
Договір поставки  

вентиляційного обладнання  

(з зазначенням ціни обладнання в окремому рахунку)  

№ ________ 

 

м. ___ ____ " ______  20_р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “________________”, надалі іменується 

"Продавець",  в особі генерального директора ____________________, що діє на підставі  

Статуту, з однієї сторони, та  

Товариство з обмеженою відповідальністю “_____________________”, надалі 

іменується "Покупець", в особі  директора ______________, що діє на підставі Статуту, з другої 

сторони, разом іменуються "Сторони", уклали цей Договір  про таке:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Предметом даного Договору є поставка вентиляційного обладнання, що надалі називається – 

Товар, перелік, найменування та вартість якого зазначається у Рахунку-фактурі № 

_______________ від ______.___________.20__р. до даного Договору, який є невід'ємною 

частиною даного Договору. 

1.2. На умовах та в порядку, передбаченими даним Договором, Продавець зобов’язується 

передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується своєчасно здійснити оплату 

та прийняти цей Товар. 

1.3. Товар, що постачається за даним Договором, повинен відповідати державним стандартам 

України та технічним умовам заводу-виробника Товару і підтверджуватися при потребі 

сертифікатом відповідності. 

1.4. Товар постачається у тарі, яка відповідає вимогам стандартів та технічних умов і забезпечує 

неушкодженість Товару та збереження його якості  при перевезенні.  

 

2. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРУ 

2.1. Постачання Товару за даним Договором та його передача від Продавця Покупцю 

здійснюється на умовах франко-склад Продавця (ІНКОТЕРМС 2010) за адресою: м. Київ, 

вул. Дубровицька, 28. 

2.2. Поставка Товару для Покупця на склад Продавця за цим Договором здійснюється протягом 

40-ти робочих днів з дня здійснення Покупцем попередньої оплати, відповідно до п. 3.2 

даного Договору 

2.3. Часткова та дострокова поставка Товару дозволяється. 

2.4. Покупець зобов’язується отримати  повністю оплачений ним Товар  протягом 5-ти робочих 

днів з моменту отримання ним повідомлення про надходження Товару на склад Продавця. 

При цьому, повідомленням вважається будь-який документ, який підтверджує 

поінформованість Покупця про надходження Товару на склад Продавця.   

2.5. Право власності на Товар, який є предметом даного Договору, виникає у Покупця з моменту 

отримання Товару у Продавця шляхом оформлення Сторонами належним чином видаткової 

накладної. 

 

3. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1. Загальна вартість Товару за даним Договором (Вартість Договору)  визначається згідно 

Рахунку-фактури № ______________ від ______._________.20__р. до даного Договору та 

складає: ___________грн (_________________), в т.ч. ПДВ 20 %- ____________ грн.  

3.2. Покупець зобов’язується перерахувати на поточний рахунок Продавця авансовий платіж у 

розмірі 50%  від  вартості даного Договору протягом 3 (трьох) банківських днів з дати його 

підписання Сторонами. 
 


