
Договір поставки  

професійного устаткування для використання в господарській 

діяльності з мінімізацією можливих ризиків для покупця 

 

м. Київ, ___ ___ 202_р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», в особі 

директора ______________, який діє на підставі Статуту, що далі іменується 

ПОСТАЧАЛЬНИК, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою 

відповідальністю «__________________»,в особі директора ______________, який 

діє на підставі Статуту, що далі іменується ПОКУПЕЦЬ, з другої сторони (далі 

разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали даний Договір 

про нижченаведене. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується передати (поставити) у власність 

ПОКУПЦЯ в обумовлені в цьому Договорі строки професійне устаткування для 

кухні (далі - Устаткування) згідно зі Специфікацією, яка є невід'ємною частиною 

цього Договору, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти вказане Устаткування й 

оплатити його. 

1.2. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний попередити ПОКУПЦЯ про всі права 

третіх осіб на товар, що поставляється. 

2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ 

2.1 Загальна сума цього Договору на дату його підписання становить 

_________ грн. (_________________) і складається з наступних частин: 

2.1.1. вартість Устаткування складає суму _________ грн. 

(_________________); 

2.1.2. ПДВ 20 % ___________ грн. (____________________________). 

2.2. Вартість монтажу Устаткування та навчання роботі на поставленому 

Устаткуванні входить у вартість Устаткування.  

2.3. Вартість монтажу, підключення та навчання персоналу входить у 

вартість Устаткування. 

2.4. Ціни окремих позицій вказані у Специфікації, яка є невід'ємною 

частиною цього Договору. 

3. УМОВИ ОПЛАТИ 

3.1. Оплата за даним Договором здійснюється наступним чином: 

3.1.1. 20 % (двадцять відсотків) загальної суми цього Договору, що складає 

_______ грн., ПОКУПЕЦЬ перераховує на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА 

протягом 5-ти банківських днів з моменту підписання цього Договору. 

3.1.2. 70 % (сімдесят відсотків) загальної суми цього Договору, що складає 

_______ грн., ПОКУПЕЦЬ перераховує на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА 

протягом 5-ти банківських днів з моменту отримання письмового повідомлення 

ПОСТАЧАЛЬНИКА про готовність Устаткування до відвантаження. 

3.1.3. 10 % (десять відсотків) загальної суми цього Договору, що складає 

__________________ грн., ПОКУПЕЦЬ перераховує на розрахунковий рахунок 

ПОСТАЧАЛЬНИКА протягом 3-х банківських днів з моменту підписання Акта 

введення в експлуатацію Устаткування. 

3.2. Курс гривні по відношенню до ЄВРО, установлений НБУ, на дату 



складання цього Договору складає ______ грн./ЄВРО. 

3.3. Якщо на момент проведення ПОКУПЦЕМ чергової частини оплати 

ПОСТАЧАЛЬНИКУ, згідно з розділом 3 цього Договору, курс гривні по 

відношенню до ЄВРО зміниться більш ніж на 1,5 %, то сума відповідної частини 

оплати, яка перераховується, визначається за наступною формулою: 

S1 = S0 * N % * A1 / A0, де 

S0 - загальна початкова сума Договору у гривнях на дату складання цього 

Договору, вказана в п. 2.1 цього Договору; 

N % - відсоток від загальної суми цього Договору, який сплачується; 

S1 - сума у гривнях, що підлягає сплаті згідно з N % вартості цього 

Договору; 

A0 - вартість у гривнях одного ЄВРО на дату складання цього Договору 

згідно з п. 3.2 цього Договору; 

A1 - вартість у гривнях одного ЄВРО за курсом НБУ на момент 

перерахування грошей. 

3.4. Вартість вважається сплаченою повністю, коли всі частини оплати, 

розраховані в порядку, визначеному п. 3.1 - 3.3 цього Договору, перераховані на 

розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА, а сума відсотків від вартості 

Договору (N %), які відповідають кожному платежу; складає 100 %.  

3.4.1. У разі зміни показника A1 щодо A0, вартість цього Договору 

вважається узгодженою в розмірі, який дорівнює сумі частин платежів, 

перерахованих на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА. 

4. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ 

4.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується підготувати Устаткування до 

відвантаження на адресу ПОКУПЦЯ протягом строку до 60 (шістдесяти) 

календарних днів після отримання оплати в розмірі 20 % від загальної суми цього 

Договору на свій розрахунковий рахунок.  

4.1.1. Якщо останній день строку виготовлення та підготовки Устаткування 

за цим Договором припадає на святковий/робочий день, то у зв'язку з періодом 

відпусток/святкових днів на заводі-виробнику строк виготовлення та підготовки 

Устаткування узгоджується додатково керівниками договірних сторін. 

 


