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ДОГОВІР ПОСТАВКИ №31567 

місто Луцьк                                                                                                                                    15 жовтня 2018 року 

  

Ми, що нижче підписалися: 

з однієї сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛАКІКРАСКИ”, код за ЄДРПОУ 10769501, 

місцезнаходження: м. Київ, проспект Льва Толстого, будинок 40, надалі за текстом іменується «Постачальник», 

в особі керівника Колесника Віктора Володимировича, що діє на підставі Статуту, та 

  

Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРИЗМА”, код за ЄДРПОУ 64779582, місцезнаходження: м. Київ, 

провулок Різний, 12, оф. 6, в особі керівника Хіміч Олега Павловича, що діє на підставі Статуту, надалі за текстом 

іменується «Покупець», з другої сторони, разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона», уклали цей 

договір поставки (далі по тексту – Договір) на підставі чинного законодавства України, про наступне: 

  

ТЕРМІНИ 

  

Терміни, що вживаються в Договорі мають наступне значення: 

Сторони – Постачальник та Покупець. 

Замовлення – документ, що надається Покупцем Постачальнику, на підставі якого здійснюються поставки 

Товару.  

Партія – Товар в кількості, асортименті, по цінах та на суму, що вказані в окремому Замовленні і постачається 

Постачальником Покупцеві на умовах Договору згідно накладних Постачальника одноразово.  

Специфікація – документ, у якому визначається найменування Товару, ціни на кожну асортиментну позицію 

Товару, що використовується для оформлення Замовлення і накладних. Специфікація є невід’ємною частиною 

Договору. 

Пункт поставки – адреса розміщення торгового центру Покупця, що вказана в Замовленні, куди Постачальник 

поставляє Товар на умовах Договору. 

Споживач - фізична особа, яка придбаває для особистих потреб у Покупця Товар, поставлений Постачальником. 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

  

1.1. Постачальник зобов'язується поставляти Покупцеві Товар у встановлені строки, а Покупець зобов'язується 

приймати такий Товар і сплачувати за нього на умовах даного Договору.  

1.2. Предметом поставки є визначений Товар з найменуванням, зазначеним у Специфікаціях та/або інших 

документах згідно умов Договору, підписаних Постачальником та Покупцем. 

  

2. УМОВИ ПОСТАВКИ 

  

2.1. Поставка Товару здійснюється Постачальником на умовах DDP (Офіційні правила тлумачення торговельних 

термінів Міжнародної торгової палати Інкотермс 2010) – склад Покупця згідно Замовлень останнього.  

2.2. Разом з Товаром Постачальник повинен передати Покупцю бухгалтерські документи (транспортна, 

видаткова та податкова накладна). Зазначені документи повинні бути складені українською мовою, відповідати 

вимогам чинного законодавства станом на дату поставки Партії Товару. 

Транспортна накладна є окремим документом, який оформлюється Постачальником без зазначення ціни Товару 

та надається Постачальником Покупцю безпосередньо разом з Товаром. Форма Транспортної накладної 

погоджена Сторонами та наведена в Додатку № 1, який є невід’ємною частиною Договору.  

Видаткова та податкова накладні надаються до головного офісу Покупця (або відділу обліку відповідного 

торгового центру Покупця, в залежності від місця поставки). 

2.3. Якщо вказані у пункті 2.2. Договору документи складені із порушенням зазначених вимог, якщо 

найменування та/або номенклатура Товару, зазначені в таких документах, не відповідають найменуванню та/або 

номенклатурі поставленого Товару, Покупець має право відмовитися від прийняття Товару. 

2.4. Право власності і ризик випадкового знищення, або випадкового пошкодження Товару, переходить від 

Постачальника до Покупця з моменту, коли Товар поставлено Покупцеві вивантаженим на приймальну 

платформу торгового центру, і Сторони підписали накладну, що засвідчує отримання Товару Покупцем. 

  

3. КІЛЬКІСТЬ І АСОРТИМЕНТ ПОСТАВКИ 

  

3.1. Загальна кількість Товару, що підлягає поставці, одиниці вимірювання, його часткове співвідношення 

(асортимент, номенклатура тощо) за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами, розмірами, 

визначаються Специфікацією за згодою Сторін. 

3.2. Специфікації після погодження Сторонами є невід’ємними частинами Договору. 

3.3. Поставка Товару по кількості, якості, асортименту і ціні, повинна відповідати Замовленням Покупця та 

супровідним документам Постачальника. Зазначення Постачальником номеру Замовлення у товаро-супровідних 

документах, відповідно до яких здійснюється поставка товарів, вважається прийняттям Замовлення 

Постачальником в повному обсязі. 

  


