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ДОГОВІР ПОСТАВКИ №  
 

м. Київ                      « »    2020 р. 
 
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 Статуту, з другої сторони, разом іменовані 
«Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей договір поставки (далі – «Договір») про таке: 

1. Предмет договору 
1.1. В порядку, на умовах і з метою, встановленими Договором, Постачальник 

зобов’язується поставити та передати у власність Покупця вугільну продукцію (далі – «Товар»), 
а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар. 

1.2. Найменування (марка), номенклатура, асортимент, якість і кількість (обсяг) Товару, 
ціна і умови оплати, строки (період) і умови поставки, місце поставки, виробники, 
вантажовідправники і вантажоотримувачі, залізничні станції призначення узгоджуються 
Сторонами в Специфікаціях (далі – «Специфікації»), які є невід’ємною частиною цього 
Договору. 

Якщо Специфікаціями та/або Додатковими угодами до Договору будуть передбачені інші 
умови поставки, переходу права власності на Товар, приймання та оплати Товару ніж ті, що 
передбачені в Договорі, переважну силу матимуть положення цих Специфікацій та Додаткових 
угод. 

1.3. Сторони стверджують, що укладення та виконання ними Договору відповідає 
вимогам законодавства України, зокрема, щодо отримання необхідних дозволів та погоджень, 
цілям діяльності Сторін, положенням їх установчих документів та іншим локальним нормативно-
правовим актам. 

2. Ціна і порядок розрахунків 
2.1. Ціна на Товар, який продається за цим Договором, встановлюється в національній 

валюті України (гривнях). 
2.2. Ціна Товару з базовими показниками якості є договірною, вказується у Специфікаціях 

і визначається на кожну партію Товару окремо.  
Якщо фактична якість Товару відрізняється від базових показників, ціна Товару 

визначається з урахуванням цінових поправок (знижок або надбавок), вказаних у Специфікаціях, 
якщо вони там вказані. 

2.3. Ціна Товару, узгоджена Сторонами у Специфікаціях до цього Договору, включає 
вартість Товару, всі податки і збори, передбачені чинним законодавством (крім тарифу за 
перевезення), якщо інше не погоджено Сторонами в самій Специфікації.   

2.4. Загальна сума Договору визначається наростаючим підсумком і складається з вартості 
всього Товару (партій Товару), поставленого за цим Договором. 

2.5. Покупець здійснює оплату Товару шляхом безготівкового перерахування грошових 
коштів на банківський рахунок Постачальника в розмірі і строки, вказані в Специфікаціях. 

2.6. Моментом оплати вважається момент зарахування грошових коштів на банківський 
рахунок Постачальника. 

2.7. 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 
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платежу Постачальник самостійно визначає призначення такого платежу за наявними у нього 
документами.  

2.8. За необхідності Сторони проводять звірку поставок Товару і розрахунків за нього, яка 
оформляється Актом звірки, який підписується Сторонами у 2 примірниках, по одному для 
кожної Сторони. Покупець зобов'язується підписати і повернути Постачальникові один 
підписаний примірник Акту звірки протягом 3 днів з моменту його отримання або у такий же 
строк надати вмотивовану відмову від його підписання. У разі непідписання Покупцем Акту 
звірки і ненадання вмотивованої відмови від його підписання у зазначений строк, такий Акт 
звірки вважається узгодженим і підписаним Сторонами з моменту його підписання 
Постачальником в односторонньому порядку та є підставою для здійснення остаточних 
розрахунків між Сторонами. 

3. Постачання Товару 
3.1. Доставка Товару до станції призначення здійснюється силами та за рахунок Покупця, 

якщо інше не визначено Сторонами у відповідній Специфікації.  
3.2. У випадку доставки Товару залізничним транспортом силами Постачальника 

Покупець відшкодовує Постачальнику вартість такої доставки Товару, залізничний тариф, а 
також додаткові витрати, інші платежі по організації перевезення, пов’язані з такою доставкою, 
якщо інше не передбачено Сторонами у відповідній Специфікації. 

3.3. Умови та порядок відшкодування вартості доставки та додаткових витрат можуть 
викладатися Сторонами в додатковій угоді, що є невід’ємним додатком до цього Договору. 

4. Якість та кількість Товару 

4.1. Якість і кількість Товару має відповідати вимогам, вказаним у Специфікаціях. Якість 
Товару підтверджується сертифікатом (посвідченням) якості. 

4.2. Загальна кількість Товару, що підлягає поставці, одиниці виміру вказуються в 
Специфікаціях. 

4.3. При поставці Товару допускається відхилення від вказаної в Специфікаціях кількості 
(обсягу) в межах +/-10 відсотків. 

5. Строк та умови поставки Товару 
5.1. Поставка Товару здійснюється партіями протягом періоду поставки, вказаного у 

Специфікації, на умовах, визначених Сторонами у Специфікаціях, відповідно до Офіційних 
правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати «Інкотермс» в редакції 
2010 року, які застосовуються із врахуванням особливостей, пов'язаних з умовами цього 
Договору.  

5.2. Станцією відвантаження (відправлення) Товару є залізнична станція, в якій 
відбувається передання Постачальником Товару Покупцю або перевізникові або іншій 
уповноваженій Покупцем особі для доставки вантажоодержувачу. 

5.3. Поставка Товару є такою, що відбулася, в момент передачі Товару Покупцеві або 
перевізнику або іншій уповноваженій Покупцем особі на станції відвантаження (відправлення) 
Товару, якщо інше не вказано у Специфікаціях, що підтверджується календарним штемпелем в 
залізничній накладній на відвантажений Товар або особистою номерною печаткою посадової 
особи митного органу ДФС України про проходження Товаром митного контролю.  

5.4. Право власності та ризик випадкового знищення (втрати) або пошкодження Товару 
переходить від Постачальника до Покупця в момент поставки, якщо інше не визначено 
Сторонами у відповідній Специфікації. 

5.5. Постачальник має право поставити Товар достроково та/або частинами. 
5.6. Товар поставляється у кількості та за реквізитами, вказаними в заявці Покупця, 

виключно за наявності у Постачальника відповідної підписаної Сторонами Специфікації. 
Відповідна заявка за встановленою формою (Додаток №1 до цього Договору) має бути надана 
Покупцем Постачальнику не пізніше, ніж за 2 робочих дні до запланованої дати поставки. 

5.7. Передача Постачальником і приймання Покупцем Товару оформляється Актом 
приймання-передачі і видатковою накладною, які підписуються Сторонами у двох паперових 
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примірниках протягом строку приймання кожної партії Товару. Покупець зобов’язаний 
повернути Постачальникові один підписаний примірник Акту приймання-передачі та видаткової 
накладної протягом 3 днів з моменту прийняття Товару вантажоодержувачем. У разі не- 
підписання Покупцем Акту приймання-передачі та/або видаткової накладної і не надання 
вмотивованої відмови від їх підписання такі Акт приймання-передачі та/або видаткова накладна 
вважаються узгодженими і підписаними Сторонами з моменту їх підписання Постачальником в 
односторонньому порядку та є підставою для здійснення остаточних розрахунків між Сторонами. 

5.8. Постачальник зобов'язується повідомити Покупця про здійснення відвантаження 
чергової партії Товару електронною поштою або факсом. У повідомленні мають бути зазначені 
дата відвантаження, марка і кількість (обсяг) Товару, номери вагонів і залізничної накладної, 
вантажовідправник і станція відправлення. 

5.9. По кожній партії Товару Постачальник зобов’язується надати Покупцеві: 
5.9.1. Не пізніше моменту прибуття Товару до вантажоодержувача: 
1) примірник залізничної накладної (для відправника) – скан-копія; 
2) сертифікат (посвідчення) якості – електронний примірник або копія, завірена 

Постачальником; 
3) рахунок на оплату – електронна копія. 
5.9.2. Постачальник надає Покупцеві товаросупровідні документи: 
1) видаткова накладна – 2 паперові примірники; 
2) акт приймання-передачі Товару - 2 паперові примірники; 
3) податкова накладна – електронний примірник, зареєстрований в Єдиному реєстрі 

податкових накладних у строки та у порядку, встановленими законодавством України. 
5.10. Паперовий примірник залізничної накладної слідує з вагоном.  
5.11. Покупець зобов’язується надати Постачальникові не пізніше 2 днів з моменту 

отримання Товару документи: 
1) перший примірник залізничної накладної (для отримувача) з календарним штемпелем 

залізничної станції призначення, який повинен чітко читатись - електронна двостороння копія 
(навіть за відсутності інформації на другій стороні); 

2) відомість вагонів – електронна копія; 
3) досильні залізничні накладні – електронна копія (у разі досилання вагонів); 
4) комерційні акти залізниці - електронна копія (у разі їх складання). 
5.12. Товар відвантажується Покупцеві за реквізитами (вантажоодержувач, станція 

призначення тощо), вказаними в Специфікаціях. Відповідальність за правильність реквізитів 
Вантажоодержувача, вказаними у Специфікаціях, несе Покупець. 

5.13. Щомісяця до 10-го числа місяця, що передує місяцю відвантаження, Покупець 
зобов'язується електронною поштою повідомити Постачальника напрямки та обсяги 
запланованих відвантажень для забезпечення плану залізничних перевезень. 

6. Прийняття Товару за кількість та якістю 
6.1. Приймання Товару по якості здійснюється відповідно до даних, вказаних у 

сертифікаті (посвідченні) якості, до вивантаження Товару з вагонів. 
6.2. Приймання Товару по кількості здійснюється відповідно до даних, вказаних у 

залізничній накладній, до вивантаження Товару з вагонів. 
6.3. У разі приймання Товару по кількості шляхом його переважування на станції 

відправлення Товар в вагоні вважається доставленим без втрати і приймається за даними 
залізничної накладної, якщо різниця між масою Товару, вказаною в залізничних накладних, і 
масою, визначеною за результатами приймання, не перевищує норми недостачі (у разі недостачі) 
або норми надлишку (у разі надлишку) природної втрати і граничного розходження. Така норма 
для Товару становить 1 % від маси нетто, вказаної в перевізних документах. У разі відвантаження 
на адресу Покупця Товару у вологому стані приймається допустиме значення, що становить 2 %. 

6.4. У разі виявлення Покупцем невідповідності Товару параметрам якості, вказаним у 
сертифікаті (посвідченні) якості, який наданий Постачальником, та/або вимогам щодо кількості, 
вказаним у залізничній накладній, Покупець повинен підтвердити таку невідповідність 
сертифікатом сертифікованої лабораторії, вказаної у п.6.8. Договору, до вивантаження Товару з 
вагонів. У цьому разі Покупець протягом 12 годин з моменту їх виявлення направляє 
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Постачальнику телеграму про виклик уповноваженої особи Постачальника для проведення 
спільного зважування та/або проведення спільного випробування Товару та надає ел.поштою 
скан-копію зазначеного сертифікату про невідповідність Товару. Уповноважена особа 
Постачальника може прибути до Покупця протягом 48 (сорока восьми) годин, без урахування 
часу перебування в дорозі, з моменту отримання зазначеної телеграми. 

6.5. За результатами спільного випробування Товару складається Акт, який має містити ті 
ж пункти, що і посвідчення якості або сертифікати (посвідчення) якості. Перевірка відповідності 
якості та кількості поставленого Товару даним, зазначеним у Специфікації, здійснюється 
Покупцем до вивантаження Товару з вагонів. Товар, вивантажений з вагонів без перевірки 
відповідності якості та кількості даним, зазначеним у сертифікаті (посвідченні) якості, 
вважається прийнятим Покупцем без претензій. 

6.6. У разі відмови Постачальника від прибуття для спільного зважування та/або 
випробування або неявці його уповноваженої особи в зазначений строк, остаточними і 
обов'язковими для обох Сторін вважаються дані зважування та/або випробування, проведені 
Покупцем та/або вантажоодержувачем за умови присутності представника незалежної 
лабораторії, визначеної в п.6.8. цього Договору. У всіх випадках, витрати, пов'язані із залученням 
зазначеної незалежної експертної організації (незалежного експерта), плата за простій Вагонів, 
для визначення остаточної якості та кількості Товару відноситься на рахунок Сторони, заявлена 
якість та кількість якої будуть визнані невідповідними. 

6.7. У разі поставки Товару, якісні характеристики якого відрізняються від базових 
показників, обумовлених Сторонами у Специфікаціях або Товару, асортимент якого не 
відповідає вимогам, наведеним в Специфікаціях, Покупець має право прийняти такий Товар та 
оплатити його за окремо узгодженою Сторонами ціною. У разі поставки Товару, кількість якого 
не відповідає даним залізничної накладної з урахуванням норм недостачі або надлишку, 
вказаним у Специфікації, Товар вважається поставленим Покупцеві відповідно до даних 
залізничної накладної, а Покупець має право пред’явити претензії щодо недостачі до перевізника. 

6.8. Постачальник і Покупець має право залучати до перевірки кількості та якості Товару, 
що поставляється, сертифіковану в Україні лабораторію (ІП «СЖС Україна», ТОВ «ССІ», ТОВ 
СП «ІНКОЛАБ СЕРВІСЕЗ» Україна), яку Сторони повинні узгодити між собою.  

6.9. Претензії щодо  якості Товару направляються Покупцем не пізніше 3 днів з моменту 
(дати) отримання Товару вантажоодержувачем. Претензії, які надані Покупцем після спливу 3 
календарних днів з моменту (дати) отримання Товару вантажоодержувачем або щодо Товару, 
вивантаженого з Вагонів, Постачальником не приймаються і не розглядаються. 

6.10. Покупець зобов'язується забезпечити за свій рахунок протягом 24 годин з моменту 
(дати) прибуття Товару його вивантаження з Вагонів та передачу порожніх Вагонів до залізниці 
для повернення власнику Вагонів відповідно до інструкцій Власника вагонів. Покупець 
зобов’язаний протягом 24 годин з моменту передачі порожніх Вагонів залізниці для відправлення 
власнику надати Постачальнику в електронному вигляді залізничну накладну з відміткою станції 
відправлення про прийняття порожнього Вагона до перевезення. У випадку невчасного 
повернення порожніх Вагонів до залізниці з вини Покупця, Покупець зобов’язується 
компенсувати Постачальнику документально підтверджені витрати (в т.ч. штрафи за 
понаднормовий простій вагонів), понесені ним у зв’язку із такою затримкою.  

6.11. У разі втрати або пошкодження Вагонів, прострочення їх повернення або 
неправильного оформлення перевізних документів на повернення вагонів (не у відповідності до 
інструкцій власника Вагонів), неправильності реквізитів Вантожоодержувача у Специфікації 
Покупець зобов'язується протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Постачальника 
відшкодувати останньому всі документально підтверджені витрати, в тому числі пов'язані з 
ремонтом, простоєм, поверненням вагонів, транспортуванням до місця ремонту і назад, сплатою 
інших необхідних платежів. При розрахунку часу простою Вагону неповна доба вважаються як 
повна. У разі неможливості відновлення (ремонту) Вагону Покупець протягом 10 днів з моменту 
отримання вимоги Постачальника сплачує Постачальникові ринкову вартість відповідного 
Вагону на момент його втрати (пошкодження) або передає у власність Постачальника 
рівноцінний вагон. При цьому Покупець також відшкодовує Постачальнику витрати останнього 
на залучення незалежного оцінювача. 
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6.12. Покупець зобов'язується негайно електронною поштою або факсом, але не пізніше 12 
годин з моменту виникнення, повідомити Постачальника про всі труднощі, що виникли при 
оформленні перевізних документів на порожні вагони, будь-які затримки відправки порожніх 
Вагонів, поломки Вагонів. 

6.13. У всіх інших питаннях щодо приймання Товару, не врегульованих цим Договором, 
щодо кількості Товару Сторони керуються положеннями Інструкції, затвердженої 
Держарбітражем при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 № П-6, а по якості – відповідно до вимог 
Інструкції, затвердженої Держарбітражем при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 № П-7, 
вимогами ДСТУ 4096-2002 «Вугілля буре, кам'яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. 
Методи відбору та підготовки проб до лабораторного випробування», Правилами перевезення 
вантажів у вагонах відкритого типу, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 
21.11.2000 № 644, Статутом залізниць України, іншими вимогами законодавства України, 
прийнятими на заміну або в додаток до вищевказаних в частині, що не суперечить Договору. 

7. Відповідальність сторін 
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони 

несуть відповідальність в порядку, встановленому цим Договором та законодавством України.  
7.2. При простроченні оплати поставленого Товару Покупець на вимогу Постачальника 

зобов'язаний сплатити останньому суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції та 
пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діє на момент 
прострочення, від суми невиконаного в строк зобов'язання за кожен календарний день 
прострочення платежу, а також сплатити Постачальнику 24% річних від суми заборгованості за 
користування чужими грошовими коштами за весь період прострочення оплати поставленого 
Товару. Додатково в разі прострочення оплати поставленого партії Товару більш ніж на 30 
календарних днів Покупець на письмову вимогу Постачальника сплачує останньому штраф у 
розмірі 10% від суми заборгованості. 

7.3. У разі невиконання Покупцем зобов'язань по своєчасній оплаті Товару, передбачених 
цим Договором, Постачальник має право в односторонньому порядку припинити або не 
здійснювати поставку (відмовитися від поставки) Товару без застосування до нього будь-яких 
штрафних санкцій. 

7.4. У разі відсутності оплати Покупцем послуг з транспортування з вини Покупця, 
Постачальник не несе відповідальності за несвоєчасну поставку партії Товару. 

7.5. При порушенні строків поставки, обумовленому бойовими діями будь-якого 
характеру, забороною відвантаження залізницею або іншими, не залежними від Постачальника 
обставин, Постачальник не є таким, що порушив умови цього Договору. 

7.6. У разі неможливості здійснити поставки Товару Покупцеві за умови, що Покупець 
вніс передоплату за Товар, Постачальник зобов'язується повернути Покупцеві відповідну 
передоплату в розмірі 100 % протягом 5 банківських днів з дня отримання Постачальником 
письмової вимоги Покупця про повернення передоплати. 

7.7. У разі загальної або часткової відмови Покупця від прийняття Товару після його 
надання Постачальником на станції відвантаження Покупець сплачує Постачальнику штраф у 
розмірі 5% від вартості партії Товару, визначеної у відповідній Специфікації. 

7.8. У разі простою та/або псування, пошкодження, знищення Вагонів з вини Покупця 
і/або Вантажоодержувача, вказаного Покупцем в Специфікації до цього Договору, Покупець 
зобов'язаний за письмовою вимогою Постачальника відшкодувати останньому всі 
документально підтверджені витрати, понесені ним з зв'язку з такими простоєм та/або 
псуванням, пошкодженням і знищенням Вагонів. 

7.9. У разі порушення Покупцем строків вивантаження вантажу, передбаченого п.6.10. 
цього Договору, Постачальник має право стягнути з Покупця штраф за понаднормовий простій 
Вагонів під вивантаженням, розмір який визначається Сторонами в Специфікації. 

7.10. Сторони дійшли згоди відповідно до ст. 259 ч. 1 Цивільного кодексу України 
збільшити строк позовної давності про стягнення пені до 3 років. 

7.11. Сплата штрафних санкцій і пені не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань 
за цим Договором. 

7.12. Інші умови відповідальності Сторін можуть бути передбачені в Специфікаціях. 
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8. Форс-мажор 
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або 

неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок 
дії форс-мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти 
будь-які обставини зовнішнього характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або 
всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи 
стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті 
блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з 
ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, епідемії, страйки, 
бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, 
інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання 
Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо. 

8.2. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим 
Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону 
про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором протягом 10 днів 
з дня виникнення таких обставин. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 місяців 
поспіль і не виявляють ознак припинення, кожна Сторона має право в односторонньому порядку 
відмовитись від виконання цього Договору. 

8.3. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено сертифікатом 
регіональної Торгово-промислової палати України. 

9. Порядок вирішення спорів 
9.1. Сторони домовилися, що всі суперечки і розбіжності, що виникли при виконанні умов 

цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів між Сторонами. 
9.2. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди шляхом переговорів і досудового 

врегулювання спорів, то спір передається на розгляд до суду відповідно до законодавства 
України. 

10. Заключні положення 
10.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими особами 

Сторін і діє до 31 грудня 2020 року включно, але в будь-якому разі до повного виконання 
Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. 

10.2. Якщо жодна із Сторін за 30 днів до закінчення строку дії цього Договору не 
повідомить іншу Сторону в письмовій формі про розірвання даного Договору, термін його дії 
вважається автоматично продовженим на кожен наступний календарний рік на тих самих умовах. 

10.3. Закінчення дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим 
Договором, взятих протягом строку його дії. 

10.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором 
третім особам без письмового дозволу іншої Сторони. 

10.5. Всі зміни і доповнення до цього Договору можуть бути внесені лише за згодою обох 
Сторін шляхом укладення додаткових угод. 

10.6. У випадку зміни кон’юнктури ринку аналогічних Товарів Постачальник має право в 
односторонньому порядку переглянути ціну, а також умови постачання та форму оплати на 
партію Товару, повідомивши про це Покупця не пізніше 2 робочих днів до початку 
відвантаження Товару. 

10.7. Всі доповнення і зміни до цього Договору, а також Специфікації є невід'ємною 
частиною цього Договору і мають переважну силу перед його положеннями і перед положеннями 
раніше внесених змін і доповнень, і набирають чинності, якщо вони вчинені в письмовій формі, 
з моменту їх підписання уповноваженим особами Сторін та завірення печатками (за наявності) 
Сторін. 

10.8. При підписанні цього Договору Сторони своїм підписом дають згоду на обробку 
персональних даних їх представників. 

10.9. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених у цьому Договорі 
реквізитів та зобов'язується протягом 5 днів з дня настання відповідних змін зазначених 
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реквізитів повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення або несвоєчасного 
повідомлення - несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків. 

10.10. Договір може бути достроково розірваний тільки за згодою обох Сторін, 
оформленого в письмовій формі шляхом підписання угоди між Сторонами, крім випадків, 
передбачених законодавством України. 

10.11. Всі документи, які передані факсом або електронною поштою і завірені печатками 
і підписами Сторін, пов'язані з цим Договором, включаючи сам Договір, мають юридичну силу 
до отримання їх оригіналів. 

Сторони домовилися для обміну електронними повідомленнями використовувати такі 
електронні адреси та номера факсів: 

Електронна адреса Постачальника –  
Електронна адреса Покупця –  
Відправлення Сторін з інших електронних адрес та номерів факсів не мають юридичної 

сили для цього Договору. 
10.12. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, договори 

про наміри з питань, які так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу. 
10.13. Текст цього Договору, будь - які матеріали, інформація та повідомлення, що 

стосуються цього Договору, є конфіденційними і забороняються для передачі однієї із Сторін 
третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони. У разі проведення 
контролюючими (правоохоронними та ін.) органами процесуальних дій в порядку, 
встановленому чинним законодавством України, Сторони зобов'язані повідомити один одного 
про проведення таких дій не пізніше 24 годин з моменту отримання інформації про заплановані 
процесуальні дії. 

10.14. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах. 
10.15. Покупець є платником податку на прибуток на загальних підставах. 
10.16. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і 

не врегульовані ним, регламентуються нормами законодавства України. 
10.17. Цей Договір складений в двох примірниках українською мовою, які мають 

однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 
11. РЕКВИЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРОН 
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