
ДОГОВІР ПОСТАВКИ №_____ 

щебеню, щебеневу суміш та відсів 

 

м. ________                        «___» _______ 202_року 

 

ТОВ ____________, іменоване далі – “Покупець”, в особі _______________________________, 

що діє на підставі Статуту, з одного боку, та ПАТ «_____________», іменоване в подальшому – 

“Постачальник”, в особі Голови правління _____________, що діє на підставі Статуту - з другого 

боку, іменовані далі, а кожний окремо “Сторона” або разом - “Сторони”, уклали даний Договір 

про нижченаведене: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

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

передавати у власність (поставляти), а Покупець приймати та оплачувати щебінь, щебеневу суміш 

та відсів, загальна кількість, асортимент, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна 

вартість, умови та строки поставки і оплати яких визначена Сторонами у Заявках, які є додатками 

до цього Договору і становлять його невід’ємну частину (надалі іменується "Товар"). 

1.2. Заявки підписуються Сторонами та скріплюються печатками Сторін у порядку, згідно 

п.п.4.1.-4.7. Договору. 

1.3. Якість Товару повинна відповідати вимогам державних стандартів або технічних умов, 

що діють на території України та підтверджуватись сертифікатом (паспортом) відповідності 

(якості) підприємства-виготовлювача Товару. 

1.4. Постачальник гарантує, що Товар, який буде поставлятися Покупцю, як на дату 

поставки, так і на дату укладення цього Договору належить йому на праві власності, не 

перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом 

забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, 

державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи 

обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.  

1.5. Постачальник підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не 

суперечить нормам чинного в Україні законодавства та відповідає його вимогам (зокрема, щодо 

отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та 

виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його 

установчих документів чи інших локальних актів. 

1.6. При цьому, Покупець із власними замовниками розпоряджається Товаром на умовах 

ексклюзиву і Сторони прийшли до згоди, що вся без винятку інформація про 

Вантажоодержувача є конфіденційною, розголошенню й використанню у своїх цілях 

Постачальником, пов'язаними з ним особами або іншими третіми особами не підлягає, в іншому 

випадку Постачальник відшкодовує Покупцеві всі збитки згідно ст. 225 Господарського кодексу 

України, крім випадків письмової згоди Покупця на зазначені дії. 

 

2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ  

2.1. Ціна одиниці виміру Товару та загальна вартість кожної партії Товару визначаються 

Сторонами в Заявках до даного Договору, які є його невід’ємною частиною. 

2.2. Ціна Товару, зазначена в Заявках, може змінюватися лише за взаємною згодою сторін 

шляхом підписання Заявки Сторонами в новій редакції і буде застосовуватися до тих поставок 

Товару, які будуть здійснюватися Постачальником після підписання Сторонами відповідної 

Заявки в новій редакції. Ціна Товару на умовах поставки на конкретну залізничну станцію у разі 

підвищення залізничного тарифу може змінюватись Постачальником самостійно на різницю 

вартості підвищення залізничного тарифу.  

2.3. Загальна вартість Договору не обмежена і визначається шляхом додавання загальної 

вартості кожної партії Товару за всіма Заявками до даного Договору. 

2.4. На підставі погоджених Сторонами Заявок, а також на підставі інших документів згідно 

п.3.3. Договору, Продавець формує для Покупця рахунок на оплату для кожної конкретної 

поставки Товару. 

2.5. В рахунку на оплату Товару зазначається Постачальником, зокрема, асортимент Товару, 

кількість, загальна вартість та, у разі письмової згоди Сторін, витрати на транспортування. 



2.6. Рахунок на оплату, направлений Постачальником Покупцю, є дійсним протягом 10 

(десяти) банківських днів. 

 

 


