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Постачальник: _____________________________                           Покупець: _____________________________ 

ДОГОВІР ПОСТАВКИ №  

 

м. Полтава         «___»____________  201__ р. 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «НП Сервіс», в особі директора Колеснікова Ігоря 

Валерійовича, з одного боку (далі – Постачальник), та ____________________________________ в особі 

____________________________________________(далі – Покупець), яка діє на підставі ________, з 

іншого боку, (далі разом – Сторони, а окремо – Сторона), уклали цей Договір поставки (далі – Договір) про 

наступне:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві Товар, а Покупець зобов'язується прийняти Товар 

та оплатити за нього відповідно до умов цього Договору. 

1.2. Кількість, асортимент Товару визначається в специфікаціях та/або видатковій накладній на кожну 

партію товару.  

 

2. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
 

2.1. Загальна сума Договору складається з суми всіх відповідних рахунках-фактурах та/або видаткових 

накладних, підписаних Сторонами у рамках  цього Договору.  

2.2. Покупець оплачує вартість Товару, зазначену у відповідній Заявці, шляхом перерахування грошових 

коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати поставки Товару 

та отримання рахунку-фактури Постачальника. . Інші строки та порядок оплати можуть бути встановлені в 

Специфікаціях.  

2.3. Розрахунки за цим Договором здійснюється в національній валюті України, шляхом перерахування 

грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. 

2.4. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на рахунок Постачальника. 

 

3. УМОВИ ПОСТАВКИ 
 

3.1. Поставка Товару здійснюється відповідно до заявок на Товар Покупця, що надсилаються на електронну 

адресу Постачальника:  
3.2. В заявці на Товар Покупець зазначає асортимент, кількість та місце поставки Товару. 

3.3. Доставка Товару здійснюється ТОВ «Нова пошта», або іншою компанією, яка вказана на сайті 

nps.novaposhta.ua і на умовах перевізника. Усі витрати пов’язані з доставкою Товару покладаються на 

Покупця.  

3.4. Покупець власними силами та за власний рахунок здійснює забір Товару у місці поставки. 

3.5. Перехід права власності на Товар відбувається в момент поставки (передачі) відповідної партії Товару. 

Датою поставки Товару вважається дата приймання Товару, вказана в видатковій накладній.  

3.6. Сторони проводять звірку взаєморозрахунків не частіше, ніж один раз на квартал, на вимогу однієї із 

Сторін.  
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4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
 

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання будь-якої із Сторін прийнятих на себе за цим Договором 

зобов'язань, вона несе відповідальність перед іншою Стороною відповідно до вимог чинного законодавства 

України.   

 

5. ФОРС-МАЖОР 
 

5.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке 

невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору). 

5.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) Сторони розуміють надзвичайні та невідворотні 

обставини, які об’єктивно впливають на виконання Сторонами зобов’язань, передбачених умовами даного 

Договору, дію яких не можливо було передбачити та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного 

періоду часу. 

5.3. Обставини непереборної сили повинні бути засвідчені сертифікатом Торгово-промислової палати 

України або регіональної торгово – промислової палати. 

5.4. Сторона, що опинилася під впливом обставин непереборної сили, зобов’язана протягом 15 (п'ятнадцяти) 

робочих днів від дати настання обставин непереборної сили письмово повідомити іншу Сторону про 

виникнення обставин непереборної сили. 

5.5. Якщо обставини непереборної сили тривають більше, ніж 2 (два) календарні місяці, Сторони зобов’язані 

в письмовій формі укласти угоду щодо подальшого виконання зобов’язань за Договором. 

 

6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 
 

6.1. Сторони погодилися, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які 

стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової 

згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством. 

6.2. Зобов'язання, що стосуються конфіденційності, продовжують діяти і після припинення дії цього Договору. 

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
 

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів. 

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, Сторони застосовують претензійний 

порядок розгляду спорів.  

7.3. У випадку неможливості вирішення спору в порядку, визначеному п.п. 7.1, 7.2 Договору, він вирішується 

в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного 

законодавства України. 
 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

 

8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками Сторін (за 

наявності) та діє до «__» ________201__ року, але, у будь-якому випадку - до повного виконання Сторонами 

своїх зобов’язань за цим Договором.  

8.2. Кожна зі Сторін має право достроково розірвати цей Договір за умови повного виконання своїх 

зобов’язань за цим Договором та попереднього письмового повідомлення про це іншої Сторони за 30 

(тридцять) календарних днів до планованої дати розірвання 

8.3. Закінчення терміну дії цього Договору не звільняє жодну зі Сторін від виконання зобов’язань за цим 

Договором та відповідальності за його порушення.  

8.4. У випадку, якщо жодна зі Сторін не повідомила іншу про бажання розірвати Договір за 30 днів до 

закінчення терміну його дії, Договір вважається продовженим на 1 (один) календарний рік на тих же умовах.  
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9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

9.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим укладенням 

Сторонами відповідної додаткової угоди (додаткового договору) до цього Договору. 

9.2. Якщо сторони підписали специфікацію, в якій умови поставки та оплати Товару, різняться від умов, 

вказаних в Договорі, то Сторони керуються положеннями специфікації.  

9.3. Покупець не має право передавати свої права/обов’язки за цим Договором  третім особам без письмової 

згоди Постачальника. 

9.4. Сторони домовились, що обмін Первинними документами  (далі Документ) по Договору між Сторонами 

здійснюється шляхом оформлення Документів в електронному вигляді з накладенням електронних цифрових 

підписів Сторін за допомогою сервісу електронного документообігу «Вчасно». Адреса електронної пошти 

Покупця для обміну електронними документами:  

___________________________ 

9.5. Підписання Документів в електронному вигляді здійснюється Сторонами згідно порядку та в строки, що 

передбачені умовами Договору.  

9.6. Сторони визнають, що електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до 

власноручних підписів (печаток) Сторін.  

9.7. Сторони визнають, що всі документи, складені в електронному вигляді з накладенням електронного 

цифрового підпису є оригіналами, що мають юридичну силу та можуть бути подані до суду в якості належних 

доказів.  

9.8. Покупець зобов'язується завчасно (не менше як за 5 робочих днів) повідомляти Постачальника на 

електронну адресу nps@novaposhta.ua про зміну адреси електронної пошти, зазначеної в п. 9.4. цього 

Договору та/або про зміну програмного забезпечення (системи), що використовується Замовником для 

обміну електронними документами.  

9.9. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються 

своєчасно у письмовій формі повідомляти про їх зміну, а у разі неповідомлення, несуть ризик настання 

пов’язаних із цим несприятливих наслідків. 

9.10. Постачальник відповідно до Податкового кодексу України є платником податку на прибуток на 

загальних умовах. 

9.11. Покупець відповідно до Податкового кодексу України є платником ______________________________ 

9.12. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства 

України. 

9.13. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та 

протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

9.14. Всі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу та можуть братися до уваги 

виключно за умови, що вони у кожному конкретному випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та 

скріплені їх печатками. 

9.15. Цей Договір викладено українською мовою у двох однакових примірниках, - по одному для кожної зі 

Сторін..  
 

 

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 

 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК: ПОКУПЕЦЬ: 

ТОВ «НП Сервіс» 

36011, Полтавська обл., м. Полтава 

просп. Першотравневий, 19а 

код ЄДРПОУ 41594529 

п/р № UA493005280000026007455061989 

в ПАТ «ОТП Банк», 
 

 

Директор ТОВ «НП Сервіс» 

Колесніков І.В. _______________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________________ 

 

М.П. 

  
 


