
ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 

 

м. Київ                                                  «        »                       20   р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАРМАТУРА», в особі  директора Шурко 

Андрія Борисовича, що діє на підставі Статуту,  надалі “Постачальник” та           … 

«                           …», в …, що діє на     підставі …,     надалі “Покупець”, з іншої сторони, 

надалі – “Сторони”, уклали цей Договір про наступне: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Постачальник зобов’язується передавати у власність Покупця, а Покупець приймати та 

оплачувати товар на умовах і у порядку, визначених цим Договором, в асортименті, кількості 

та за цінами, вказаними в рахунку-фактурі та видаткових накладних, які є невід'ємною 

частиною цього Договору. 

1.2. Прийом-передача товару здійснюється повноважними представниками Постачальника та 

Покупця. Поставка товару здійснюється згідно Міжнародних правил «ІНКОТЕРМС – 

2010» (з урахуванням внутрішньодержавних особливостей застосування даних правил) на 

умовах EXW (Україна,  м. Київ, вул. Колекторна, буд. 3). 
Сторони можуть погодити інші умови поставки та зазначити їх в додаткових угодах 

(Специфікаціях), рахунках-фактурах, видаткових накладних, які є невід’ємною   частиною 

цього Договору. 

1.3. Право власності на товар, а також ризик випадкового знищення та випадкового 

пошкодження (псування) товару переходять від Постачальника до Покупця з моменту 

фактичної передачі товару, що засвідчується підписанням уповноваженими представниками 

Сторін видаткової накладної. 

 

 

2. ЦIНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРAXУHKIB 

 

    2.1.  Ціна на Товар є договірною ціною між Постачальником і Покупцем з урахуванням ПДВ і 

вказується в Рахунках-фактурах. 

 2.2. Загальна сума договору складається з грошової суми всіх Рахунків-фактур, укладених між 

Сторонами у період чинності цього Договору. 

 2.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем на умовах 100% попередньої оплати згідно до 

відповідного Рахунка-фактури.  

2.4. Вартість Товару визначена в гривнях і включає в себе ПДВ за ставкою 20%.  

2.5. Датою здійснення платежу вважається дата зарахування грошових коштів на 

розрахунковий рахунок Постачальника. 

2.6. Застосування ціни Товару і оплата здійснюється в українських гривнях. 

2.7. Розрахунки за Товари, які поставляються за цим Договором  здійснюються в безготівковій 

формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. 

2.8. Оплата здійснюється Покупцем відповідно до виставленого Постачальником рахунку на 

Товар (у тому числі факсимільною копією). 

2.9. Постачальник зобов’язаний надати Покупцю податкову накладну, складену у відповідності 

з вимогами ст.201 Податкового Кодексу України в електронній формі з дотриманням умов щодо 

реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої 

платником особи та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

У разу нездійснення Постачальником реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі 

податкових накладних протягом строку, визначеного Податковим кодексом України, 

Постачальник зобов’язаний у будь якому разі зареєструвати таку податкову накладну у Єдиному 

реєстрі податкових накладних, але не пізніше 180 календарних днів з дати складення податкової 

накладної. 

 

 



3. УМОВИ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ, ПРИЙОМ ТОВАРУ 

 

3.1. Поставка товару здійснюється окремими партіями на підставі прийнятих Постачальником 

до виконання замовлень Покупця. Партією товару є товар, поставлений по одній видатковій  накладній. 

3.2. Строк поставки товару, який є в наявності на складі Постачальника – впродовж 5 (п'яти) 

робочих днів. 

3.3. У випадку відсутності товару на складі, Постачальник, без застосування до нього 

штрафних санкцій, має право відмовитись від прийняття замовлення або запропонувати Покупцю 

поставку під замовлення – з іншим строком залежно від виробника. 

3.4. Замовлення на поставку складається в письмовій формі і направляється Постачальнику не 

менше ніж за 3 (три) доби до планованої дати прийняття замовлення Постачальником, або в інший 

погоджений між Сторонами строк,факсом, поштою або через представника Постачальника, або будь-

яким іншим способом, що дає можливість ідентифікувати Покупця. 

3.5. Якщо Постачальник не має можливості здійснити поставку товару повністю або частково 

з об'єктивних причин, що не залежать від Постачальника, то він повинен повідомити про це Покупця не 

пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з дати настання таких обставин. У такому випадку Постачальник 

звільняється від відповідальності за непоставку/невчасну поставку товару. 

3.6. Приймання товару за кількістю та якістю відбувається у відповідності з чинним в Україні 

законодавством, у тому числі Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного 

призначення і товарів народного споживання за кількістю від 15.06.1965р. (П-6) та Інструкції про 

порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за 

якістю від 25.04.1966р.(П-7), в частині, що не суперечить діючому законодавству України. 

3.7. Претензії по кількості, асортименту товару приймаються в момент приймання товару; по 

упаковці, маркуванню, зовнішнім дефектам –протягом 3-х робочих днів з моменту поставки; по 

прихованим недолікам – протягом гарантійного строку, встановленого виробником. Під час прийому 

товару Покупець зобов’язаний провести візуальний огляд товару. Претензії заявлені з пропущенням 

строку вказаному у цьому Договорі, не розглядатимуться, а зобов’язання по поставці товару буде 

вважатися таким, що виконано належним чином. 

3.8. Підписання Покупцем видаткової накладної свідчить про те, що Покупець згоден з ціною 

на товар, вказаною в накладній, перевірив кількість, асортимент, тару поставленої партії товару та 

погоджується на прийняття всього товару як належно поставленого згідно цього Договору з 

дотриманням строків його постачання. 

3.9. Постачальник за власною ініціативою або вимогою Покупця, надає Покупцеві у двох 

екземплярах підписаний Акт звірки взаємних розрахунків. Покупець протягом 5 робочих днів 

зобов'язаний підписати та повернути один з екземплярів Постачальнику або направити вмотивовані 

зауваження з приводу Акту. Якщо протягом вказаного строку Покупець не підписує Акт та не направляє 

зауважень, Акт звірки взаємних розрахунків вважається вірним у редакції Постачальника та є достатнім 

доказом заборгованості Покупця. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 

4.1.  У разі невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань по даному 

Договору, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України. 

4.2. За прострочку поставки товару Постачальник на вимогу Покупця сплачує штраф у 

розмірі 0,1 % від вартості непоставлених в строк товарів.  

4.3. За  відмову від прийняття товару, поставленого винятково  під замовлення 

Покупця(п.4.3. Договору) Покупець на вимогу сплачує Постачальнику штраф у розмірі 10% 

від вартості неприйнятого товару.    

4.4. У випадку порушення Покупцем строків оплати, Покупець на вимогу оплачує 

Постачальникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми 

за кожен день прострочення. Неустойка сплачується за весь період невиконання або 

неналежного виконання Покупцем своїх зобов'язань, включаючи день повного розрахунку за 

поставлений товар. Крім цього, за прострочку оплати більш ніж на 30 календарних днів, з 

Покупця стягується штраф у розмірі 20% від суми прострочки.. 

4.5. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором. 



 

           

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

 

         5.1. Сторона, яка порушила зобов’язання,  звільняється від відповідальності за 

невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, 

що це порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили. 

         5.2. Дія форс-мажорних обставин (випадку або непереборної сили) має 

підтверджуватись відповідним документом уповноваженого органу (Довідка ТПП України). 

         5.3. Про факт виникнення форс-мажорних обставин Сторони зобов’язуються 

повідомляти одна одну протягом не більше 3 днів з моменту виникнення таких обставин. 

 

 

6.  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються 

шляхом переговорів. 

6.2.   Сторона, яка отримала претензію,  повинна надіслати іншій Стороні відповідь на 

претензію протягом 10 (десяти)  календарних днів  з моменту її отримання. 

6.3. У разі не вирішення спору заходами досудового врегулювання, спір передається на 

розгляд до господарського суду у порядку передбаченому чинним законодавством 

України.Позовна давність складає 5 років. 

 

7.  ДОДАТКОВІ УМОВИ 

 

7.1. На момент підписання цього Договору Постачальник є платником податку на 

прибуток на загальних умовах. 

7.2. Постачальник зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, 

зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати Покупцю за його вимогою. 

Податкові накладні складаються Постачальником по кожному рахунку-фактурі окремо, в 

залежності від настання першої події виникнення податкових зобов'язань відповідно до п.187.1 

ст.187 Податкового кодексу України. 

7.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому 

Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно (протягом трьох робочих днів) у письмовій 

формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання 

пов’язаних із ним несприятливих наслідків. У випадку, якщо в рахунку на оплату вказані 

реквізити іншого банку обслуговування Постачальника, оплата здійснюється Покупцем на 

поточний рахунок Постачальника, зазначений в цьому рахунку. 

7.4. У випадку перевірки якості товару будь-якими державними та іншими 

контролюючими органами Покупець зобов’язаний протягом 3 днів з моменту початку такої 

перевірки сповістити Постачальника. Несвоєчасне повідомлення та не збереження зразків 

товару Покупцем позбавляє його права на відшкодування збитків, які можуть виникнути в 

результаті такої перевірки. 

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і 

мають юридичну силу у разі, якщо вони складені у письмовій формі, підписані та скріплені 

печатками Сторін. 

7.6. Постачальник має право уступати, продавати, передавати у заставу право вимоги 

за цим Договором. 

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінології українською мовою,у двох автентичних примірниках, які мають однакову 

юридичну силу, по одному для кожної Сторони. 

7.8. Даний Договір та всі додатки, заяви, листи до нього, передані за допомогою 

факсимільного зв'язку, включаючи скановані копії, мають юридичну силу до моменту обміну 

Сторонами оригіналами вказаних в цьому пункті документів. Оригінали документів, що 

передані за допомогою факсимільного зв'язку, включаючи скановані копії, повинні бути 



направлені Стороні не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати їх складання. 

7.9. У відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» 

№2297-VI від 01.06.2010р. Сторони надають свою згоду одна одній на обробку будь-яких 

персональних даних посадових осіб та/чи представників іншої Сторони, які стали відомі 

Сторонам у зв’язку з виконанням цього Договору. Обробка зазначених даних буде 

здійснюватися з метою їх використання Сторонами та/або їх афілійованими компаніями для 

забезпечення реалізації господарських, адміністративно-правових, податкових відносин та 

відносин у сфері економічної безпеки, а також в інших сферах та/чи відносинах, в яких 

здійснюють свою діяльність Сторони. Сторони також погоджуються на можливу передачу 

персональних даних державним органам, якщо така передача вимагається чинним 

законодавством України. 

7.10. Допускається використання Сторонами електронно-цифрового підпису для 

укладення (підписання) додаткових угод до цього Договору. 

 

 

8. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

 

8.1.Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення 

печатками і діє до 31 грудня 2021 року включно, а в частині виконання зобов'язань – до 

повного їх виконання сторонами. Якщо жодна Сторона не повідомить іншу за 30 (тридцять) 

календарних днів  до дати закінчення строку дії Договору, він вважається пролонгованим на  

наступний рік на тих самих умовах. 

8.2. За відсутності, до спливання строку дії цього Договору, пропозицій Сторін щодо 

його розірвання, він вважається продовженим на один рік (12 місяців). 

8.3.У випадку невиконання однією із Сторін взятих на себе зобов'язань за цим 

Договором, інша сторона вправі вимагати розірвання Договору. 

8.4.Письмове попередження про розірвання Договору направляється за 10 діб до дати 

його розірвання. 

8.5.Протягом строку, визначеного п. 8.3 даного Договору, Сторони зобов'язані провести 

повні взаєморозрахунки. 

8.6. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення 

Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій 

додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України. 

8.7.Договір підписаний у двох екземплярах українською мовою, кожен з яких має 

однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. 

 

 

9. ЗГОДА НА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ 

 

9.1. Покупець надає згоду використовувати персональні дані надані Постачальнику з 

метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010р. 

9.2. Покупець повністю розуміє, що вся надана інформація про  представників Покупця 

за дорученням, є персональними даними, тобто даними, які використовуються для 

ідентифікації такого представника, далі Представник, котрий  погоджується з тим, що такі дані 

зберігаються у Постачальника для подальшого використання відповідно до низки статей 

Господарського кодексу України та для реалізації ділових відносин між сторонами. 

Персональні дані Представника захищаються Конституцією України та ЗУ «Про захист 

персональних Даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. Права Представника регламентуються ст.8 

ЗУ «Про захист персональних Даних». Підпис на цьому документі Продавця та інших його 

Представників означає однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що 

Представник ознайомлений зі змістом ст.8 ЗУ «Про захист персональних Даних». 

 

 

 



10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому 

числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього 

Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення 

Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні 

законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на 

підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, 

попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості 

Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але 

можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору. 

10.3. Кожна Сторона несе відповідальність за правильність вказаних нею у цьому 

Договорі реквізитів та зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону 

про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих 

наслідків. 

10.4. Сторони підтверджують, що на момент підписання даного Договору вони мають 

необхідний обсяг дієздатності, щодо них не порушено справу про банкрутство або скасування 

державної реєстрації. Особи, які скріплюють своїми підписами договір, є правомочними, 

обмежень щодо представництва не мають. 

10.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і 

мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та 

скріплені їх печатками. 

 

11. РЕКВІЗИТИ ТА АДРЕСИ СТОРІН 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК 

ТОВ  " УКРАРМАТУРА" 

Адреса: 02121, Україна, м. Київ, 

вул. Колекторна, б. 3, оф. 410 

Поштова адреса: 02121, Україна, 

м. Київ, вул. Колекторна, 3, оф.410 

IBAN UA983052990000026002020101719 

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ 

МФО: 305299 

ЄДРПОУ 39403399 

ІПН 394033926526 

E-mail: info@ukramratura.com.ua 

Факс.: (+38 044) 281-24-34 

 

Директор 
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м.п. 
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