
ДОГОВІР ПОСТАВКИ №            
м. Хмельницький                                                                                                                                                                                                            

 ТОВ “СБ ПРО-СЕРВІС”  ( далі - “Постачальник”), в особі директора Співака Віктора Васильовича , який діє на підставі Статуту , з  
однієї  сторони,  і_______________________________________(  далі  -   “Покупець”),  в  особі 
директора____________________________________________,  який діє на підставі Статуту , з другої сторони, уклали даний Договір про 
слідуюче: 

1. Предмет договору

1.1.  Постачальник  на  умовах  даного  Договору зобов’язується  передавати  у  власність  Покупцю  товар  (запасні  частини  для 
сільськогосподарської  та  автотракторної  техніки,  шини,  масла,  інструменти,  АКБ,  інші  товари,  надалі-Товар)   в  асортименті  (за  
номенклатурою), кількістю та цінами, що остаточно  погоджуються сторонами у виставлених Постачальником рахунках,  є невід’ємною 
частиною Договору,  а Покупець провести оплату за товар на встановлених Договором умовах.
1.2. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс"  
(в  редакції  2000  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  товарів 

2.1.Постачальник передає Покупцеві товар окремими партіями на умовах самовивозу EXW - склад Постачальника в м. Хмельницький із  
наявного в Постачальника асортименту та кількості на протязі 3-ох робочих днів з моменту зарахування авансу в розмірі 100% оплати за 
товар на розрахунковий  рахунок Постачальника. 

2.1.1.  У  випадку  відсутності  необхідного  асортименту  товару  у  Постачальника  на  момент  здійснення  замовлення  чергової  партії,  
Покупець  має  право  замовити  даний  товар  оплативши  аванс  у  розмірі  50%  від  вартості  товару.  Строк  поставки  товару  не  може 
перевищувати  45  календарних  днів  з  моменту  зарахування  авансу  в  розмірі  50%  від  узгодженої  вартості  товару  на  рахунок  
Постачальника. Постачальник завчасно в письмовій формі повідомляє Покупця про наявність замовленого товару на складі.
2.2. Здійснення Замовником попередньої оплати, або отримання Товару без попередньої оплати є підтвердженням згоди з зазначеними в 
рахунку цінами, кількістю, та найменуваннями Товару. Після отримання, або здійснення попередньої оплати товару, заперечення щодо  
цін, або асортименту товару не розглядаються.
2.3. Поставка оформлюється підписанням сторонами видаткової накладної. Датою поставки є дата виписки видаткової накладної. Після  
підписання видаткової накладної, або передання товару перевізнику, або службі доставки для відправлення Покупцю, право власності на  
Товар, ризик випадкової загибелі, знищення, втрати, пошкодження Товару переходить до Покупця.

3. Сума Договору та умови оплати товару

3.1. Загальна сума Договору складає орієнтовно 300 000 (триста тисяч) гривень. Остаточна загальна сума Договору визначається як сума  
вартості всіх поставлених партій товару за цим договором.
3.2. Покупець, в якості підтвердження своїх зобов’язань,  зобов’язується проводити оплату в розмірі 100% вартості  за кожну замовлену 
партію  товару   шляхом  перерахування  грошових  коштів  на  розрахунковий  рахунок  Постачальника  згідно  виставленого  рахунку 
Покупцю,   не  пізніше 1  (одного)  банківського дня з  дати,  зазначеної  у  рахунку.  У випадку перевищення  цього  строку,  рахунок  є  
недійсним, а Покупець зобов’язаний узгодити з Постачальником асортимент, кількість та  ціни на замовлений товар. 
3.3  Постачальник  залишає  за  собою  право  першочергово  зарахувати  кошти,  що  надійшли  від  Покупця  в  рахунок  погашення  
заборгованості по попередніх партіях. 
3.4 Сторони домовились про те, що Продавець має право в односторонньому порядку, шляхом направлення факсимільним зв’язком 
відповідного  листа  та  відкоригованого  рахунку-фактури,  змінити  загальну  вартість  Товару,  ціну  за  одиницю  Товару  та  розмір  
відповідного  платежу/платежів  у  випадку  зміни  (збільшення)  міжбанківського  курсу  гривня/долар  США,  а  саме  курсу  гривні  для 
продажу долара США  згідно середньозваженого курсу на міжбанківському ринку за даними Національного банку України, дані щодо  
якого  розміщені, у тому числі, на офіційному Інтернет-представництві НБ України - http://www.bank.gov.ua (надалі – Міжбанк). Ціна за 
одиницю Товару,  їх загальна вартість  та розмір платежу/платежів  змінюються тільки шляхом зміни (збільшення)  несплаченої  ціни.  
Змінена нова несплачена ціна додається до сплаченої частини ціни Товару та таким чином визначається нова ціна та новий розмір  
відповідного  платежу  (платежів).  Враховуючи,  що  Постачальник  має  право  змінити  ціни  та  розміри  платежів  тільки  до  моменту 
здійснення відповідних платежів, Покупець зобов’язаний повідомити Постачальника заздалегідь про точну дату здійснення відповідних  
платежів, із урахуванням строків визначених даним договором.
3.5 Попереднє замовлення товару,  відсутнього на момент замовлення на складі Постачальника, та умови його оплати визначаються  
згідно п. 2.1.1 даного договору. 
3.6. Сторони можуть визначити інший спосіб оплати, про що складається додаткова угода.
3.7.  Зобов’язання Покупця щодо оплати партій товару вважаються виконаними в повному обсязі та в строк з моменту зарахування на  
поточний рахунок Постачальника суми вартості партій товару, вказаних у видаткових накладних.  

4. Приймання товару по кількості та якості
4.1.  Приймання  товару  по  кількості  та  якості  проводиться  Покупцем  в  момент  його  отримання  від  Постачальника.  Покупець  
зобов’язаний перевірити комплектність, цілісність тари, пломб на ній (при їх наявності), а також відсутність ознак пошкодження товару  
і, у випадку їх виявлення, негайно, письмово заявити про це Постачальнику. При відсутності такої заяви товар вважається прийнятим  
Покупцем та поверненню або обміну не підлягає. Підтвердженням прийому товару є підпис уповноваженого представника Покупця у  
видатковій накладній на отримання товарно-матеріальних цінностей. 
4.2.  Претензії Покупця по якості товару не підлягають задоволенню в разі порушення Покупцем порядку проведення налагодження 
роботи товару,  вимог по експлуатації, правил зберігання товару,  у випадку самостійного  розбирання будь-яких вузлів  і  агрегатів  в 
товарі,  без  попереднього  погодження  з  Постачальником  або внесення  змін  в  конструкцію  товару,   інших  випадках  неналежного 
використання  товару  Покупцем,  а  також  в  разі  наявності  будь-якої  простроченої  заборгованості  за  товар  у  Покупця  перед 
Постачальником по цьому договору.  

http://www.bank.gov.ua/


4.3. Покупець шляхом підписання цього договору підтверджує,  що він ознайомлений з правилами, специфікою, умовами зберігання,  
монтажу та експлуатації товару. 
4.4. Претензії по якості товару розглядаються сторонами шляхом переговорів. В разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів,  
сторони залучають незалежного експерта для отримання експертного висновку про стан товару та причини виникнення його недоліків.  
При пред`явленні необґрунтованих претензій, оплату послуг експерта здійснює  Покупець.

5. Відповідальність сторін
5.1.  У  випадку  невиконання  або  неналежного  виконання  своїх  обов’язків,  винна  сторона  несе  матеріальну  відповідальність  з  
урахуванням вимог чинного законодавства .
5.2.Сторона по Договору може вимагати розірвання договору, якщо інша сторона не виконує своїх зобов’язань по договору .
5.3 В разі прострочки поставки товару, Постачальник сплачує Покупцю за кожний день прострочки пеню в розмірі подвійної облікової 
ставки Національного банку України від суми простроченої поставки.

6. Вирішення спорів
6.1. Спори та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами з приводу чи в зв’язку з виконанням Договору, вирішуються шляхом 
переговорів.
6.2. Будь-який спір, що виникає щодо цього договору або в зв’язку з ним підлягає вирішенню згідно вимог чинного законодавства у  
порядку територіальної та предметної підсудності. 

7.Строк дії договору
7.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання та діє до __________________________ року, але не раніше повного виконання  
сторонами своїх зобов’язань за ним. У випадку якщо за 15 календарних днів до закінчення терміну дії Договору Сторони не виявлять  
бажання  припинити  договірні  взаємини,  при  відсутності  в  Сторін  взаємних  претензій  до  виконання  зобов’язань  за  договором,  дія  
Договору пролонгується на тих же умовах на один календарний рік, при чому дана пролонгація терміну дії Договору, може мати місце  
необмежену кількість разів.

8. Інші умови
8.1.  Для внесення змін (припинення) даного Договору сторони передбачили наступний порядок. Зацікавлена сторона передає іншій 
стороні в письмовій формі свої пропозиції. Інша сторона зобов’язана в п’ятиденний  строк дати на них відповідь в письмовій формі. При  
недосягненні згоди спір вирішується в порядку, передбаченому розділом. 6  даного Договору.
8.2. Накладні, за якими поставляється товар за Договором, а також додаткові угоди та інші двосторонні документи до Договору, що  
підписані уповноваженими представниками сторін, вважаються невід’ємною частиною цього Договору. 
8.3. Відносини сторін, неврегульовані даним Договором, регулюються діючим законодавством України.
8.4. Цей Договір оформлено в двох аутентичних примірниках –  для Постачальника і  для Покупця.
8.5. При зміні реквізитів сторона Договору повинна повідомити другу сторону факсом, Е-mail або рекомендованим листом у 5-денний 
термін після настання змін.
8.6.  Даний  договір  може  бути  підписаний  шляхом  обміну  підписаними  факсовими  або  електронними   копіями  даного  договору.  
Підписані електронні або факсові копії даного договору та додатки до нього мають силу оригіналу.

9. Реквізити та підписи сторін:

ПОСТАЧАЛЬНИК:          ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ “СБ ПРО-СЕРВІС”
адреса : 
тел. 
код  37412024
р.№ 
МФО в АТ ОТП Банк
ІПН  374120222254
Платник податку на прибуток на загальних підставах

 ________________________________Співак.В.В 
                                  підпис                      П.І.Б 
                                                         м.п.              

 ________________________________                                 
                                  підпис                      П.І.Б 
                                                         м.п.              


