
ДОГОВІР 

ПОСТАВКИ ЗЕРНА №  

 м. ____ «___» _____________ 202_ р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю , далі – «Постачальник», в особі Генерального 

директора, який діє на підставі Статуту, з одного боку та Товариство з обмеженою 

відповідальністю, далі – «Покупець», в особі директора, який діє на підставі Статуту, далі разом – 

«Сторони», підписали даний договір, далі – «Договір», про наступне: 

                                                     1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. У порядку та на умовах цього Договору Постачальник у визначений Сторонами строк 

поставляє та передає Покупцеві у власність зерно культури, встановленої додатком № 1 до цього 

Договору (далі - Товар), а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити його.  

2. КІЛЬКІСТЬ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ 

2.1. Кількість Товару, який має бути переданий за цим Договором, визначається у 

наступному порядку: 2.1.1. Постачальник зобов’язується поставити Покупцю Товар у кількості, 

встановленій додатком № 1 до цього Договору, який буде вирощений та зібраний в 20__ році на 

земельній ділянці/ділянках сільськогосподарського призначення Постачальника загальною 

посівною площею (далі – Посівна площа) _________га;  

2.1.2. Постачальник зобов’язаний поставити Товар для зберігання на зерновий склад, 

вказаний згідно п. 2.2 Договору, в кількості та в строк, встановлені додатком № 1 до цього Договору.  

2.2. Базис та умови поставки Товару встановлюються додатком № 1 до цього Договору.  

2.3. Покупець залишає за собою право змінити базис поставки, попередньо повідомивши 

про це Продавця, але не пізніше ніж за 45 календарних днів до кінцевого строку поставки.  

2.4. Передача Товару у власність здійснюється на базисі поставки, визначеному у додатку 

№ 1 до цього Договору (надалі – Зерновий склад), в строки, встановлені у додатку № 1 до цього 

Договору. Зобов’язання Постачальника з поставки Товару не залежить від величини зібраного на 

Посівній площі урожаю та може бути виконане Постачальником за рахунок інших полів 

Постачальника. Поставка Товару, раніше придбаного Постачальником у третіх осіб, може бути 

здійснена тільки за попередньою письмовою згодою Покупця, про що складається додаткова угода.  

2.5. Сторони домовились, що однією з істотних умов даного Договору є укладення товарної 

аграрної розписки/договору застави зерна майбутнього врожаю, яка (який) має бути нотаріально 

посвідчена (-ий) у встановленому законодавством порядку.  

2.6. Поставка вважається здійсненою в момент підписання акта(ів) передавання-приймання 

Товару на Зерновому складі визначеному згідно з п. 2.2 відповідно до умов цього Договору та видачі 

Покупцеві складської квитанції або складського свідоцтва. Сама лише поставка Товару 

Постачальником на Зерновий склад, визначений у додатку № 1 до цього Договору без підписання 

відповідних акта(ів) передавання-приймання та видачі Покупцеві складської квитанції або 

складського свідоцтва не є належним виконанням Договору щодо поставки Товару.  

2.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження Товару до моменту поставки (переходу 

права власності) Товару несе Постачальник.  

3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ 

3.1. Якість Товару має відповідати показникам, встановленим у додатку № 1 до цього 

Договору.  

3.2. Вміст амброзії у Товарі не допускається, Товар має бути без живих шкідників, у 

здоровому стані, придатний для продажу, мати нормальний запах (без затхлого, солодового, 

пліснявого, стороннього запахів), мати властивий здоровому зерну нормальний колір.  

3.3. Поставка Товару з порушенням умов щодо якості Товару не допускається. Товар, який 

не відповідає умовам цього Договору щодо якості, Покупцем не приймається. 



 


