ДОГОВІР ПОСТАВКИ №__________________
м. Київ

«_____» _______________2020р.

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВО
ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РЕСУРСГРУП» (далі — Постачальник) в особі директора
Біленького Дмитра Валерійовича, який діє на підставі статуту, з однієї сторони та
____________________________________________________________ (далі – Покупець) в
особі ___________________________________, який діє на підставі __________________, з другої
сторони, разом іменовані «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей договір поставки
(далі – Договір) про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов’язується поставити ________________ (загальне найменування
продукції), далі за текстом - Товар, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та своєчасно
оплатити його ціну на умовах Договору
1.2. Асортимент Товару, його якісні показники, кількість та ціна зазначаються в Додатках
до Договору, які оформлюються протягом терміну дії цього Договору та є його невід'ємною
частиною. Додатки до цього Договору можуть оформлюватися Сторонами у формі специфікацій,
заявок, протоколів погодження цін і умов поставки, додаткових угод, а також в будь-який інший
узгодженої Сторонами письмовій формі.
1.3. Загальний обсяг Товару та загальна його вартість, що є предметом цього Договору,
визначається протягом строку дії цього Договору з урахуванням кількості та асортименту
(номенклатури) Товару за всіма переданими відповідно до умов цього Договору окремими
партіями Товару.
2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЇ
2.1. Якість Товару повинна відповідати загальнообов’язковим вимогам, встановленим до
нього нормами і правилами на території України, підтверджуватись сертифікатом відповідності
або іншим подібним документом, виданим виробником товару (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо).
2.2. Постачальник гарантує якість Товару за умови його належного зберігання в
оригінальній упаковці протягом гарантійного строку, встановленого для конкретного виду Товару
виробником.
2.3. Товар постачається з необхідними документами (паспорт та/або сертифікат
відповідності, гарантійний талон), є новим, не був в експлуатації, не має дефектів пов’язаних з
матеріалом з якого він виготовлений, у справному стані, та здатним виконувати свої функції.
2.4. Товар повинен мати етикетку/ярлик, написи, які характеризують продукцію:
найменування підприємства-виробника і його товарного знаку та країну походження;
найменування Товару; дату виготовлення.
2.5. Товар повинен бути в оригінальній непошкодженій заводській упаковці, яка
забезпечує збереження якості Товару під час транспортування та зберігання.
2.6. Строк чинності гарантійних зобов’язань на Товар, визначається строками,
передбаченими заводом-виробником.
2.7. Гарантійні зобов’язання Постачальника, щодо поставленого за цим Договором Товару,
виникають з моменту підписання сторонами видаткової накладної.
2.8. Якщо під час експлуатації у період гарантійного строку Товару, будуть виявлені
приховані недоліки (дефекти) Товару, то вони мають бути усунені за рахунок Постачальника
шляхом безоплатної заміни на новий Товар належної якості.
2.9. Покупець протягом трьох робочих днів з моменту виявлення прихованого дефекту
Товару у період гарантійного строку, зобов’язаний письмово сповістити про це Постачальника.
Підставою для заміни Товару в період гарантійного строку експлуатації є претензія Покупця, яка
повинна бути підтверджена двостороннім актом з переліком дефектів та строками їх усунення.
2.10. Гарантійний строк припиняється на весь час усунення недоліків: починається з
моменту повідомлення Постачальника Покупцю про недоліки та закінчується датою підписання
Сторонами відповідного акту про усунення недоліків.

2.11. Під час гарантійної заміни дефектного Товару на новий належної якості, ціна на який
змінилося, перерахунок вартості не проводиться.
2.12. За зіпсований Товар з вини Покупця Постачальник відповідальності не несе і Товар
заміні не підлягає.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціни на Товар узгоджується Сторонами в Додатках. Ціна та загальна вартість кожної
партії Товару повинні бути зазначені у рахунках-фактурах і видаткових накладних.
3.3. Ціни встановлюються у національній валюті України.
3.6. Вартість тари, упаковки, маркування, витрати на сплату митних та інших зборів,
податків та інших обов'язкових платежів і зборів включені у вартість Товару, якщо інше не
зазначено у відповідних Додатках. Тара та упаковка поверненню не підлягають, якщо інше не
зазначено у відповідних Додатках.
4. ПОРЯДОК І ФОРМА ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки між Сторонами здійснюються в Українській національній валюті — гривні.
Вид розрахунків — безготівковий, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок Постачальника.
4.2. Покупець здійснює оплату у розмірі 100% за поставлений Товар протягом 5-ти (пяти)
робочих днів з дати отримання від Постачальника рахунку-фактури, оформленого належним
чином, якщо інший порядок оплати не передбачений в Додатку на поставку окремої партії Товару.
4.3. Обов’язок Покупця при проведенні розрахунків за цим Договором вважається
виконаним належним чином з моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок
Постачальника.
4.4. При здійсненні оплати за Товар, посилання в платіжному документі на номер та дату
даного Договору є обов’язковим.
4.5. Сторони погоджуються, що податкові накладні за Товар, отримані за цим Договором,
будуть надані виключно в електронному вигляді, складені відповідно до чинного законодавства
про електронні документи, електронний документообіг та електронний цифровий підпис із
заповненням всіх обов’язкових реквізитів з накладанням електронного цифрового підпису
уповноваженої особи та печатки.
4.6. У разі наявності заборгованості Покупця перед Постачальником за поставлений Товар
грошові кошти, що надходять на банківський рахунок Постачальника від Покупця, зараховуються
в першу чергу в рахунок погашення нарахованих штрафних санкцій та заборгованості Покупця
незалежно від призначення платежу. У разі помилкової та/або неповної інформації про платіж та
документи, на підставі яких здійснюється оплата, у призначенні платежу Постачальник самостійно
визначає призначення такого платежу за наявними у нього документами.
4.7. На вимогу однієї із Сторін, Сторони зобов'язані проводити звірку взаєморозрахунків.
Сторона, яка ініціювала звірку направляє Акт звірки взаєморозрахунків, інша Сторона зобов'язана
розглянути і підписати акт, або направити мотивовану відмову від підписання протягом 10
(десяти) робочих днів з моменту отримання. Підписаний Акт звірки є документом
підтверджуючим заборгованість.
5. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ
5.1. Товар за цим Договором поставляється в цілому або окремими партіями. Якщо Товар
підлягає поставці окремими партіями, Покупець зобов’язується на кожну наступну партію Товару
подати в електронному вигляді заявку на адресу Постачальника не пізніше, ніж за 5 календарних
днів до дати відвантаження відповідної партії Товару.
Постачальник повинен погодити надану Покупцем заявку протягом наступного робочого
дня та повідомити на електронну пошту Покупця про наявність Товару та строки його
відвантаження. Підтвердженням погодження Постачальником заявки від Покупця є оформлений
Постачальником рахунок-фактура.
Дострокова поставка Товару допускається за згодою Покупця.

5.2. Поставка Товару за цим Договором може здійснюватися відповідно до Офіційних
правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати, Інкотермс 2010 на
умовах:
- EXW (склад Вантажовідправника, адреса);
- DDP (адреса Вантажоодержувача) транспортом Вантажовідправника і за його рахунок, при
цьому вартість доставки входить у вартість Товару та додатковій оплаті не підлягає, якщо інше не
погоджено Сторонами у відповідному Додатку;
- FCA (адреса Вантажовідправника) шляхом передання перевізнику, за умови, що вибір виду
транспорту (залізничним або автомобільним транспортом) визначено в Додатку до Договору.
Умови та строки поставки для кожної партії Товару можуть визначатися сторонами окремо
у відповідних Додатках.
За домовленістю сторін, можливі інші умови постачання, із зазначенням про це в Додатках
до цього Договору.
5.3. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів, по якості – відповідно до документів, що підтверджують його якість
(сертифікат відповідності або інші подібні документи, видані виробником Товару).
5.4. Підтвердженням факту поставки є підписання Сторонами Акту прийому - передання
Товару та/або видаткової накладної та/або транспортної накладної.
Право власності на поставлений Товар (а у випадку поставки Товару частинами – на кожну
його частину) переходить до Покупця в момент передання Товару (кожної його партії чи/або
частини партії) від Постачальника за Актом прийому-передання та/або видатковою/транспортною
накладною.
Перехід ризиків випадкової втрати або псування Товару здійснюється в момент передання
Товару Покупцю (у випадку самовивозу) або першому перевізнику.
5.5. Товар передається уповноваженому представникові Покупця, що діє на підставі
довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, установленого типу відповідно до
вимог діючого законодавства України.
5.6. У випадку виявлення дефектів якості Товару, Покупець протягом трьох днів з дати
виявлення дефекту, направляє лист на адресу Постачальника, згідно цього листа Сторони
складають відповідний Акт з переліком недоліків та строками їх усунення, при цьому вищевказані
недоліки усуваються Постачальником за власний рахунок.
5.8. Претензії Покупця по кількості та зовнішньому вигляду Товару (тари, упаковки та ін.)
приймаються у момент приймання, а по якості – протягом гарантійного терміну даного виду
Товару.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Постачальник зобов’язаний:
6.1.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.1.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, встановленим
розділом 2 цього Договору.
6.2. Постачальник має право:
6.2.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за Товар.
6.2.2. У разі невиконання зобов’язань Покупцем Постачальник має право не здійснювати
поставку замовленого Покупцем Товару та/або достроково розірвати цей Договір, повідомивши
про це його у 10-ти денний термін.
6.3. Покупець зобов’язаний:
6.3.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за Товар.
6.3.2. Приймати поставлений Товар у відповідності до супроводжувальних документів.
6.4. Покупець має право:
6.4.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником,
повідомивши про це його у 10-ти денний термін.
6.4.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
7.2. За порушення термінів поставки Товару, Постачальник сплачує Покупцю пеню в
розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни Товару, який не був поставлений у строк, за кожен
день прострочення.
7.3. У разі несвоєчасної оплати за поставлений Товар Покупець сплачує Постачальнику
пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, від суми
простроченого платежу, за кожен день затримки.
7.8. Сплата пені та штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання прийнятих на себе
зобов’язань за Договором.
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов’язань згідно Договору, якщо це невиконання сталося внаслідок настання обставин
непереборної сили, а саме: пожежа, повінь, землетрус, військові дії, блокада, адміністративні акти
державних органів, тощо, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на хід виконання умов
даного Договору.
8.2. Сторона, яка не може виконувати взяті на себе зобов’язання, повинна повідомити
письмово протягом 5 (п’яти) календарних днів іншу Сторону та підтвердити це довідкою Торговопромислової палати України. В такому разі Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили,
звільняється від відповідальності.
8.3. Після припинення обставин непереборної сили перебіг терміну дії виконання
зобов’язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка їх
зазнала, повідомляє письмово іншу Сторону Договору.
8.4. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 1 (один) календарний місяць
поспіль, Сторони мають право припинити дію даного Договору з повідомленням протилежної
Сторони не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні
припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Всі суперечки, що виникатимуть між Сторонами при виконанні умов даного договору,
будуть вирішуватися шляхом рівноправних доброзичливих переговорів.
9.2. У випадку, якщо шляхом переговорів Сторони не прийшли до взаємної згоди, спори за
Договором передаватимуться на розгляд компетентного суду в порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками Сторін
та діє до «31» грудня 2020 року, а в частині виконання Сторонами своїх зобов’язань – до повного
виконання зобов’язань. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов
договору за один місяць до закінчення терміну його дії, договір вважається продовженим на кожен
наступний календарний рік на умовах, передбачених цим Договором.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Даний Договір складений у двох оригінальних примірниках українською мовою, по
одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
11.2. Всі зміни та доповнення до Договору оформляються відповідно до чинного
законодавства і будуть дійсними та обов’язковими для виконання лише за умови їх взаємного
узгодження Сторонами та письмового оформлення у вигляді додаткової угоди до Договору.
11.3. На момент укладення даного Договору Сторони підтверджують, що:

- Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах.
- Покупець є платником податку на прибуток на загальних підставах.
11.4. Кожна Сторона несе відповідальність за достовірність вказаних нею у цьому Договорі
відомостей, банківських реквізитів, адрес, найменувань, повноважних осіб та у разі їх зміни
зобов’язується сповістити одна одну в письмовій формі не пізніше 5 (п’яти) робочих днів після
проведення змін, ці зміни не потребують підписання Сторонами додаткової угоди до цього
Договору. Сторони домовились, що повідомлення про ці зміни можуть бути відправлені
електронною поштою або факсом та мають юридичну силу однакову з оригіналами, до моменту
отримання офіційного листа на фірмовому бланку.
11.5. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.
12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Постачальник

Покупець

ТОВ "ФПК"РЕСУРСГРУП"
Юридична адреса: 01004, м. Київ,
вул. Червоноармійська/Басейна, буд. 1-3/2
літ. "А"
Поштова адреса: 01001, м. Київ 1, а/с В 520
UA023005280000026003455046287,
АТ "ОТП Банк" м. Київ
МФО:300528
Код ЄДРПОУ: 41468654
ІПН: 414686526554
Тел.: +380 44 390 9091
Ел. пошта: info@r-g.com.ua
Директор
____________________ Д.В. Біленький
М.П.

____________________ /________________/
М.П.

