
Договір поставки № _______ 
 

м. Київ                                                            «___» ______202_ року 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «__________» (надалі – «Постачальник»), що є платником податку на прибуток на 
загальних умовах оподаткування, в особі директора ____________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «______________» (надалі – «Покупець»), в особі директора ______________, що 

діє на підставі статуту, з другої сторони, а при одночасному згадуванні – «Сторони», уклали даний Договір поставки (надалі – «Договір») про 

наступне:  

Предмет Договору. 

 
1.1. Постачальник зобов'язується поставляти Покупцеві обладнання та комплектуючі (надалі – «Товар»), що зазначені у рахунках-фактурах до 

даного Договору, а Покупець – приймати та оплачувати Товар на умовах даного Договору. 

1.2. Товар поставлятиметься Покупцеві окремими партіями. Кількість, асортимент, вартість Товару зазначаються у видаткових накладних, які 

виконують функцію специфікації та є невід’ємною частиною Договору. 

1.3. Перелік фактично поставленого Товару визначається згідно видаткових накладних, наданих Постачальником.  
 

Права та обов'язки Сторін. 

 
2.1. Постачальник зобов'язаний: 
2.1.1. . Поставити Товар Покупцю зазначений у Додатку №1, у повному обсязі на протязі 30 календарних днів після 100% оплати  виставленого 

Постачальником рахунка-фактури. 

2.1.2. Забезпечити Покупця експлуатаційною документацією на Товар. 

2.1.3. Чітко  дотримуватись   норм   законодавства   України, умов даного Договору, а у разі їх порушення нести відповідальність, передбачену 

даним Договором. 

2.2. Постачальник має право: 

2.2.1 Не приймати до виконання наступні замовлення  Покупця до моменту повної оплати Покупцем Товару, узгодженого Сторонами в 

попередньому замовленні. 
2.2.2. Ініціювати зміну умов співпраці, визначених даним Договором. 

2.3. Покупець зобов'язаний: 

2.3.1. Прийняти Товар від Постачальника та оплатити його вартість відповідно до умов передбачених даним Договором. 

2.3.2. Постачати Товар кінцевому споживачеві в тому стані, в якому він був отриманий від Постачальника, не псувати та не змінювати Товар та 

його упаковку, не вилучати та не змінювати ярликів виробника, інструкцій, торгових позначок, розпізнавальних знаків, які додаються або 

поставляються разом з Товаром. 

2.3.3.  Не використовувати у комерційних цілях  назву, логотип, торгову марку Товару або схожі на них позначки, без дозволу Правовласника 
ТМ. 

 


