
Договір  

для постачальників сільськогосподарські культури 

 

м. __________                                                                                      «____» ______ 202_р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________», що надалі іменоване 

ПОСТАЧАЛЬНИК, в особі директора _____________, що діє на підставі  Статуту, з однієї 

сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________», що надалі 

іменоване ПОКУПЕЦЬ, в особі директора_________________, який діє на підставі Статуту 

з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):  

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується поставити ПОКУПЦЮ сільськогосподарські 

культури, продукція товарного садівництва та рослинництва код  (ДК 021:2015)-03110000-

5 (надалі – Товари), в узгоджений строк, а ПОКУПЕЦЬ – прийняти і оплатити Товари, які 

постачаються згідно видатковій  накладній. 

1.2.  Одиниця виміру товару: посівні одиниці. 

1.3. Товар а саме: ______________________________ 

2.ЦІНА ДОГОВОРУ 

2.1. Ціни на Товар вказуються у національній валюті України - гривнях. 

2.2. Загальна сума цього договору складає  _____________ (____________) грн. ___ коп., у 

тому числі податок на додану вартість. 

2.3. Сума Договору може бути зменшена, та складатися з сум видаткових документів на 

фактично поставлений Товар в період дії цього Договору, або в залежності від реального 

фінансування видатків. 

2.4. Ціни, вказані в видаткових накладних, містять в собі вартість відвантаження, 

пакування, маркування, доставки. 

2.5. Ціна за одиницю товару може бути змінена не більш як на 10 відсотків у разі коливання 

ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення 

загальної суми, визначеної в цьому Договорі. 

3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ 

3.1. Про встановлення факту невідповідності поставленого Товару умовам Договору по 

кількості або якості ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний протягом 72 годин повідомити про те 

ПОСТАЧАЛЬНИКА. 

3.2. Якщо Товар, поставлений ПОКУПЕЦЮ або його частина виявиться невідповідної 

якості та/або не відповідає умовам Договору, то він підлягає заміні ПОСТАЧАЛЬНИКОМ 

протягом 20 днів з моменту отримання акту про виявлені недоліки.  



3.3. У випадку, якщо ПОСТАЧАЛЬНИК затримує заміну Товару відповідно до п.3.2. цього 

Договору, то він сплачує пеню в розмірі 1% (одного відсотка) від вартості Товару, який є 

невідповідної якості та/або не відповідає умовам Договору , за кожний день прострочення. 

3.4. Якість Товару, повинна відповідати ДСТУ (ГОСТам) і ТУ та/або відповідати паспортам 

якості Постачальника та/або сертифікату відповідно до продукції, яка підлягає 

сертифікації. 

4.ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 

4.1. Розрахунки проводяться шляхом: 

-   ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату за поставлений Товар шляхом перерахування грошових 

коштів з розрахункового рахунку Покупця, на розрахунковий рахунок Постачальника.  

-   Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок 

Постачальника. 

-    ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату  вартості Товару наступним чином: 20% - _________ грн. 

від загальної суми договору протягом 7 (семи) банківських днів з моменту поставки Товару. 

-    ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний здійснити повну оплату (остаточний розрахунок)  за 

отриманий Товар у розмірі  80% - _____________ грн. від загальної суми договору через 6  


