
ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ___ 

на умовах страхування 

 

«___» _________ 202_р. 

 

 
ТОВ «____________», іменоване далі – “Покупець”, в особі директора 

__________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та ПАТ 

«_____________», іменоване в подальшому – “Постачальник”, в особі Голови 

правління _____________, що діє на підставі Статуту - з другого боку, іменовані 

далі, а кожний окремо “Сторона” або разом - “Сторони”, уклали даний Договір 

про нижченаведене: 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. На умовах даного Договору Постачальник зобов'язується  передати у 

власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити 

___________________ (надалі іменуються «Товар» та 

або «Товари»), що визначені в специфікації, яка є додатком № 1 до цього 

Договору (надалі іменується "специфікація"), на суму 

_________(______________) гривень з урахуванням ПДВ. 

1.2. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог 

Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів  "Інкотермс" (в редакції 

2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із 

внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що 

випливають із умов цього Договору. 

 

2. ЦІНА І КІЛЬКІСТЬ ТОВАРІВ 

2.1. Ціна на Товари, що поставляються за цим Договором, їх кількість та 

асортимент, вказані в специфікації.  

2.2. В ціну включена вартість тари, упаковки та маркування. 

 

3. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРІВ 

3.1. Постачальник поставляє Товари автомобільним транспортом на умовах 

"Перевезення і страхування оплачені до" (CIP), місто ___________, що 

підтверджується автомобільною накладною (CMR). 

3.2. За зберігання Постачальником Товарів, не отриманих Покупцем зі 

складу протягом 10 (десяти) днів після отримання повідомлення про прибуття 

вантажу, буде стягуватись плата в розмірі _____________ за одне транспортне 

місце за кожний день зберігання. 

3.3. Постачальник проводить поставку Товарів протягом 3 (трьох) місяців з 

дня набрання чинності цим Договором.  

3.4. Не пізніше ніж за __________ (_________________) календарних днів до 

дати передачі товару Покупцю Постачальник  повідомляє Покупця по факсу або в 

інший спосіб, узгоджений Сторонами,  про строки і місце поставки. 

3.5. За погодженням Сторін допускається дострокова поставка Товарів 

3.6. Часткове відвантаження Товарів за цим Договором не допускається. 

 

4. ОПЛАТА ТОВАРІВ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ  

4.1. Оплата за цим Договором повинна провадитись у формі 100  % 

попередньої оплати. 

4.2. Оплата за Товари повинна провадитись протягом 

___________банківських днів з дня набрання чинності цим Договором. 

4.3. Усі розрахунки, передбачені цим Договором, здійснюються з 

використанням національної валюти України - гривні, в безготівковій формі, 

шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківс 


