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ДОГОВІР ПОСТАВКИ №
м. Київ

«___» ______________ 2018 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «БОЙЛЕР.УА», що є платником податку на прибуток на
загальних підставах, в особі директора Володченко Юлії Вікторівни, яка діє на підставі Статуту
підприємства
(далі
–
Постачальник)
з
однієї
сторони,
та
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
що
є
________________________________________________________________________
в
особі
______________________________________________________________________, (далі – Покупець), з
іншої сторони, (за спільного згадування – Сторони, а окремо – Сторона), уклали цей договір (далі –
Договір) про наступне:
1.Предмет договору, кількість, якість товару
1.1. Постачальник зобов’язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати у
власність Покупцеві товар, визначений у п. 1.2 цього Договору (далі - товар), а Покупець зобов’язується
відповідно до цього Договору оплатити та прийняти цей товар.
1.2. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає поставці за цим Договором,
його часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) визначаються в рахунках-фактурах
та видаткових накладних.
1.3. Якість товару за цим Договором має відповідати ГОСТ, ТУ, ДСТУ та іншим відповідним стандартам
України.
1.4. Умови цього Договору, викладені Сторонами відповідно до вимог Міжнародних правил щодо
тлумачення термінів «Інкотермс» (у редакції 2010 року), що застосовуються з урахуванням особливостей,
пов’язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що
випливають з умов цього Договору.
1.5. Для товару, що підлягає гарантії, гарантійний термін починається з моменту передачі Товару
Покупцеві. Гарантійний термін на продукцію вказано в паспорті на товар.
1.6 Претензії щодо якості товару приймаються протягом гарантійного терміну за умов дотримання
Покупцем правил експлуатації товару.
1.7. Претензії щодо комплектації отриманого Покупцем товару згідно видатковим накладним
приймаються Постачальником протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту передачі товару Покупцеві.
2.Строк та порядок поставки
2.1. Поставка здійснюється відповідно до видаткових накладних на умовах франко-складу Продавця
(Покупця) у термін не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження грошових коштів Покупця
на поточний рахунок Постачальника, якщо інше не передбачено специфікацією до Договору. Про
готовність поставити продукцію Постачальник зобов’язується повідомити Покупця (по факсу,
електронною поштою тощо).
2.2. Датою поставки (передачі) товару є дата підписання Покупцем видаткової накладної або акту
приймання-передачі, що є невід’ємною частиною Договору. У випадку поставки товару транспортною
компанією датою поставки є дата передачі товару Покупцеві.
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2.3. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна переходить від Постачальника
до Покупця з моменту передачі товару Покупцеві. У випадку поставки товару транспортною компанією
перевізник несе відповідальність за збереження вантажу з моменту прийняття вантажу до моменту
фактичної видачі вантажоодержувачу.
3.Ціна товару та порядок розрахунків
3.1. Покупець оплачує поставлений Постачальником товар за ціною, передбаченою в рахунку-фактурі за
кожну одиницю товару, що вказана з урахуванням ПДВ.
3.2. Оплата товару здійснюється Покупцем не пізніше 3 (трьох) днів після отримання рахунка-фактури,
виданого Продавцем, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника на
умовах 100% передплати.
4.Відповідальність сторін
4.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору винна Сторона сплачує іншій пеню в
розмірі 0,1% від суми Договору за кожен день прострочення виконання зобов’язань за договором. Сплата
пені не звільняє Сторону від виконання зобов’язань за цим Договором. 4.2.
4.2 Сторони звільняються від відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили, що
виникли незалежно від волі Сторін після укладання Договору, та перешкоджають повному або
частковому виконанню умов Договору, настання або дія котрих, а також наслідки не можна було
передбачити або запобігти розумними мірами. Для посилання на вказані обставини будь-яка Сторона
зобов’язана підтвердити їх у ТПП України.
4.3. Постачальник (Виконавець) зобов’язаний на кожне повне або часткове постачання товарів, робіт,
послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс), скласти в
електронній формі податкову накладну у встановлені законодавством строки, зареєструвати її в Єдиному
реєстрі податкових накладних.
4.4. Постачальник (Виконавець) зобов’язується реєструвати податкові накладні та/або розрахунки
коригувань до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 15 (п’ятнадцяти)
календарних днів, наступних за датою виникнення у Постачальника (Виконавця) податкового
зобов’язання.
4.5. Суми ПДВ, зазначені у податкових накладних, мають відповідати сумам податкових зобов’язань
Постачальника (Виконавця), визначених положеннями чинного Податкового кодексу України.
4.6. Постачальник (Виконавець) зобов’язується повідомляти Покупця (Замовника) про випадки, коли
податкові накладні не були зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, або про випадки
реєстрації податкових накладних з порушеннями вимог чинного законодавства України.
4.7. Якщо після поставки товару (виконання робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації
його вартості, Постачальник (Виконавець) зобов’язаний в порядку, встановленому чинним
законодавством, скласти розрахунок коригування до відповідної податкової накладної та зареєструвати
його (коригування) в Єдиному реєстрі податкових накладних.
4.8. Сторони визначили, що:
- передача податкових накладних та розрахунків коригування, що складатимуться Постачальником
(Виконавцем), здійснюватиметься за допомогою програмного забезпечення M.E.Doc (My Electronic
Document).

Сторінка 2

5.Вирішення спорів
5.1. Усі спори, що випливають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні
законодавства.
6.Форс-мажор
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим
Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної чинності, що виникають після
укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ані передбачати,
ані їм запобігти (форс-мажор).
6.2. Під обставинами «форс-мажор» варто розуміти: повені, землетрус, війну, будь-які стихійні явища та
інші некеровані обставини за межами можливого контролю кожної зі Сторін, і якщо ці обставини
перешкоджають виконанню умов Договору.
6.3. Сторона, що підпала під вплив форс-мажорних обставин, повинна не пізніше 10 (десяти) днів
сповістити іншу сторону про початок і закінчення обставин форс-мажору, що перешкоджають виконанню
Договору. Підтвердження з боку відповідної Торгово-промислової палати буде доказом існування
вищевказаних обставин та їхньої тривалості. Несвоєчасне повідомлення відносно форс-мажорних
обставин позбавляє відповідну Сторону права посилатися на ці обставини в майбутньому.
6.4. Якщо форс-мажорні обставини тривають довше 6 (шести) місяців, то кожна зі Сторін у праві розірвати
Договір повністю або частково з попереднім (за 10 (десять) днів) повідомленням іншої Сторони з
наступною двосторонньою реституцією без права вимагати відшкодування збитків, включаючи упущену
вигоду.
7.Дія договору
7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та
скріплення печатками Сторін та діє до «31» грудня 2018 року включно. Закінчення строку дії Договору не
звільняє Сторони від виконання тих зобов’язань, що лишилися не виконаними. Умови Договору
залишаються незмінними до повного виконання зобов’язань Сторонами. В разі якщо сторони за 15 днів
до закінчення терміну дії даного Договору не направлять письмове повідомлення про припинення дії
договору він вважається пролонгованим на наступний рік на тих же умовах.
7.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке
мало місце під час дії цього Договору.
7.3. Якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути
внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
7.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної
додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді або у чинному
законодавстві України.
7.5. Якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України, цей Договір може бути
розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
7.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної
додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді або у чинному
законодавстві України.
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7.7. Договір не втрачає чинності в разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, а також зміни
організаційно – правової форми тощо. Про зазначені зміни Сторони у письмовій формі зобов’язані
протягом 7 (семи) робочих днів повідомити одна одну.

8.Прикінцеві положення
8.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості сторін з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги в разі тлумачення
умов цього Договору. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги
виключно за умови, якщо вони в кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та
скріплені їхніми печатками.
8.2. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізитів та
зобов’язуються протягом 10-денного терміну в письмовій формі повідомляти один одного про їхню зміну.
8.3. Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін до третіх
осіб допускається виключно за умови письмового погодження такого правочину іншою Стороною.
8.4. Додатки, додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємними частинами й мають юридичну силу
в разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їхніми печатками.
8.5. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу,
по одному для кожної зі Сторін.

Місцезнаходження та реквізити сторін
Постачальник
Товариство з обмеженою відповідальністю
«БОЙЛЕР.УА»
ЄДРПОУ 40900821,
П/р 26009056125359 в ПАТ КБ "ПриватБанк" в
м. Києві, МФО 380775
ІПН 409008226531
Юридична адреса: 02154, м. Київ, проспект
Соборності (Возз’єднання), будинок № 21
Поштова адреса: 02154, м. Київ, проспект
Соборності (Возз’єднання), будинок № 21
Тел./факс: +38 (044) 391-21-13
E-mail: info@boiler.ua
http://boiler.ua/
Директор _____________ Володченко Ю.В.
м. п.

Покупець

Директор ______________ м. п.
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