
м. Одеса 

ДОГОВІР ПОСТАВКИ №
 
« __________________________________________________________ » _____________ 2021 р. 

______________________________________________________________________________________________, 
надалі за текстом «Покупець», в особі _____________________________________________________________ , 
який діє на підставі Статуту та 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАРНЩА», надалі за текстом «Постачальник», в особі директора 
Кривошеї Володимира Валентиновича, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (далі разом - Сторони) 
уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет договору. 
1.1. Постачальник приймає на себе зобов’язання систематично постачати у власність Покупця Мішок для 
контейнерів 20' з відкритою задньою частиною (РЕ), товщина поліетилену 70 мікрон (надалі за текстом-Товар) 
згідно з накладними на протязі дії Договору, а Покупець зобов’язується приймати та своєчасно сплачувати 
Товар на умовах цього Договору. 

2. Порядок поставки та якість Товара. 
2.1. Постачальник виконує поставку Товара на підставі замовлень Покупця. Замовлення Покупця може бути 
передане за допомогою поштового або електронного зв’язку. 
2.2. Асортиментний перелік та кількість на кожну партію постачаємого Товара та строк поставки Товара 
зазначається в замовлені Покупця та вказується в накладних. 
2.3. Право власності на Товар, а також ризик випадкового знищення або пошкодження Товара, переходять до 
Покупця з моменту фактичної передачі Товара на складі Постачальника. Датою поставки Товара вважається дата 
підписання обома Сторонами видаткових накладних. Поставка Товара здійснюється силою Покупця або 
Постачальника за домовленістю сторін. 

3. Якість, кількість та асортимент Товара. 
3.1. Якість поставленого Товара і упаковки повинно відповідати ДСТУ та діючим вимогам на цей вид Товара. 
3.2. Асортимент (вид, сортність и т.і.) та кількість кожної партії поставленого Товара повинні відповідати тим, 
які, безпосередньо, вказані в замовленні Покупця. 
3.3. Приймання Товара по кількості та якості здійснюється Сторонами у встановленному законодавством 
порядку відповідно Інструкціям Держарбітражу СРСР № П-7 від 25.04.1966р. та № П-6 від 15.06.1965р. 

4. Цена та порядок розрахунків. 
4.1. Ціна на Товар встановлюється Постачальником та вказується у видаткових накладних. 4.2.Загальна ціна 
Договору складається із загальних сум поставленного на підставі видаткових накладних Товара за весь період дії 
цього Договору. 
4.3. Оплата за поставлений Товар здійснюється шляхом 100% оплати до моменту відвантаження Товару зі 
складу Постачальника. 

5. Відповідальність сторін. 
5.1.За прострочку виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність у 
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої в період прострочки, за кожний день прострочки виконання 
зобов’язань. 
5.2. Прострочкою виконання зобов’язань зі сторони Покупця є несвоєчасна оплата Товара, зі сторони 
Постачальника - несвоєчасна поставка Товара. 
5.3. Сплата штрафних санкцій та пені не звільнює Сторін від виконання зобов’язань по цьому Договору та від 
відшкодування збитків. 
5.4. Відмова від виконання зобов’язань по Договору в односторонньому порядку не допускається. 

6. Форс-мажорні обставини. 
6.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо таке 
невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили, які Сторона не могла 
передбачити та запобігти їм. Сторона, що зазнала обставини непереборної сили повинна повідомити на протязі 
5-ти днів іншу Сторону. 
6.2. Положення цього розділу не поширюються на Сторону, яка знаходиться вже в прострочці.



 
7. Вирішення спорів. 

7.1. Всі спори між Сторонами, по яким не було досягнута домовленість шляхом переговорів, вирішуються у 
відповідності з вимогами діючого законодавства України. 

8. Інші умови. 
8.1. Умови цього договору можуть бути змінені по взаємній згоді Сторін з обов’язковим укладенням 
письмового документу, підписаного обома Сторонами. 
8.2. Жодна зі Сторін, підписавших Договір, не має право передавати свої права третій особі без письмового 
дозволу іншої сторони. 
8.3. Про зміни банківських реквізитів, юридичної, фактичної адреси Сторона, у якій виникли ці зміни 
зобов’язана проінформувати іншу Сторону негайно. 
8.4. Цей Договір укладений в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу. 
8.5. Усі додатки та доповнення до цього Договору які укладені в письмовій формі та підписані обома 
сторонами, є його невід’ємною частиною. 
8.6. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами та діє до 1(один) календарний рік з 
моменту дату підписання Договору. У разі якщо жодна зі сторін не виразить письмове бажання розірвати чи 
змінити цей Договір, то строк його дії автоматично продовжується на один календарний рік. 
8.7. Сторони цього Договору прийшли к взаємній згоді, що цей Договір, додатки та доповнення до нього 
підписані за допомогою електронного зв’язку або у вигляді скан копій, які були надіслані сторонами одна іншій 
за допомогою електронної пошти мають юридичну силу до моменту отримання Сторонами оригіналів. 
8.8. Всі інші умови, не обговорені цим Договором, регулюються у відповідності з діючим законодавством 
України. 
8.9. Покупець є платником ______________________________________________________________________  
8.10. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах. 
9.     Юридичні адреси та банківські реквізити сторін: 

 

 
ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВ «ЗАРНІЦА» ПОКУПЕЦЬ: 

65005, м. Одеса, вул. Балківська, 120/1 офіс 625 
Ідентифікаційний код 40573356 ІПН 405733515535 
Тел./факс: +380504600832 
Банківські реквізити: 
ПАТ " Банк Восток" 
МФО: 307123 
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