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ДОГОВІР №  

 

 

м. Дніпро         «___» _________2019 року 

 

 

_________________________________________, надалі – Покупець, в особі директора 
__________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та  ________________________,  

надалі – Постачальник, в особі ______________, який діє на підставі Статуту, з іншого боку,  разом – 

Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір, надалі – Договір, про наступне:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Постачальник зобов’язується передати у встановлений термін непридатні для прямого 
використання вироби або частини виробів побутового і/або промислового призначення, які за 

рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок морального або фізичного зносу 

(далі – Товар), у кількості, асортименті та за ціною, вказаною у Специфікації до Договору, яка є його 
невід’ємною частиною,  у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти  і сплатити його 

на умовах передбачених  цим Договором. 

1.2. Постачальник повідомляє, що Товар на момент постачання є власністю Постачальника, 

нікому не проданий, не подарований, в запоруці, в спорі і під забороною не знаходиться. 
 

2. ТЕРМІНИ І УМОВИ ПОСТАЧАННЯ 

2.1.  Відвантаження  Товару проводиться  за рахунок, силами та транспортом Покупця за 
адресою вказаною Постачальником, в строк, узгоджений цим Договором.  

2.2. Кількість Товару приймається відповідно до зважування, ці данні є основними для Покупця 

та Постачальника.  

2.3. Після перевантаження та зважування Товару на транспорт Покупця, Постачальник складає 
та передає на підпис Покупцю акт прийому-передачі Товару. У разі відсутності мотивованих 

зауважень до кількості, якості та асортименту Товару, Покупець зобов’язаний протягом 3 (трьох) 

робочих днів підписати вищевказаний акт та повернути його Постачальнику. 
2.4. У випадку наявності мотивованих зауважень Покупця, вони оформлюються актом, із 

зазначенням зауважень, які Постачальник зобов’язаний усунути за свій рахунок на протязі 5 (п’яти) 

робочих днів з дати отримання такого акту, після чого Покупець підписує акт прийому-передачі 
Товару. 

2.5. Право власності на Товар за цим Договором переходить від Постачальника до Покупця з 

моменту прийняття Товару Покупцем, що підтверджується підписанням  акту прийому-передачі 

Товару, який складається Постачальником та підписується уповноваженими представниками Сторін. 
2.6. Після підписання акту прийому-передачі Товару уповноваженими представниками Сторін 

усі суперечки, щодо кількості, якості та  асортименту Товару вважаються необґрунтованими. 

 
3. ВАРТІСТЪ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНК1В 

3.1. Загальна вартість Товару згідно цього Договору визначається виходячи із Специфікації до 

цього Договору, яка є його невід’ємною частиною. На кожну окрему партію Товару Сторони 
підписують нову Специфікацію до Договору в якій має бути відображена кількість, асортимент та 

вартість Товару. У випадку відмови Постачальника у підписанні нової Специфікації, даний Договір 

вважається розірваним.  

3.2. Покупець зобов’язаний зробити оплату вартості поставленого Товару згідно вказаної 
кількості Товару у акті прийому-передачі Товару у безготівковій формі, шляхом перерахування 

грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника впродовж 5 (п’яти) банківських днів з 

моменту прийняття Товару, згідно рахунку фактури пред’явленого до оплати Постачальником. 
3.3. На час проведення розрахунків, Постачальник має надати Покупцю всі 

товаросупроводжувальні оригінали наступних  документів: рахунок-фактуру, ТТН, видаткову 

накладну, акт прийому-передачі Товару.  
 

4. ВIДПОВІДАЛЬНІCTЬ CTОРІН 

4.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.  

4.2. За порушення Постачальником термінів постачання або недопоставку Товару, 

Постачальник сплачує на користь Покупця пеню у розмірі 1%  (одного відсотка) від вартості 
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непоставленого або недопоставленого Товару за кожний день прострочення, але не більше ніж 10% 

(десяти відсотків) від суми непоставленого або недопоставленого Товару.  

4.3. За порушення Покупцем термінів оплати Товару, Покупець  сплачує на користь 

Постачальника пеню у розмірі у розмірі 1%  (одного відсотка) від вартості непоставленого або 
недопоставленого Товару за кожний день прострочення. 

4.4. У разі повної або часткової відмови однієї із Сторін від виконання своїх зобов'язань за 

Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі збитки, пов'язані з цією відмовою. 
4.5. Сплата штрафних санкцій, а також відшкодування збитків не звільняє Сторони від 

виконання своїх зобов'язань за Договором. Збитки за Договором відшкодовуються в повній сумі 

понад штрафні санкції. 
 

5. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК ТА РОЗБІЖНОСТЕЙ

5.1. Всі суперечки та розбіжності, що виникли між Сторонами під час виконання цього 

Договору, вирішуються шляхом переговорів.  
5.2. У випадку, коли згоди досягнути неможливо, суперечки та розбіжності  вирішуються у 

судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 
 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх 

зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: 
пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха, а також військових дій будь-якого характеру, 

масових громадських і військових заворушень та безладдя, дій місцевих органів влади, якщо ці 

обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.  
6.2. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана письмово 

повідомити про це іншу Сторону в п'ятиденний термін про настання і припинення вищевказаних 

обставин, при невиконанні зазначених дій Сторона втрачає право посилання на форс-мажорні 

обставини. Належним доказом дії обставин непереборної сили буде для будь-якої зі Сторін є 

Сертифікат регіонального представництва Торгово-промислової палати України, що підтверджує їх 
виникнення.  

6.3. Термін виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії обставини 

непереборної сили, а також на час дії наслідків, викликаних цими обставинами.  

6.4. Якщо ці обставини триватимуть більше одного місяця, кожна Сторона матиме право 
відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в цьому випадку жодна зі Сторін 

не буде мати права вимагати від іншої Сторони відшкодування можливих збитків. 

  

7. ІНШІ УМОВИ 
7.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до 31.12.2019 року. 

7.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, яке мало місце під час дії цього Договору та не звільняє Сторони від зобов’язання 

відносно розрахунків за цим Договором. 
7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі 

реквізитів та зобов’язуються  своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а 

у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.  
7.4. Представники Сторін гарантують, що мають всі необхідні повноваження для здійснення 

дій щодо підписання цього Договору від імені і в інтересах Сторін. Якщо після укладання цього 

Договору з’ясується, що Сторона не мала права його укладати і його дія має бути припинена, то 
винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні всі витрати, які та понесла в зв’язку з 

укладанням цього Договору, а також завданні збитки. 

7.5. Між Сторонами у передбачених законом порядку та формі враховані вимоги та досягнуто 

згоди щодо всіх його істотних умов. 
7.6. Покупець підтверджує , що він є платником податку на прибуток на загальних підставах та  

є платником податку на додану вартість  

7.7. Постачальник підтверджує, що він є  платником податку на прибуток на загальних 
підставах.  

7.8. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 

українською мовою в двох автентичних примірниках, скріплені печатками,  які мають однакову 
юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.   

7.9. Специфікації до Договору, що складені у письмовій формі та підписані уповноваженими 
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представниками обох Сторін, є його невід’ємною частиною. 

7.10. Всі зміни та доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною у випадку, якщо 

вони укладені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками обох Сторін.  

7.11. Документи, підписані Сторонами і передані зв’язком факсиміле, мають юридичну силу. 
Сторони зобов’язуються надати оригінали відправлених документів впродовж 10 днів з дня 

відправлення факсу.  

7.12. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством 
України.  

7.13. Кожна із Сторін має право розірвати даний договір, про що має попередити іншу сторону 

у письмовій формі заздалегідь за 30 (тридцять) календарних днів, шляхом направлення цінного листа 
з описом вкладення. 

7.14. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін 

до третіх осіб, допускається виключно за умови письмового погодження усіх Сторін. 

7.15. Після підписання цього Договору всі попередні переговори по ньому, листування, 
попередні угоди і протоколи з питань, які так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають 

юридичну силу.  

7.16. Сторони мають право обробляти персональні данні один одного згідно Закону України 
«Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. 

7.17. Сторони зобов’язалися не розголошувати факти і інформацію, які пов’язані з виконанням 

цього договору, а також вміст даного договору будь-якій третій стороні. 

 

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

Постачальник 

 

 

 

 

 

  

 

 Покупець 

 

 



 

                                                                                                                                         Додаток №1 

                                                                             до Договору № __ від «___» _______ 2019р. 

                                                    

 

                                                               СПЕЦИФІКАЦІЯ  

 

№ п/п Найменування Одиниця виміру Ціна грн. за 

одиницю з ПДВ 

 

 

 

 

1 

Вироби або частини виробів побутового 

і/або промислового призначення 

(ПК в комплекті та розукомплектовані, 

монітори, ноутбуки, стаціонарні та 

мобільні телефонні аппарати/факси, 

модеми, лічільники електричної енергії, 

копіювальні аппарати, калькулятори,  

інструменти, енергопостачальне 

обладнання організаційна та побутова 

техніка, б/в та списана.) Код УКТЗЕД 

8471900000 

 

 

 

 

тн. 

 

 

 

 

 

 

Повний перелік найменувань товару та його кількість передається згідно акту прийому-

передачі Товару, що підписується обома Сторонами. 

Кількість Товару визначається згідно взважувальної накладної, що підписується обома 

Сторонами. 

Підставою виставлення рахунку-фактури є взважувальна накладна.  

В рахунку-фактурі та видатковій накладній повинно бути вказано вагу Товару та його 

вартість за одиницю виміру. 

Підставою для оприбуткування Товару є видаткова накладна та ТТН. 

 
Постачальник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 Покупець 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 


