
ДОГОВІР  ПОСТАВКИ № АЛ _____________ 

Київ          ____ ________________ 201__ р. 
 

ТОВ “АЛТЄК”, платник податку на прибуток на загальних умовах, в особі Комерційного директора Реви Андрія 
Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 31.12.2016 року, далі за текстом “Постачальник”, з однієї сторони, та 
_______________________________________________________________________________________________________, 
_______________________________________________________________________________________________________, 
 далі за текстом «Покупець», з другої сторони, уклали цей договір поставки (далі по тексту – Договір) про наступне: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Постачальник зобов’язується передати (поставити) в обумовлений у цьому договорі строк другій Стороні - Покупцеві 
товари (далі – Товар), а Покупець зобов’язується прийняти такий Товар і сплатити за нього певну грошову суму. 

1.2. Договір поставки укладається на розсуд Сторін при повному розумінні Сторонами його змісту. 

1.3. Предметом поставки є Товар, вказані в Специфікації та/або рахунку-фактурі, та/або Видатковій накладній, які є 
невід`ємними частинами цього Договору. 
1.3.1. Специфікація та Видаткова накладна набувають для Постачальника зобов’язального характеру лише після 
підписання такого документу повноважним представником Постачальника. 

1.4. За даним Договором здійснюється поставка лише однієї партії Товару від Постачальника до одного Покупця. Внесення 
змін в перелік замовленого Товару можливий до здійснення факту поставки Товару шляхом коригування відповідної 
інформації в рахунку-фактурі та Специфікації. 

 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

2.1. Поставка Товару здійснюється за домовленістю Сторін або шляхом вибірки Товару Покупцем у вказаному ним місці 
поставки, або шляхом вивозу Товару Покупцем самостійно і за свій рахунок. 

2.2. Строк поставки (вибірки) Товару: не пізніше _____ календарних днів з дати укладання цього Договору. Товар передається 
представнику Покупця при наявності довіреності на отримання ТМЦ, вчиненої у належній формі, а також при пред’явленні 
документу, що посвідчує особу. Відомості про особу, що прийняла Товар, вносяться у відповідні графи товарно-супровідних 
документів. 

2.3. Поставка здійснюється Постачальником після отримання ним від Покупця повної оплати замовленого Товару, переліченого 
в Додатку до цього Договору (Специфікація, рахунок-фактура). 

2.4. Разом з Товаром Постачальник передає документи, що підтверджують якість Товару відповідно до чинного в Україні 
законодавства (в тому числі сертифікат відповідності), експлуатаційні та інші документи, що підлягають передачі разом з 
ним. Приймання Товару за якістю та кількістю здійснюється Покупцем в місці поставки за правилами чинного 
законодавства. При цьому Покупець зобов`язаний не пошкоджувати цілісності упакування та зовнішній вигляд Товару. 
Відмова Покупця від замовленого Товару можлива виключно у випадках, передбачених законодавством України та 
умовами цього Договору. 

2.5. Передача товару від Постачальника Покупцю здійснюється за Видатковою накладною, в якій Сторони зазначають 
найменування товару, що постачається, кількість в одиницях вимірювання, узгоджену ціну кожної одиниці Товару та 
загальну вартість Товару, що постачається. Дата, вказана Покупцем у видатковій накладній про прийняття Товару, є датою 
поставки товару Постачальником. 

2.6. Право власності на Товар переходить до Покупця після здійснення 100% оплати Товару, в момент отримання Товару від 
Постачальника і підписання видаткової накладної (транспортних, товарно-супровідних документів). 

 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
3.1. Покупець здійснює оплату загальної вартості Товару протягом 5 (П`яти) днів від дати рахунку-фактури. Оплата 

здійснюється у розмірі повної вартості Товару, шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок 
Постачальника, вказаний у рахунку-фактурі та/або реквізитах Постачальника в цьому Договорі. 
3.1.1. Покупець може здійснювати оплату Товару частковими платежами, але строк сплати 100% вартості замовленого 
Товару не повинен перевищувати строк, вказаний в п. 3.1. цього Договору. 
3.1.2. У випадку, коли Покупець, навіть сплативши частину вартості замовленого Товару, відмовляється проводити його 
наступну – повну оплату, Постачальник, за заявою Покупця, проводить повернення отриманих раніше коштів 
3.1.3. У випадку, якщо після отримання оплати, Постачальником буде виявлено помилки/розбіжності між інформацією, яка 
відображена в рахунку-фактурі та Специфікації, - Постачальник повертає отримані від Покупця кошти, після чого всі 
зобов`язання по поставці Товару за цим Договором для постачальника припиняються без будь-яких штрафних санкцій. 

3.2. Оплата здійснюється Покупцем на підставі цього Договору та рахунку-фактури, виписаного Постачальником на вартість 
партії Товару, що постачається. При здійсненні платежу Покупець обов’язково повинен вказувати у платіжному дорученні 
номер та дату рахунку-фактури, за яким здійснюється оплата. 

3.3. В разі прострочення оплати Товару, поставка Товару призупиняється Постачальником і не здійснюється до повного 
погашення заборгованості Покупця. В такому випадку Постачальник не відповідає за прострочення в поставці Товару. 

3.4. Всі розрахунки між Постачальником і Покупцем здійснюються в національній валюті України - гривні. 

3.5. Ціни на Товар, встановлені Сторонами Договору, відповідають рівню справедливих ринкових цін і є звичайними для Сторін 
на момент узгодження таких цін. При цьому обидві Сторони є взаємно незалежними юридично і фактично, володіють 
достатньою інформацією про ціни на такі Товари. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКА  ТА ПОКУПЦЯ 
4.1. Гарантійні строки на Товар, що постачається, визначаються виробниками та вказані в гарантійних талонах виробників 

Товару. Гарантійний строк обчислюється за правилами виробника: або від дати продажу (поставки) Товару, або, якщо 



Товар вимагає ведення в експлуатацію - від дня введення Товару в експлуатацію, але не пізніше одного року з дня поставки 
Товару. 

4.2. Постачальник відповідає за недоліки Товару, якщо вони були виявлені безпосередньо в момент приймання Товару 
Покупцем. Після того, як Покупець прийняв Товар від Постачальника, - Товар вважається таким, що поставлений без 
недоліків. 

4.3. Виконання зобов`язань по обслуговуванню/ремонту Товару, не залежно від виду такого ремонту, здійснюються в порядку, 
що визначений чинним законодавством України. 

4.4. В разі прострочення Постачальником передачі оплаченого Товару - Постачальник сплачує Покупцеві неустойку у розмірі 
0,1 відсотка вартості Товару, поставку якого прострочено, за кожний день такого прострочення, але не більше 10% вартості 
такого Товару. 

4.5. За прострочення оплати Товару, з урахуванням вимог п.3.1-3.2, Покупець, понад вартість партії Товару, сплачує 
Постачальникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, за кожний день такого 
прострочення. Моментом оплати вважається момент зарахування коштів на рахунок Постачальника. 

 

5. СТРОК ДІЇ, ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ТА ДОДАТКОВІ УМОВИ 
5.1. Даний договір діє протягом шести місяців від дати підписання Договору, але у будь-якому разі до повного виконання 

Сторонами взятих на себе зобов’язань. 

5.2. В період дії цього Договору, але не пізніше, ніж за 15 днів до дати його закінчення, Сторони можуть продовжити строк дії 
цього Договору, уклавши відповідну письмову угоду. 

5.3. Сторона Договору, яка вважає за необхідне змінити, доповнити його умови, або розірвати даний Договір, повинна надіслати 
пропозиції про це другій Стороні не пізніше, ніж за 15 календарних днів до планованої дати введення змін, доповнень чи 
розірвання. 

5.4. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну, доповнення чи розірвання Договору, у п’ятиденний термін після одержання 
пропозиції повідомляє другу Сторону про результати розгляду такої пропозиції. 

5.5. Всі додатки, протоколи, гарантійні листи, додаткові угоди, укладені Сторонами протягом дії цього Договору, у письмовій 
формі, підписані повноважними представниками обох Сторін, стають невід’ємними частинами цього Договору, а їх умови є 
обов’язковими до виконання Сторонами. Електронні (скановані, факсові) копії документів матимуть силу оригіналу до 
моменту надання оригіналів таких документів. 

5.6. Спірні питання, що можуть виникнути в зв’язку із виконанням цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. 
Можливі спірні питання, що не врегульовані протягом переговорного процесу, вирішуються Сторонами відповідно до вимог 
чинного законодавства України. 

5.7. Сторони погодили, що інформація, надана ними одна одній та пов’язана із виконанням цього Договору, містить комерційну 
таємницю, не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, прямо передбачених Законом. 

5.8. Персональні дані фізичних осіб, що виступають від імені Сторін, отримані Сторонами при виконанні умов цього Договору, 
обробляються Сторонами виключно з метою виконання даного Договору на підставі діючого законодавства України. 
Сторони погодилися з тим, що фізичні особи, чиїми персональними даними Сторони обмінюються з метою виконання 
даного Договору, повідомлені про права суб’єкта персональних даних, а об’єм даних, що передається, є достатнім та не 
надмірним для виконання умов даного Договору. Сторона, яка отримала персональні дані про будь-яку фізичну особу, що 
виступає від імені іншої Сторони, звільняється від обов’язку повідомляти відповідну фізичну особу про передачу її 
персональних даних іншій особі, за умови, що така передача зумовлена виконанням Договору, або вимогами чинного 
законодавства України. 

5.9. Після закінчення строку дії цього Договору та/або у випадку його припинення, умови п. 5.7-5.8. продовжують виконуватись 
Сторонами у відповідності до вимог чинного законодавства України. 

 

6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ: 
ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ 

ТОВ “АЛТЄК” 
Юридична адреса: 01033, Київ, вул.Cаксаганського, 
буд.26/26. 
Фактична адреса: 04119, Київ, вул. Дегтярівська,  
буд.25-А, комплекс1, секція 3. 
ЄДРПОУ – 36216684, ІПН 362166826596 
 
п\р 26004052732167 у Печерській філії ПАТ «КБ 
«ПриватБанк», МФО 300711 
 
п\р 26007474808 в ПАТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ”, МФО 
380805 
 
тел.500-26-26 
 
Комерційний директор                                        А.М.Рева 
М.П.  

__________________________________________________ 
 
 
Адреса: __________________________________________ 
ІПН ______________________________________________ 
Тел.: _____________________________________________ 
e-mail: ___________________________________________ 
 
Адреса доставки: __________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
 
 
___________________________ ______________________ 

 



Додаток 
до Договору поставки № _______________ 

від __________________ 20___ р. 
 
 
 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 
 

Відповідно до п. 1.3. Договору поставки № ____________________ від _________________ (далі – Договір), Сторони 
Договору погодили наступний перелік Товару, що замовлений до поставки: 

 
№ Назва товару К-сть, 

шт. 
Ціна за одиницю, 

без ПДВ грн. 
Загальна 

вартість, без 
ПДВ, грн. 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

Всього:______________________________________________________________________________________ 
ПДВ (20%): __________________________________________________________________________________ 
Загальна вартість з ПДВ: _____________________________________________________________________ 

 
Поставка та оплата Товару здійснюються відповідно до умов Договору. 
Умови доставки: ______________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ 

ТОВ “АЛТЄК” 
Юридична адреса: 01033, Київ, вул.Cаксаганського, 
буд.26/26. 
ЄДРПОУ/ІПН   36216684 / 362166826596 
 
тел.500-26-26 
 
 
 
 
Комерційний директор                                А.М.Рева 
М.П.  

__________________________________________________ 
 
Адреса: __________________________________________ 
ІПН ______________________________________________ 
Тел.: _____________________________________________ 
e-mail: ___________________________________________ 
 
Адреса доставки: __________________________________ 
_________________________________________________ 
 
___________________________ ______________________ 

 


