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ДОГОВІР 

поставки №______ 

м. Кропивницький «____»________ 20__ рік 

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОСТАЙЛ», 

в особі директора Домбровської Олени Вікторівни, що діє на підставі статуту, з однієї сторони, та  

ПОКУПЕЦЬ: __________________________________________________________, в особі 

_______________________, що діє на підставі ____________, з іншої сторони, (надалі разом 

іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей договір (надалі – Договір) про наступне. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених Договором, Постачальник зобов’язується поставити і 

передати у власність Покупця __________________________, згідно із Специфікацією (Додаток 1 до 

Договору) (надалі – Товар), а Покупець зобов’язується прийняти Товар та своєчасно здійснити його 

оплату. 

2. УМОВИ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ 

2.1. Поставка Товару здійснюється не пізніше 10 (десяти) днів після надходження Постачальнику 

попередньої оплати від Покупця, згідно із п. 5.1.1. Договору. 

2.2. Товар передається однією Стороною іншій, за кількістю, відповідно до супроводжуючої 

документації. 

3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ 

3.1. Якість Товару, який поставляється, має відповідати стандартам якості, що діють в Україні, та на 

письмову вимогу Покупця підтверджуватись сертифікатом якості, виданим виробником, або 

сертифікатом якості, виданим компетентним державним органом України. 

3.2. Покупець має право пред’явити претензії щодо якості та кількості Товару протягом 5 (п’яти) 

календарних днів з дати поставки Товару, при наявності відповідного акту, складеного в момент 

прийому Товару. 

4. ЦІНА ТОВАРУ 

4.1. Загальна вартість Товару становить ________________ (_____________________) гривень 00 

копійок, з ПДВ. 
4.2. Ціна одиниці Товару, назва і загальна вартість Товару вказується в Специфікації (Додаток 1 до 

Договору), рахунках та видаткових накладних, що є невід’ємною частиною Договору. 

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

5.1. Покупець здійснює розрахунки за Договором в наступному порядку: 

5.1.1. ______________ (_____________) гривень – попередня оплата згідно із рахунком 

Постачальника; 

5.2. Товар відвантажується зі складу Постачальника за адресою: м. Кропивницький, 

вул. Байкальська, 124, у строки визначені п.2.1. Договору. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов Договору, Сторони несуть 

відповідальність, передбачену чинним законодавством України та Договором. 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

7.1. Сторона звільняється від визначеної Договором відповідальності за повне чи часткове 

порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних 

обставин, за умови, що їх настання було засвідчено Торгово-промисловою палатою України. 

7.2. Під форс-мажорними обставинами у Договорі розуміються стихійні явища природного характеру 

(землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, 

техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, 

масові епідемії, тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські 

хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання 

заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого 

самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які 

унеможливлюють виконання Сторонами Договору або тимчасово перешкоджають такому 

виконанню. 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8.1. Усі спори, що виникають з Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між 

Сторонами. 

8.2. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку 

згідно з чинним законодавством України. 
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9. ДІЯ ДОГОВОРУ 

9.1. Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх 

зобов’язань за Договором. 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

10.1. Передача прав та обов’язків за Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається 

виключно за умови письмового погодження з іншою Стороною. 

10.2. Зміни в Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою 

угодою до Договору. 

10.3. Договір складений українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають 

однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Постачальник: 

ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» 

Код ЄДРПОУ 38852421 

Україна, 25030, м. Кропивницький 

(Кіровоград), вул. Лавандова (М.Тореза), 27 

тел: +38-050-488-86-20, +38-050-333-95-37 

e-mail: pom_dir@ecostyle.in.ua 

п/р UA543052990000026002045101448 

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»  

платник ПДВ 

 

Директор 

 

____________________ О.В.Домбровська 

 

Покупець: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________  

 

 


