
Договір 

купівлі-продажу (поставки) пшениці 

 на умовах EXW ("Франко-зерновий склад Постачальника"). 

 

 

м.________________ "___"_____________ 202___ р 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________», що надалі іменоване 

ПОСТАЧАЛЬНИК, в особі директора _____________, що діє на підставі  Статуту, з однієї сторони, 

та Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________», що надалі іменоване 

ПОКУПЕЦЬ, в особі директора_________________, який діє на підставі Статуту з іншої сторони, 

разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність, а Покупець прийняти і оплатити, 

українську м’яку пшеницю врожаю 202__ року (надалі – «Товар») на 

___________________________ (надалі – «Зерновий склад») на умовах EXW («Франко-зерновий 

склад Постачальника») згідно «Інкотермс» у редакції 2000 року. 

 

2. КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ 

2.1. Загальна кількість Товару в заліковій вазі становить ______________ тон +/-___%. 

2.2. Кількість Товару визначається відповідно до складських документів на Товар, виданих 

Зерновим складом. 

 

3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ 

3.1. Загальний стан та якість Товару мають відповідати ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні 

умови», показникам якості встановленими ДСТУ 3868:2010 для Товару групи  _____ класу 

____, з урахуванням положень п.3.2 даного Договору.  

3.2. Окремі показники якості Товару, максимальні або мінімальні значення яких відрізняються 

від вимог ДСТУ 3868:2010 для Товару групи та класу вказаних в п. 3.1., мають відповідати 

наступним значенням: 

Показники якості Значення 

Натура, не менше  720 г/л 

Зернова домішка, не більше 10% 

3.3. Фактична якість Товару визначається відповідно до карток аналізу зерна, виданих Зерновим 

складом. 

 

4. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА ВАРСТІСТЬ ТОВАРУ 

4.1. Ціна Товару згідно даного Договору становить _______(______________) гривень за 1 

тонну, в тому числі ПДВ – ______________ гривень. 

4.2. Загальна вартість Товару, що постачається становить _______(______________) гривень (у 

тому числі ПДВ – _______ гривень) +/-___%. 

 

Варіант №1 Розділу 5 (приклад) – передплата: 

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

5.1. Покупець здійснює передоплату 100% вартості Товару на розрахунковий рахунок 

Постачальника протягом _____  банківських днів з дня отримання рахунку-фактури на 

Товар із зазначенням точної суми ПДВ. 

5.2. Постачальник зобов'язується, протягом 2 (двох) робочих днів з дня здійснення  оплати 

Товару, надати Покупцю  оригінали видаткових та податкових накладних на Товар на 

повну суму його вартості, а також документи, вказані в п. 6.2.цього Договору. 

Варіант №2 Розділу 5 (приклад)– післяоплата: 

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

5.1. Покупець здійснює оплату 100% вартості Товару  на розрахунковий рахунок 

Постачальника протягом _____  банківських днів з дня отримання документів, вказаних в 



п. 6.2.цього Договору, а також рахунку-фактури на Товар із зазначенням точної суми ПДВ.  

5.2. Постачальник зобов'язується, протягом 2 (двох) робочих днів з дня здійснення  поставки 

Товару, надати Покупцю  оригінали видаткових та податкових накладних на Товар на 

повну суму його вартості. 

5.3. Обов’язки Покупця по оплаті Товару вважаються  виконаними в момент списання 

грошових коштів з банківського рахунку Покупця при здійсненні оплати вартості  Товару 

відповідно до реквізитів, зазначених у цьому Договорі. 

 

6. СТРОКИ І УМОВИ ПОСТАВКИ 

Варіант №1 п.6.1. (приклад) – поставка до певної дати: 

6.1. Постачальник передає Товар Покупцю у власність на Зерновому складі на умовах цього 

Договору в повному обсязі до "___"_____________ 202___ р. 

Варіант №2 п.6.1. (приклад) – поставка протягом певного строку: 

6.1. Постачальник передає Товар Покупцю у власність на Зерновому складі на умовах цього 

Договору в повному обсязі в строк з "___"_____________ 202___ р.  до 

"___"_____________ 202___ р. 

Варіант №3 п.6.1. (приклад) – поставка проти оплати (працює з Вар.1 п.5.1.): 

6.1. Постачальник передає Товар Покупцю у власність на Зерновому складі на умовах цього 

Договору в повному обсязі протягом ___ (____________) банківських днів з моменту 

оплати Товару. 

6.2. Передача Товару по кількості та якості відбувається на Зерновому складі. Право власності 

на Товар у Покупця виникає з моменту його передачі Постачальником. Передача 

Постачальником Товару Покупцеві у власність підтверджується передачею Покупцеві 

оригіналів належним чином складених складських документів (складських квитанцій, простих 

чи подвійних складських свідоцтв) на Товар в повному обсязі, виданими на ім'я Покупця  

Зерновим складом та належним чином оформлені (складські документи повинні бути підписані 

всіма посадовими особи, що передбачені бланком складського документу, складська квитанція 

повинна бути виписана в строк відповідно п.6.1., складські документи мають бути занесені в 

основний державний реєстр складських документів). Постачальник зобов'язаний передати 

Покупцеві також картки аналізу Товару, що видані лабораторією Зернового складу із 

зазначенням ваги Товару, назви Покупця та ПІБ посадових осіб Зернового складу, які 

підписали сертифікати. Картки аналізу Товару обов’язково повинні бути вказані в складському 

документі. 

 


