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ОРИГИНАЛ 

 
ДОГОВІР ПОСТАВКИ №____ 

м. Київ          «»      2022 року 

 

Фізична особа-підприємець  реєстраційний номер облікової картки платника податків , надалі за текстом 

іменована – «Постачальник», яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, з однієї сторони, та, _____________________ в особі ________________________ який 

діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця надалі за текстом іменоване – 

«Покупець», з другої сторони, надалі разом за текстом іменовані – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», на 

розсуд Сторін уклали цей Договір поставки №___ від « »  ________2016 року, надалі за тексту – Договір або Договір 

поставки, про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Постачальник протягом строку дії цього Договору зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки 

(строк) Покупцеві товар (товари) на умовах згідно цього Договору, а Покупець зобов'язується прийняти вказаний 

товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму на умовах згідно цього Договору. 

1.2. Кількість товару, його асортимент (номенклатура за сортами, групами, видами, марками, типами), ціна на товар 

та вартість кожної партії товару вказуються Постачальником у видаткових накладних на кожну окрему партію 

товару. Кожна партія товару супроводжується наступними товаросупровідними документами: специфікація на 

партію товару, рахунок-фактура, упаковочний лист, CMR. Сторони прийшли до згоди, що видаткові накладні 

враховуючи їх зміст, окрім підтвердження безспірного факту передачі Постачальником та отримання Покупцем 

товару, являють собою специфікацію до цього Договору. 

1.3. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення 

торговельних термінів «Інкотермс» (в редакції 2010 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, 
пов’язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають з умов 

цього Договору 

 

2. УМОВИ ПОСТАВКИ 

2.1. Сторони визначили, що поставка товарів за цим Договором буде здійснюватися силами Постачальника за 

рахунок Покупця. 

2.2. Поставка товару буде здійснюватись партіями, які узгоджуються з Замовником на умовах EXW (Incoterms 2010) 

відповідно до рахунків – фактур та специфікацій, які є невід’ємною частиною Договору.   

2.3. Сторони вправі за спільною домовленістю протягом строку дії цього Договору змінити базис поставки, про що 

Сторони повинні укласти в письмовому вигляді зміни до цього Договору. 

2.4. Завантаження товару до транспортного засобу в пункті відправлення здійснюється силами Постачальника. 

Вивантаження (розвантаження) товару з транспортного засобу в пункті доставки здійснюється силами та за рахунок 

Покупця. Постачальник не несе зобов’язання щодо вивантаження (розвантаження) товару з транспортного засобу в 

пункті доставки.  

2.5. Пунктом постачання товару за цим Договором є ______________________ 

2.6. Датою поставки вважається дата підписання Акту здачі-прийомки Товару. 

 

3. ПЕРЕХІД РИЗИКІВ ТА ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР 

3.1. Передача Постачальником товару та приймання товару  Покупцем (в т.ч. за комплектністю, наявністю явних 

пошкоджень) здійснюється у дводенний строк, оформлюється видатковими накладними, які підписуються 

уповноваженими представниками Сторін та скріплюються печатками Сторін.  

3.2. В разі виявлення Покупцем явних пошкоджень товару, він фіксує їх в присутності представника перевізника. 

Про неявні пошкодження товару Покупець повинен повідомити Постачальника у дводенний строк. 

       3.3. Перехід права власності від «Постачальника» «Покупцеві» відбувається в момент поставки /оплати/    

       відповідної партії товару, що оформляється видатковою накладною /актом прийому-передачі/. 

3.4. Ризики випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходять від Постачальника до Покупця 

з моменту фактичної передачі товару від Постачальника до Покупця за умовами пункту 3.1. цього Договору. 

 

 

4. ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ ПОКУПЦЕМ. 

4.1. В момент передачі Постачальником Покупцю товару, Покупець здійснює приймання товару за кількістю, 

комплектністю товару та цілісністю упаковки товару. Претензії Покупця щодо кількості, комплектності товару та 

цілісності упаковки товару приймаються Постачальником до моменту підписання Сторонами видаткових накладних 

та проставляння на них печаток Сторін, після оформлення видаткових накладних Постачальник не приймає будь-



Постачальник: 

 

____________________ /__________________/ 

м.п. 

Покупець: 

 

____________________ /___________/ 

/ 

м.п. 
Сторінка 2 з 7 

Договір поставки №__ від «__» _____ 2016 року 
 

яких претензій від Покупця щодо кількості товару, комплектності товару та цілісності упаковки товару, 

поставленого Постачальником на користь Покупця. 

4.2. Постачальник приймає від Покупця претензії щодо прихованих механічних дефектів (механічних пошкоджень 

товару) протягом 2 (двох) календарних днів з дати оформлення Сторонами відповідної видаткової накладної, яка 

підтверджує факт передачі такого товару. Після спливу зазначеного строку Покупець не вправі пред’явити 

Постачальнику будь-які претензії щодо будь-яких механічних дефектів товару.  

 

5. ПОРЯДОК УЗГОДЖЕННЯ ПАРТІЇ ТОВАРУ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ. 

5.1. Поставка товару здійснюється згідно із погодженими Сторонами заявками Покупця, наданими Покупцем на 

адресу Постачальника засобами електронного чи факсимільного зв’язку або іншим зручним способом, погодженим 

Сторонами. 

5.2. Постачальник протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання від Покупця відповідної заявки розглядає 

заявку та повідомляє Покупця про прийняття заявки до виконання або про не прийняття заявки до виконання. 

Постачальник несе зобов’язання з постачання товару за умови прийняття заявки Покупця до виконання. 

5.3. Сторони визначають, що з моменту отримання погодження Сторонами заявки, тобто прийняття Постачальником 

заявки Покупця до виконання, заявка є обов’язковою для обох Сторін та не може бути змінена в однобічному 

порядку будь-якою із Сторін. За погодження Сторін допускається зміна раніше погодженої заявки, шляхом внесення 

Сторонами змін до такої заявки. 

5.4. Якщо інше не передбачено Сторонами окремим письмовим погодженням Сторін, поставка товару по погодженій 

Сторонами заявці здійснюється Постачальником не пізніше /протягом 3 (трьох) календарних днів з дня отримання 

Покупцем підтвердження про прийняття Постачальником заявки до виконання. 

       Постачальник усіма можливими способами прискорює відправлення партій товару Покупцеві. 

 

6. ЦІНА ТОВАРУ, СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. 

6.1. Ціна товару, що входить у партію поставки, вказана у видатковій накладній на поставку партії товару, є 

остаточною. Зміна остаточно узгодженої Сторонами ціни товару після його поставки Покупцю не допускається. 

Ціни встановлюються у американських доларах. 

6.2. Сума цього Договору складається з суми вартості партій товарів, поставлених Постачальником на адресу 

Покупця протягом строку дії цього Договору. 

6.3. Покупець зобов’язаний сплатити вартість відповідної партії товару шляхом попередньої оплати в розмірі  100% 

вартості партії товару за винятком інших умов погоджених із Постачальником. 

 6.4. Оплата здійснюється у розмірі повної вартості партії поставки товару шляхом безготівкового перерахування на 

поточний рахунок Постачальника, зазначений у реквізитах Постачальника в цьому Договорі або на інший 

банківський рахунок Постачальника, про який Покупець був повідомлений письмово. 

 

7. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН (ФОРС-МАЖОР). 

7.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, 

ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві сторони, що повинна виконати господарське зобов’язання, які 

унеможливлюють виконання Стороною своїх зобов’язань за даним договором, пожеж, повеней, іншого стихійного 

лиха чи природних явищ, та безпосередньої дії таких обставин на Сторону, яка повинна виконати господарське 

зобов’язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія 

зазначених обставин триває більш ніж 90 днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору і не несе 

відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше ніж за 30 діб до 

розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та терміну дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою 

України. 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 

8.1. Сторона, яка порушила господарське зобов’язання, визначене цим договором та/або чинним законодавством 

України, зобов’язана відшкодувати завдані цим збитки Стороні, права або законні інтереси якої порушено. 

8.2. У разі прострочення Покупцем оплати за поставлену Постачальником партію товару, Постачальник має  

право вимагати, а Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі 0,7% (нуль цілих сім десятих процентів)   

від вартості товару, за який прострочено оплату, за кожний день прострочення платежу.  

8.3. У разі прострочення Постачальником строків доставки товару Покупцеві , Покупець має право  

вимагати, а Постачальник зобов’язаний сплатити пеню у розмірі 0,7% (нуль цілих сім десятих процентів)  

від вартості товару,  за кожний день прострочення доставки.  

8.4. В разі, якщо Постачальник згідно погодженої та прийнятої до виконання заявки Покупця отримав   

передоплату за товар згідно п. 6.3. Договору та не зміг виконати заявку протягом 3 (трьох) днів (або іншого  

погодженого обома Сторонами строку) – Постачальник повинен повернути Покупцеві передоплату за товар  

в повному обсязі протягом одного банківського дня із дня прострочення виконання заявки. 

8.5. Сплата Сторонами штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання простроченого зобов'язання. 

8.6. Сторони прийшли до згоди, що нарахування пені за несвоєчасну оплату/доставку товару здійснюється протягом 

трьох років з дати виникнення прострочення по оплаті. 
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9. ІНШІ УМОВИ. 

9.1. Цей Договір набуває чинності з дати його укладання Сторонами (підписання обома Сторонами та проставляння 

печаток Сторін) і діє по «»_____________включно, але в будь-якому випадку до повного виконання зобов’язань 

Сторін.   

9.2. В зв’язку із закінченням строку дії цього Договору, якщо сторони продовжують виконувати його умови, договір 

вважається продовженим на невизначений строк, але кожна із Сторін має право припинити його дію, письмово 

попередивши про це не пізніше чим за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання Договору. 

9.3. Усі інші питання, неврегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

9.4. Всі зміни та доповнення (додаткові угоди та додатки) до цього Договору мають юридичну силу, якщо вони 

складені у письмовому вигляді, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками Сторін. 

Такі зміни є невід’ємною частиною Договору. 

9.5. Сторони зобов’язуються не передавати будь-яким чином права та обов’язки по цьому Договору будь-яким 

третім особам без наявності письмової згоди іншої Сторони. Угода без вказаного погодження є недійсною та не має 

юридичної сили. 

9.6. При виникненні між Сторонами спорів чи розбіжностей за цим Договором або в зв’язку з ним, Сторони повинні 

зробити усе необхідне для врегулювання зазначених спорів і розбіжностей шляхом переговорів. У випадку не 

досягнення Сторонами домовленості, спори розв’язуються у відповідності  до законодавства України в 

Господарському суді м. Києва. 

9.7. З метою встановлення автентичності тексту даного Договору, Сторони здійснюють його парафування, шляхом 

проставляння своїх підписів та печаток на кожній його сторінці. 

9.8. Цей Договір складений українською мовою, на трьох сторінках (без додатків) у двох примірниках, кожний з 

яких має однакову юридичну силу. 

9.9. Всі необхідні документи для виконання умов даного Договору, передані зв'язком факсиміле, мають юридичну 

силу з подальшим наданням оригіналу, протягом 30  календарних днів. 
9.10.  Сторони зобов'язалися при виконанні даного договору не зводити співпрацю лише до дотримання вимог, які 
містяться в даному договорі, а й підтримувати ділові контакти і вживати всіх заходів для забезпечення ефективності 
і розвитку комерційних зв'язків між собою і третіми особами. 

 

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН. 

 

Постачальник: 

Фізична-особа підприємець 

03062, Україна, м. Київ, пр.-т Перемоги 

Код ЄДРПОУ  

р/р  

МФО  у ф-ї «Розрахунковий центр» 

Приватбанку у м. Київ 

ІПН  

Свідоцтво ПДВ № 

____________________________________ 

 

  

 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

SUPPLY CONTRACT No.____ 

 

Kyiv                                    « »              2022 

The self-employed person , tax payer No. , hereinafter referred to as Supplier, acting according to the Extract from 

the Unified State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs, from the one hand and _____________________ 

represented by ________________________ , acting on the basis of certificate on the state registration, hereinafter referred 

to as Buyer, on the other hand, hereinafter together referred to as the Parties or separately as the Party, have entered into 

this Supply Contract No.___ from «  »  ________ 2016, hereinafter referred to as Contract or Supply Contract, on the 

following: 

1. SUBJECT OF CONTRACT 
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1.1. The Supplier during the term of this Contract undertakes and commits to supply (deliver) goods to the Buyer according 

to the time of delivery and under the terms of this Contract, and the Buyer shall accept the goods and pay for them in 

accordance with the requirements of this Contract. 

1.2. The quantity, assortment (nomenclature of sorts, groups, kinds, marks and types), the price of the goods and the price of 

each consignment shall be stated by the Supplier in the invoices for each consignment. Each consignment is accompanied 

by the following accompanying documents: specification of consignment, invoice, packing lists, CMR. Parties have come to 

agreement that the invoices considering their content, except of the confirmation of fact of transferring the goods by the 

Supplier and the receipt by the Buyer, are the specification of this Contract. 

1.3. The terms of this Contract are stated according to the International Rules of terms and definitions’ interpretation 

INCOTERMS, 2000 version, and used taking into account the specifications related to the municipal nature of this Contract, 

and the specifications, emerged from the terms of this Contract. 

 

2. CONDITIONS OF DELIVERY 

 

2.1. The Parties agreed that the delivery of goods according this Contract shall be made by the Supplier at the cost of the 

Buyer. 

2.2. Delivery of goods will be carried out by consignments that are consistent with the customer on terms EXW (Incoterms 

2010) under invoicing or specifications that are an integral part of the Contract. 

2.3. The Parties have the right to change the basis of delivery if it was agreed; the Parties shall conclude the agreement in the 

writing in the form of notice to the present Contract. 

2.4. The loading of goods to the vehicle at the starting point should be made by the Supplier. The unloading of goods from 

the vehicle at the point of delivery is made by the Buyer and at his cost. The Supplier is not responsible for the unloading of 

goods from the vehicle at the point of delivery. 

2.5. The point of the delivery of goods is ______________________. 

2.6. The date of signing of the Delivery-Acceptance Protocol is considered as the delivery date. 

 

3. TITLE AND RISK OF LOSS 

 

3.1. The transfer of goods by the Supplier and the acceptance of goods by the Buyer (including completeness, evidence of 

damage) should be performed within two days with the invoices that should be countersigned by the authorized 

representatives of the Parties and sealed by the Parties. 

3.2. If the Buyer finds the evidence of damage of the goods, he shall record them in the presence of the supplier representative. 

The Buyer shall report to the Supplier about the implicit defects within two days. 

3.3. The transfer of ownership title to the goods passes from the Supplier to the Buyer at the moment of transfer of the goods 

and payment for each consignment with the invoice / the Delivery-Acceptance Protocol. 

3.4. The risks of accidental damages and accidental destruction of goods transfer from the Supplier to the Buyer from the 

moment of the actual transfer of the goods from the Supplier to the Buyer set out in Clause 3.1 under this Contract. 

4. ACCEPTANCE PROCEDURE 

 

4.1. At the time of transfer of the goods from the Supplier to the Buyer, the Buyer accepts the goods, taking into account the 

quantity, completeness of goods and the absence of evident damages. The Buyer’s claims in regard to the goods quantity, 

completeness and the evident damages of packing can be submitted to the Supplier before the moment of signing of invoices 
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by Parties and sealing by the Parties, and the claims in regard to the goods quantity, completeness and the evident damages 

of packing after the completion of invoices could not be presented by the Buyer to the Supplier. 

4.2. The Supplier accepts the claims in regard to the mechanical defect (mechanical damages of the goods) from the Buyer 

within 2 (two) calendar days from the date of completion of invoice that confirms the fact of transfer of the goods. After 

termination the Buyer has no right to raise the claims to the Supplier in regard to any mechanical defects of goods. 

 

5. ORDER AND TIME OF DELIVERY, CONSIGNMENT 

 

5.1. The delivery of goods are to be agreed between Parties on the base of purchase orders, which Buyer forwards to Supplier 

by the e-mail, fax or other convenient agreed by Parties way. 

5.2. The Supplier within 1 (one) business day from the day of acceptance of the purchase order from the Buyer considers and 

notifies the Buyer about the acceptance of purchase order to the fulfillment or non-fulfillment. The Supplier shall perform 

the obligations to deliver the goods in case of the acceptance of purchase order to the fulfillment. 

5.3. The Parties determine that from the moment of the purchase order was agreed, i.e. the Buyer’s purchase order was 

accepted by the Supplier to the fulfillment, the purchase order is obligatory for both Parties and it cannot be changed by one 

Party. The change of already agreed purchase order can be made only if the Parties agreed it by making regulations to the 

purchase order. 

5.4. The delivery of goods is carried out by the Supplier within 3 (three) calendar days from the moment of acceptance by 

the Buyer the confirmation of purchase order acceptance by the Supplier, if other written agreement have no another order 

of delivery. The Supplier quickens the delivery of consignments to the Buyer with all possible ways. 

 

6. PRICE, VALUE OF THE CONTRACT AND SETTLEMENT PROCEDURE 

 

6.1. The price of goods, which is included in the consignment of delivery, is specified in the invoice of delivery and is final. 

The change of agreed by the Parties goods price after its delivery to the Buyer cannot be made. The price shall be set in US 

dollars. 

6.2. The value of this Contract is consists of the total price of consignments, which was delivered to the address of the Buyer 

by the Supplier within the term of this Contract. 

6.3. The Buyer is obliged to make the payment for each consignment in the form of pre-payment in amount of 100 % of the 

value of goods, except of cases when the Parties have other agreements. 

6.4. The full price of delivered consignment shall be paid by written order and by bank details of the Supplier specified in 

this Contract or by other bank details, about which the Buyer was notified in writing. 

 

7. FORCE – MAJEURE 

 

7.1. The Parties agreed that in case of Force-Majeure: wars, military operations, blockade, embargoes, exchange restrictions, 

changes in the legislation of the Party, which is obliged to fulfill the business obligation, the circumstances which prevent 

from fulfilling the Party’s obligations under this Contract, fires, floods, other natural calamities and natural phenomena, the 

circumstances which have a direct impact on the ability of the Party to meet their business obligations, the Party shall be 

relieved from any liability for non-performance at the duration of these circumstances. If the effect of Force-Majeure 

continues more than 90 (ninety) days the Party shall terminate the present Contract and Party shall be relieved of obligation 

only if the Party shall warn other Party in 30 days before the date of cancelling of the Contract. The force-majeure must be 

confirmed by certificate of the Chamber of Commerce of the country. 

8. RESPONSIBILITY OF PARTIES 
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8.1. The Party that will violate the business obligation in accordance with this Contract and in accordance with the current 

legislation of Ukraine is obliged to compensate for all losses, rights and benefits of another Party. 

8.2. In case of delay of the payment by the Buyer for the delivered consignment by the Supplier, the Supplier has the right 

to demand, and the Buyer has to pay a penalty of 0.7% (zero point seven tenth of percent) of the value of goods overdue per 

day of delayed payment.  

8.3. In case of delay of term of delivery by the Supplier to the Buyer, the Buyer has the right to demand, the Supplier has to 

pay a penalty of 0.7% (zero point seven tenth of percent) of the value of goods overdue per day of delayed delivery. 

8.4. In case if the Supplier received the pre-payment for the goods as stated in the agreed and accepted order set out in Clause 

6.3 under this Contract and the order was not fulfilled within 3 (three) days (or other agreed term by the Parties) – The 

Supplier is obliged to repay the pre-payment for the goods in full within one bank day from the moment of delay of the order 

fulfillment. 

8.5. The penalty payments by the Parties shall not relieve the Party from non-performance of delayed obligation. 

8.6. The Parties have agreed that the accounting of penalty payments for delayed payment / delivery of goods is made within 

three years from the date of delayed payment.  

 

9. OTHER CONDITIONS 

 

9.1. This agreement is considered to be validated from the date of entering into the Contract (signing and sealing by the 

Parties) and shall remain in force until «»_____________, but in any case until the full performance of the Parties’ 

obligations. 

9.2. In view of the expiration of this Contract, if the Parties continue to perform the terms of the Contract, the Contract is 

considered to be extended for indefinite term, but each Party has the right to terminate the present Contract with the prior 

written notification about it within 30 calendar days before the date of Contract termination. 

9.3. In cases not envisaged by this Contract the Parties are governed by the current legislation of Ukraine. 

9.4. All amendments or additions (supplementary agreements and annexes) to this Contract shall be valid only if made out 

in writing and preliminary agreed, countersigned by the authorized representatives of the Parties and sealed by the Parties. 

Such amendments are integral parts of the Contract. 

9.5. The Parties undertake not to transfer their rights and obligations under this Contract to the third parties without written 

consent of another Party. The Contract without this consent is considered to be not valid and have no legal effect. 

9.6. All disputes and discrepancies which are connected with this Contract shall be settled by the Parties through negotiations. 

In case if the Parties fail to resolve the dispute by negotiation, such dispute shall be submitted to and settled judicially 

according to the acting legislation of Ukraine and be settled by the Ukrainian economic court in Kyiv. 

9.7. With the aim to make the text of this Contract authentic the Parties initial it by signing and sealing of each page. 

9.8. This Contract is drawn up in Ukrainian on three pages (without annexes) in two copies having the same legal effect. 

9.9. All needed documents for the performing the terms of this Contract are transferred by means of facsimile and have the 

same legal effect with the further transfer of the original document within 30 calendar days. 

9.10. The Parties are obliged not only to comply with the obligations during the performing of this Contract but to keep 

business relations and make all possible to ensure the effectiveness and the development of commercial contacts between 

themselves and the third persons. 

 

10. DETAILS OF THE PARTIES AND SIGNATURES 
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Supplier: 

The self-employed person 

03062, Peremohy Avenue, Kyiv, Ukraine 

EDRPOU  

s/account #   

MFO 320649 at Branch «Rozrakhunkovyi tsentr» 

PrivatBank in Kyiv 

IPN  

Certificate PDV No.  

 

 

____________________________________ 

 

 

 


