
ДОГОВІР ПОСТАВКИ № _______________  

  

м. Київ                                                                                        «_____»  ______202_ р.  

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «________________»  іменоване надалі 

«ПОКУПЕЦЬ» в особі директора, ________________, який діє на підставі Статуту , з одного 

боку, та 

Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», іменоване 

надалі «ПОСТАЧАЛЬНИК» в особі Директора ____________________, який діє на підставі 

Статуту, з іншого боку, іменовані далі по тексту разом і кожен окремо «Сторони» і 

«Сторона» відповідно, досягли угоди з усіх істотних умов і уклали цей Договір про 

наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця повітроводи (далі - 

«Товар»), а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити його на умовах, визначених цим 

Договором. 

1.2. Асортимент, кількість і ціна Товару вказуються Постачальником у рахунках-фактурах 

та/або видаткових накладних, які підписуються уповноваженими представниками Сторін, і 

які є  частинами цього Договору.  

1.3. Постачальник підтверджує, Товар що поставляється, належить йому на праві власності, 

не перебуває під забороною відчуження, арештом, не утримується третіми особами, не є 

предметом застави або іншим способом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-

якими фізичними або юридичними особами або державою. 

 

2. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

2.1. Загальна ціна цього Договору складається із суми вартості всіх поставок Товару 

здійснених відповідно до цього Договору та розраховується шляхом складання сум, 

зазначених у видаткових накладних на всі поставки Товару протягом строку дії цього 

Договору. 

2.2. Розрахунки за Договором здійснюються в безготівковій формі за реквізитами, 

вказаними в Договорі, згідно виставленого Постачальником Покупцю рахунку-фактури. 

Валюта платежу за Договором - національна валюта України - гривня. 

2.3. Покупець зобов’язаний оплатити Постачальнику Товар у розмірі 100% (сто відсотків) 

вартості зазначеної у рахунку-фактурі/видатковій накладній протягом 1 (одного) 

банківського дня з моменту виставлення Постачальником Покупцю відповідного рахунку-

фактури, якщо інший строк не визначений у рахунку-фактурі. 

2.4. Ціна Товару зазначається Постачальником у рахунку-фактурі в гривневому еквіваленті 

по відношенню до євро за курсом продажу валюти на Міжбанку +2% на день складання 

рахунку-фактури. При цьому, Сторони погодили, що джерелом, яким буде керуватися 

Постачальник, при формуванні ціни у гривневому еквіваленті по відношенню до євро 

(тобто курс гривні до євро на Міжбанку + 2%), буде джерело http://kurs.com.ua/ua/mejbank 

2.5. Курс гривні по відношенню до євро, фіксується Постачальником у рахунку-фактурі. 



2.6. Якщо на момент проведення Покупцем чергової частини оплати Постачальнику за 

Товар, курс гривні по відношенню до євро зміниться більш ніж на 2%, то сума відповідної 

частини оплати підлягає перерахунку за наступною формулою: 

S1 = S0 * N % * A1 / A0, де 

S1 - сума у гривнях, що підлягає сплаті згідно з N % вартості поставки зазначеної в рахунку-

фактурі; 

S0 - загальна початкова сума у гривнях на дату підписання рахунку-фактури; 

N % - відсоток від загальної суми зазначеної в рахунку-фактурі, який сплачується; 

A1 - вартість у гривнях одного євро за курсом Міжбанківського валютного ринку України 

(надалі – «Міжбанк») +2% на момент оплати; 

A0 - вартість у гривнях одного євро за курсом продажу валюти на Міжбанку  +2% на дату 

складання рахунку-фактури. 

2.7. У разі зміни показника A1 по A0, вартість Товару зазначена в Специфікації вважається 

узгодженою в розмірі, що дорівнює сумі частин платежів, перерахованих на поточний 

рахунок Постачальника. 

2.8. Загальна вартість Товару вважається сплаченою Покупцем в повному обсязі, коли всі 

частини оплати, розраховані в порядку визначеному цим Договором, в тому числі у 

результаті їх перерахунку у зв’язку із зміною курсу гривні по відношенню до євро більш 

ніж на 2 %, перераховані на поточний рахунок Постачальника, а сума відсотків від вартості 

зазначеній в рахунку-фактурі (N %), які відповідають кожному платежу, складає 100 %. 

2.9. При оплаті Покупцем вартості Товару за курсом, відмінним від курсу, визначеного в 

рахунку-фактурі , Сторони зобов'язуються в момент відвантаження Товару скласти і 

підписати Акт узгодження ціни, який є документальним підтвердженням визнання 

Сторонами відповідного збільшення (зменшення) своїх доходів (витрат) за цією поставкою 

в обліку та оподаткуванні. 

 

 

 

ДОГОВІР 

поставки товару з передпродажною підготовкою та гарантійним обслуговуванням 

 

м. __________«____» _________ 202_р. 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «______________», надалі іменується 

"Постачальник", в особі директора ______________, що діє на підставі  Статуту, з однієї 

сторони, та  

Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________», надалі іменується 

"Покупець", в особі  директора _______________ що діє на підставі Статуту, з другої 

сторони, разом іменуються "Сторони", уклали цей Договір  про таке:  

 

 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник бере на себе 

зобов'язання здійснити поставку товару в асортименті, кількості та у строки згідно зі 

специфікацією, яка є додатком № 1 до цього Договору (надалі іменується "товар"), 

здійснити його передпродажну підготовку, та проводити гарантійне обслуговування 

відповідно до гарантійних зобов'язань Постачальника, а Покупець зобов'язується прийняти 

та оплатити зазначений товар. 

1.2. Обов'язки Постачальника щодо передпродажної підготовки та гарантійного 

обслуговування товару деталізовані у додатку № ____ до цього Договору.  

1.3. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог 

Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2020 року), 

які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним 

характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього 

Договору.  

 

2. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРІВ 

2.1. Постачання товару за даним Договором та його передача від Постачальника Покупцю 

здійснюється на умовах EXW (франко-завод) Постачальника (ІНКОТЕРМС 2020) за 

адресою: _____________________. 

2.2. Поставка товару для Покупця на склад Постачальника за цим Договором здійснюється 

протягом 30-ти робочих днів з дня здійснення Покупцем попередньої оплати, відповідно до 

п. 3.2 даного Договору 

2.3. Часткова та дострокова поставка товару дозволяється. 

         2.4. Покупець зобов’язується отримати  повністю оплачений ним товар  протягом 5-

ти робочих днів з моменту отримання ним повідомлення про надходження товару на склад 

Постачальника. При цьому, повідомленням вважається будь-який документ, який 

підтверджує поінформованість Покупця про надходження товару на склад Постачальника.   

2.5. Право власності на Товар, який є предметом даного Договору, виникає у Покупця з 

моменту отримання Товару у Постачальника шляхом оформлення Сторонами належним 

чином видаткової накладної. 

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ 

3.1. Товар та роботи з передпродажної  підготовки і гарантійного обслуговування 

товару оплачуються Покупцем відповідно до специфікації, що є додатком № 1 до цього 

Договору.  

3.2. Оплата товару та робіт з передпродажної  підготовки і гарантійного 

обслуговування товару здійснюється Покупцем шляхом попередньої оплати за п'ять 

банківських днів до початку поставки товару відповідно до п. 2.2 цього Договору.  

 



4. ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ 

4.1. Якість товару, що поставляється за цим Договором, має відповідати вимогам, 

встановленим державними стандартами та технічними умовами, діючими в Україні для 

даного виду товару, а також вимогам і стандартам виробника товару, і підтверджуватися 

сертифікатом відповідності чи свідоцтвом про визнання відповідності (для товарів, які в 

відповідно до чинного законодавства України підлягають обов'язковій сертифікації в 

Україні), висновком державної санітарно-гігієнічної експертизи або гігієнічним 

сертифікатом, якісним посвідченням та іншими документами відповідно до чинного 

законодавства України. 

4.2. Документи, які підтверджують якість та безпеку товару, повинні бути передані 

Постачальником при укладенні цього Договору або направлені разом із товаром в 

оригіналах або в належним чином засвідчених копіях. 

4.3. Товар повинен поставлятися в повній комплектності згідно з умовами цього Договору, 

вимогам і стандартам виробника товару, а також вимогам державних стандартів і технічних 

умов, що діють в Україні для даного виду товару. Додаткові вимоги до якості 

(комплектності) товару, при їх наявності, вказуються у відповідній Специфікації на товар. 

4.4. Якщо якість товару не буде відповідати державним стандартам і технічним умовам, 

іншій нормативній документації діючими в Україні для даного виду товару, або умовами 

цього Договору, а також при відсутності документів, які підтверджують якість та безпеку 

товару, Покупець має право: 

4.4.1. відмовитися від прийняття і оплати товару, а якщо він вже оплачений, вимагати 

повернення сплачених за нього сум; 

4.4.2. вимагати від Постачальника заміни товару; 

4.4.2. вимагати від Постачальника безоплатного усунення недоліків товару. У цих випадках 

Постачальник зобов'язаний протягом ____ (_________) календарних днів з дати отримання 

відповідної вимоги Покупця за свій рахунок забрати (вивезти) повернутий Покупцем товар 

і повернути сплачені за нього кошти (в разі, якщо товар повністю або частково оплачений) 

або зробити заміну товару або усунення його недоліків. 

4.3. У разі, якщо в результаті лабораторного дослідження або експертизи буде виявлено 

невідповідність якості товару нормативним документам або вимогам цього Договору, 

Постачальник зобов'язаний на вимогу Покупця протягом ____ (________) календарних днів 

за свій рахунок прийняти повернення поставленого неякісного товару та здійснити 

повернення коштів Покупцю за неякісний товар протягом 2 (двох) банківських днів з 

моменту повернення даного товару (в разі, якщо товар оплачений). 

 

5. ВІДВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ 

5.1. Відвантаження товару здійснюється автотранспортом Покупця зі складу 

Постачальника при умові повної оплати Покупцем товару. 



 

 

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

6.1. Постачальник зобов'язаний: 

6.1.1. Проводити передпродажну  підготовку та гарантійне обслуговування протягом 

гарантійного строку експлуатації товару у разі додержання Покупцем та кінцевим 

набувачем товару умов експлуатації, транспортування та зберігання товару; відряджати до 

Покупця власних спеціалістів та (або) проводити підготовку обслуговуючого персоналу 

Покупця, які здійснюватимуть передпродажну  підготовку та гарантійне обслуговування 

товару. 

6.1.2. Протягом гарантійного строку експлуатації товару забезпечувати Покупця за 

його заявками асортиментом запасних частин, необхідних для проведення гарантійного 

обслуговування (ремонту), передпродажної  підготовки товару, здійснювати відвантаження 

запасних частин для своєчасного гарантійного обслуговування, передпродажної  

підготовки товару. 

6.1.3. Протягом __________ робочих днів з дня отримання відповідної вимоги 

Покупця здійснювати обмін товару та (або) запасних частин до нього, що не підлягають 

ремонту.  

6.2. Покупець зобов'язаний: 

6.2.1. Прийняти та оплатити товар, відповідно до умов цього Договору. 

6.2.2. Сприяти Постачальникові у проведенні останнім передпродажної  підготовки та 

гарантійного обслуговування, вчиняти усі необхідні дії для цього, визначенні за 

погодженням Сторін, забезпечувати відповідні належні організаційні та матеріальні умови.  

 

 

Договір купівлі - продажу товарів  

(на умовах поставки продавцем на адресу покупця) 

 

м. _____                     «_____» ____ 202_  року 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________», що є платником податку на 

прибуток на загальних умовах, що іменується надалі Продавець, в особі директора 

_____________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Товариство з обмеженою 

відповідальністю «______________», що є платником податку на прибуток на загальних умовах, 

що іменується надалі Покупець, в особі директора ______________, що діє на підставі Статуту, з 

другого боку, які разом іменуються Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цю угоду (надалі 

іменується "Договір") про наступне:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Продавець зобов'язується 

передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти у свою власність та оплатити 

Товар в кількостях та за ціною (вартістю), що наводяться в Додатках до цього Договору, які 



підписуються та скріплюються печатками обох Сторін та є невід'ємною частиною цього 

Договору (далі - Додатки). 

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ 

2.1. Передача Товару у власність Покупця здійснюється Продавцем протягом терміну та за 

адресою, яка визначається в Додатках до цього Договору. 

2.2. Факт передачі Товару у власність Покупцеві оформляється Сторонами шляхом 

підписання двостороннього Акта прийому-передачі Товару або видаткової накладної, які 

підписуються обома Сторонами у момент передачі-приймання Товару. Покупець несе ризик 

випадкової загибелі (або пошкодження) Товару лише з моменту підписання обома Сторонами 

Акта прийому-передачі Товару або видаткової накладної. 

2.3. Моментом переходу права власності на Товар від Продавця до Покупця вважається дата 

підписання Сторонами вищевказаного Акта прийому-передачі Товару або видаткової накладної. 

2.4. Товар доставляється (перевозиться) силами та засобами Продавця за адресою, яка 

визначається в Додатках. Вартість доставки (перевезення) Товару включається у ціну (вартість) 

Товару. 

2.5. У випадку виявлення Покупцем недоліків Товару при його прийманні Продавець 

зобов'язується усунути виявлені недоліки Товару у строк ___________. У такому випадку 

приймання Товару та підписання відповідного Акта прийому-передачі Товару або видаткової 

накладної здійснюється сторонами після усунення вказаних недоліків. 

3. ЦІНА (ВАРТІСТЬ) ТОВАРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ ТОВАРУ 

3.1. Загальна ціна (вартість) Товару за цим Договором визначається в Додатках до 

Договору. 

3.2. Оплата ціни (вартості) Товару здійснюється Покупцем в національній валюті України 

безготівково шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Продавця. 

3.3. Оплата вартості (ціни) Товару здійснюється Покупцем на умовах після оплати 100 % 

вартості (ціни) Товару протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту підписання обома 

сторонами Акту прийому-передачі Товару або видаткової накладної. 

3.4. Датою оплати вартості (ціни) Товару (чи його частини) вважається дата надходження 

грошових коштів на поточний рахунок Продавця. 

3.5. Сторони в Додатках до цього Договору можуть визначити інший порядок здійснення 

оплати за Товар. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Продавець зобов'язується: 

4.1.1. Передати Покупцеві Товар та усю необхідну технічну документацію на нього у 

власність в термін, який визначається у Додатках 

4.1.2. Скласти та підписати двосторонній Акт прийому-передачі Товару або видаткову 

накладну. 

4.1.3. Забезпечити якість Товару відповідно до чинних в Україні технічних умов та 

стандартів, усувати виявлені Покупцем недоліки Товару. 

4.1.4. Здійснити у термін ___________ з моменту отримання відповідного письмового 

повідомлення Покупця заміну неякісного Товару. 

4.2. Покупець зобов'язується: 

4.2.1. Прийняти обумовлений в Додатках до цього Договору Товар; 

4.2.2. Оплатити вартість (ціну) Товару у визначені цим Договором строки (терміни); 

4.2.3. Підписати двосторонній Акт прийому-передачі Товару або видаткову накладну в 

рамках цього Договору. У випадку виявлення Покупцем недоліків Товару при його прийманні, 

Покупець виконує дії визначені у п.2.5. цього Договору. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 

 

Повні тексти договорів завантажаться після оплати за змістом договорів: 



Зміст збірника договорів поставки (постачання) 

 

Зразок договору поставки умовах FCA (франко – перевізник) Інкотермс 2020 

Зразок договору поставки товару з передпродажною підготовкою та гарантійним 

обслуговуванням на умовах EXW (франко-завод) Інкотермс 2020 

Зразок договору поставки товарів на умовах страхування на умовах CIP Інкотермс 2020 

Зразок договору поставки щебеню, щебеневу суміш та відсів на умовах EXW або CPT 

Інкотермс 2020 

Зразок договору разової поставки товару між фізичними особами підприємцями 

(cамовивіз 100 предоплата) 

Зразок договору поставки професійного устаткування для використання в господарській 

діяльності з мінімізацією можливих ризиків для покупця на умовах DDP Інкотермс 2020 

Зразок договору поставки продукції на умовах СРТ  Інкотермс 2020 

Зразок договору поставки на умовах СРТ (склад Покупця) у відповідності до Правил 

Інкотермс 2020 

Зразок договору поставки товарів на умовах DPU   Інкотермс 2020 

Зразок договору поставки вентиляційного обладнання (з зазначенням ціни обладнання в 

окремому рахунку) на умовах FCA  Інкотермс 2020 

Зразок договору поставки (постачання) вантажу на умовах FCA (Франко – перевізник) 

Інкотермс 2020 

Зразок договору купівлі-продажу товарів на умовах франко – завод в редакції Інкотермс 

2020 

Зразок договору купівлі-продажу товарів на умовах самовивозу покупцем 

Зразок договору купівлі - продажу товарів на умовах постаки продавцем на адресу 

покупця 

 

 

 


