються в Додатку № 2 до 

Договору. 

2.4. Давальницька сировина має бути поставлена Замовником Виконавцю за затвердже-

ним графіком та у визначене місце, які визначаються відповідно до Договору (Додаток № 3). 

Транспортні витрати до зазначеного місця поставки в повному обсязі несе Замовник. 

Дострокова поставка давальницької сировини визначається угодою Сторін.  

2.5. Ризик випадкового знищення чи випадкового пошкодження давальницької сировини 

несе Замовник до моменту виконання своїх зобов'язань щодо поставки.  

2.6. Приймання давальницької сировини за кількістю та якістю провадиться на складі 

Виконавця відповідно до умов цього Договору за участю представника Замовника або без нього 

за домовленістю із Замовником.  

2.7. Виконавець має право, за попереднім погодженням із Замовником, придбати за власні 

кошти частину деталей (дрібного характеру). 

2.8. Витрати Виконавця, передбачені п.2.7. даного Договору, підлягають компенсації 

Замовником до моменту відвантаження готової продукції. 

 



3. ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ. 

 

 3.1. Результатом виконаних Виконавцем робіт є готова продукція кількісні та якісні 

показники якої визначаються Додатком 4 до Договору. Право власності на готову продукцію 

належить Замовникові, за умови виконання останнім взятих на себе зобов’язань за даним 

Договором 

 3.2. Виконавець зобов'язується здійснити переробку сировини згідно з технологічною 

схемою та у строки та у порядку визначеному у Додатку № 2. Після переробки кожної партії 

давальницької сировини Сторони складають Акт переробки сировини із зазначенням у ньому 

кількості поставленої сировини та кількості виготовленої з неї готової продукції  шт. (одиниці 

виміру) і відсотках виходу.  

3.3. Якість виготовленої готової продукції має відповідати чинним для неї нормам і 

стандартам. 

3.4. Виконавець повідомляє Замовника про готовність готової продукції до відвантаження 

шляхом факсимільного чи іншим способом зв'язку протягом 2 (двох) робочих днів із моменту 

виготовлення. 

3.5. Готову продукцію Виконавець відвантажує за попередньою заявкою, яку Замовник, 

після одержання повідомлення Виконавця про готовність, узгоджує з Виконавцем не пізніше 

ніж за 5 (п’ять) робочих днів до строку планованого відвантаження, за умови повної оплати, 

відповідно до п. 4.2.2 цього Договору Замовником виконаних робіт Виконавцем  

3.6. У разі не вивезення Замовником готової продукції протягом 7 (семи) робочих днів від 

дня отримання повідомлення про готовність продукції Виконавець має право реалізувати її за 

ринковою ціною. Кошти, одержані від продажу готової продукції, перераховуються Замовнику 

за вирахуванням ___ % від неї, що становить суму винагороди Виконавця. 

3.7. Приймання-передача готової продукції оформляється Актом. Підписаний 

Виконавцем Акт приймання-передачі у двох примірниках передається Замовнику для 

підписання одночасно з переданням продукції. 

3.8. Замовник не пізніше 2 (двох) робочих днів повертає Виконавцю один примірник 

підписаного обома Сторонами Акта приймання-передачі готової продукції. Якщо в процесі при-

ймання будуть виявлені якісь недоліки готової продукції, то це має бути відображено в даному 

Акті. Коли Замовник прийняв готову продукцію без перевірки, то він не має права посилатися 

на виявлені недоліки, якщо вони могли бути виявлені під час звичайного способу приймання. 

3.9. У разі неодержання підписаного Акта приймання-передачі готової продукції від 

Замовника в установлений строк Акт приймання-передачі вважається підписаним Замовником 

у редакції Виконавця.  

3.10. Ризик випадкової загибелі чи випадкового пошкодження готової продукції 

переходить від Виконавця до Замовника з моменту її одержання останнім.  

 

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. 

 

4.1. Вартість робіт із переробки давальницької сировини становить 134 400,00 грн., у т.ч. 

ПДВ.  

4.2. Оплата послуг із переробки давальницької сировини провадяться Замовником у 

грошовій формі в такому порядку:  



4.2.1. 33 600,00 грн., що становить 25% від суми, зазначеної в п. 4.1 Договору, Замовник 

сплачує Виконавцю як передоплату за першу партії поставки товару (14 одиниць готової 

продукції) не пізніше 2 (двох ) робочих днів від дня укладення Договору;  

4.2.2. 33 600,00 грн., що становить 25% від суми, зазначеної в п. 4.1 Договору, Замовник 

сплачує Виконавцю за першу партію поставки товару (14 одиниць готової продукції) не пізніше 

2 (двох ) робочих днів до відвантаження продукції згідно з п. 3.5. цього Договору.  

4.2.3. 33 600,00 грн., що становить 25% від суми, зазначеної в п. 4.1 Договору, Замовник 

сплачує Виконавцю як передоплату за другу партії поставки товару (14 одиниць готової 

продукції) не пізніше 2 (двох ) робочих днів від дня підписання акту приймання-передачі 

першої партії товару;  

4.2.4. 33 600,00 грн., що становить 25% від суми, зазначеної в п. 4.1 Договору, Замовник 

сплачує Виконавцю за другу партію поставки товару (14 одиниць готової продукції) не пізніше 

2 (двох ) робочих днів до відвантаження продукції згідно з п. 3.5. цього Договору.  

4.3. Виконавець надсилає Замовнику підписаний Акт приймання-передачі робіт у двох 

примірниках не пізніше 5 (п’яти) робочих днів днів до дня планового відвантаження готової 

продукції. Не пізніше 3 (трьох) робочих днів із моменту одержання даного Акта Замовник 

повертає Виконавцю підписаний обома Сторонами один його примірник. У разі неодержання 

підписаного Акта від Замовника в установлений строк Акт приймання-передачі вважається 

підписаним Замовником у редакції Виконавця (окрім випадках, передбчених у п. 6.7. даного 

Договору). 

4.4. Зобов'язання Замовника щодо здійснення платежів уважаються виконаними з моменту 

надходження коштів на поточний рахунок Виконавця. 

 

5. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ. 

 

5.1. Пакування та маркування сировини й продукції повинні відповідати стандартам і 

технічним умовам, що діють у країні відправника вантажу.  

5.2. Пакування сировини та готової продукції має забезпечувати цілісність вантажу під 

час транспортування з урахуванням перевалок, а також зберігати його від атмосферних явищ.  

 

6. СПОРИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 

 

6.1. Усі розбіжності, що виникають унаслідок або у зв'язку із цим Договором, повинні 

вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.  

6.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди в результаті переговорів, спір вирішується в 

господарському суді відповідно до підсудності, визначеної нормами Господарського 

процесуального кодексу України. 

6.3. У разі не поставки Виконавцем готової продукції Замовнику в строки, обумовлені в п. 

2.4 Договору, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 % від вартості непоставленої 

готової продукції. 

6.4. У разі порушення строків поставки давальницької сировини Замовник сплачує 

Виконавцю штраф у розмірі 0,1% від вартості давальницької сировини.  

6.5. У разі порушення строків оплати готової продукції Замовник сплачує Виконавцю 

пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від суми платежу. 



6.6. Претензії щодо якості та кількості давальницької сировини і готової продукції, що 

поставляються за цим Договором, висуваються Сторонами в письмовій формі протягом 10 днів 

із моменту виявлення та підтверджуються актами. 

    6.7. Недоліки (дефекти) у виконаних Роботах, виявлені в процесі приймання-передачі 

закінчених Робіт, які виникли з вини Виконавця, повинні бути усунені Виконавцем 

протягом строків, які вказуються в Акті технічної комісії з підписанням уповноваженими 

представниками Сторін.  

Строки виправлення (усунення) недоліків (дефектів) не повинні перевищувати 3-х календарних 

днів.  

 

7. ФОРС-МАЖОР. 

 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання взятих 

на себе зобов'язань, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що 

виникли після укладення Договору, у результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не 

могли ні передбачити, ні попередити розумними заходами (далі — форс-мажор).  

7.2. У разі настання та (або) припинення обставин, зазначених у п. 7.1 Договору, Сторона, 

яка дізналася чи повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана повідомити іншу Сторону 

протягом 5 (п’яти) робочих днів, додавши відповідний документ, виданий Торгово-

промисловою палатою України.  

7.3. За відсутності своєчасного повідомлення винна Сторона зобов'язана відшкодувати 

іншій Стороні збитки, завдані неповідомленням чи несвоєчасним повідомленням про настання 

та (або) припинення форс-мажорних обставин.  

7.4. Настання форс-мажорних обставин збільшує строк виконання Договору на період дії 

таких обставин. Якщо зазначені обставини триватимуть більше місяця, то Сторони зобов'язані 

узгодити подальше виконання зобов'язань за цим Договором або прийняти рішення про його 

припинення.  

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ. 

 

 8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до «___» 

________2019 року, а в частині взаєморозрахунків до їх повного завершення. Зміни до Договору 

можуть бути внесені лише за згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до Договору 

й підписується Сторонами.  

8.2. Усі правовідносини, що виникають на підставі Договору або пов'язані з ним, у тому 

числі з його дійсністю, укладенням, виконанням, зміною і припиненням, тлумаченням його 

умов, визначенням наслідків недійсності чи порушенням його умов, регулюються Договором і 

відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосуванням до таких 

правовідносин звичаїв ділового обороту.  

8.3. Договір складено при повному розумінні Сторонами предмета Договору і замінює 

будь-яку угоду щодо даного предмета, укладену раніше в усній чи письмовій формі. Цим 

виключаються будь-які усні обговорення стосовно предмета Договору.  

8.4. Текст Договору, матеріали, інформація і повідомлення, які його стосуються, є 

конфіденційною інформацією і не можуть передаватися третім особам без попередньої 

письмової згоди на те іншої Сторони. Згода не потрібна, якщо таке передання пов'язане з 

одержанням офіційного дозволу, документів для виконання цього Договору чи сплатою 



податків, інших обов'язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених 

законодавством України.  

 

8.5. Усі Додаткові угоди до цього Договору, а також інші документи, що утворюються під 

час його виконання, є його невід'ємною частиною та дійсні в тому випадку, якщо їх вчинено в 

письмовій формі, скріплено печатками й підписано уповноваженими представниками Сторін.  

8.6. Договір складено на 4х сторінках у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. 

Обидва примірники мають однакову юридичну силу. 

 

 

 

 

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН. 

 

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ: 

ТОВ «_____________________» 

Місцезнаходження: __________ 

Фактична адреса: _____________  

Код ЄДРПОУ: ________________ 

р/р_____________________ 

в ПАТ «УКРСИББАНК»  

МФО  351005 м. Київ  

ІПН __________________ 

 

Є платником податку на прибуток на 

загальних підставах 

 

ТОВ «________________________» 

Місцезнаходження: 

_______________________ 

___________________________________

_____ 

Код ЄДРПОУ: ________________ 

р/р_____________________ 

в ПАТ «УКРСИББАНК»  

МФО  351005 м. Київ  

ІПН __________________ 

 

Є платником податку на прибуток на 

загальних підставах 

 

 

 

 

Директор 

 

__________________/________________

____/ 

  

 

Директор 

 

__________________/________________

____/ 

 

 

 

 

Додаток № 1 -  Технологічна схема переробки; 

Додаток № 2 – Кількість та характеристики давальницької сировини та строки 

переробки продукції; 

Додаток № 3 – Графік та місце передачі давальницької сировини; 

Додаток № 4 – Якісні та кількісні характеристики готової продукції. 



 

 

 
 


