
ДОГОВІР ПОСТАВКИ № № __ 

 

м. Київ   «____» _________  202_р. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «______________», що іменується в 

подальшому «Покупець», в особі директора _____________, який діє на підставі Статуту, з однієї 

сторони, та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____________», що 

іменується в подальшому «Постачальник», в особі директора ________________, який діє на підставі 

Статуту, з другої сторони, надалі за текстом разом – Сторони, а окремо – Сторона, уклали даний 

Договір про наступне:  

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов’язується передати 

(поставити) у зумовлені строки другій стороні – Покупцеві Товар, а Покупець зобов’язується прийняти 

вказаний Товар і сплатити за нього певну грошову суму. 

1.2. Предметом поставки є вироби з оцинкованої та нержавіючої сталі, а саме, елементи систем 

вентиляції, повітропроводи, комплектуючі, тощо. 

 

2. КІЛЬКІСТЬ  ТА  ЯКІСТЬ  ТОВАРУ 

2.1. Товар, що є предметом даного Договору, передається партіями. Кількість та ціна товару кожної 

партії, а також його розміри визначаються специфікаціями (видатковими накладними) Постачальника, 

які є невід’ємними частинами Договору. 

2.2. Постачальник гарантує, що якість Товару, який передається за цим Договором, відповідає 

встановленим стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, що встановлює вимоги до 

їх якості, які діють в Україні або нормам заводу виробника.  

 

3. ТАРА, УПАКОВКА  ТА  МАРКУВАННЯ 

3.1. Тара і упаковка Товару, що передається, повинні відповідати вимогам стандартів, технічним 

умовам, іншій документації для даного виду товару. Якщо стандарти, технічні умови, інша 

документація не містять вимог до тари й упаковки Товару, що передається, то при передачі даний 

Товар повинен бути упакований у належну тару, що забезпечує його цілісність при 

завантаженні/розвантаженні, перевезенні (транспортуванні) та подальшому зберіганні. 

3.2. Маркування Товару, що передається, здійснюється по узгодженню Сторін. 

 

4. ЦІНА  ДОГОВОРУ  ТА  УМОВИ  ОПЛАТИ 

4.1. Ціна Товару, що передається за даним Договором, установлюється в національній валюті України, 

згідно прейскурантів Постачальника, Додатків до Договору. 

4.2. Загальна ціна Договору складається із загальної вартості товару, поставленого по Специфікаціях 

(видаткових накладних), протягом дії Договору. 

4.3. Оплата за цим Договором здійснюється шляхом попередньої оплати, тим самим, фіксує Ціну 

Товару згідно Додатків, по узгодженню Сторін.  

4.4. Спосіб оплати – безготівковий переказ. Форма розрахунків – платіжне доручення. 

4.5. Усі Специфікації (видаткові накладні) підписані сторонами починаючи з дати укладення даного 

Договору і до закінчення строку його дії є його невід’ємними частинами, навіть якщо у них не 

міститься посилання на цей Договір. 

 

5. ЗАБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 

5.1. Постачальник зобов’язаний: 

5.1.1. Передати Покупцю товар в асортименті, за визначеною Сторонами ціною, відповідної якості, в 

кількості та в строки, обумовлені положеннями даного Договору, специфікацією, рахунками-

фактурами, видатковими накладними. 

5.1.2. Постачальник повинен одночасно з товаром передати Покупцеві документи, що передбачені 

п.7.1. Договору. 

5.1.3. При виявленні представником Покупця при передачі товару неякісного товару замінити його на 



аналогічний або зменшити розмір оплати на суму неякісного товару за умови його повернення 

Постачальнику. 

5.2. Покупець зобов’язаний:  

5.2.1. Прийняти товар за кількістю (вагою) та асортиментом, зазначених в Специфікації (видатковій 

накладній). 

5.2.2. Забезпечити своєчасне і належне приймання товару, що відповідає вимогам, визначеним щодо 

нього у цьому Договорі, і який був переданий в порядку та на умовах, визначених у даному Договорі. 

5.2.3. Забезпечити приймання товару з присутністю представника, що має повноваження підписувати 

видаткові накладні, акти невідповідності, а за необхідності інші документи, пов’язані з поставкою та 

прийманням Товару; 

5.2.4. Одночасно з прийняттям товару передати Постачальнику довіреність на отримання товарно-

матеріальних цінностей. 

 


