ДОГОВІР №
м. Київ

“

”

2018 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Слобода”, в особі директора Ганженко Віталія
Івановича, який діє на підставі Статуту, далі “Постачальник” з однієї сторони, та, _________________________
_______________________________________________________________ , іменоване надалі “Покупець”, в особі
___________________________________________ , що діє на підставі наказу , з другої сторони, разом далі
“Сторони”, а кожна окремо “Сторона”, уклали цей Договір поставки, далі “Договір”, про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором Постачальник зобов’язується здійснити, згідно з
замовленнями Покупця, поставку питної води ТМ «Слобідська», надалі Товар у 18,9 літрових бутлях, далі “Бутель”
необхідних для задоволення потреб Покупця у воді, найменування, асортимент та вартість, якого визначено в
узгодженій між Сторонами специфікацією, далі “Специфікація”, що є Додатком №1 та Додатком №2 до цього
Договору та є його невід’ємною частиною, в установлених у п. 3.1 розділу 3 цього Договору порядку, розмірі та
строк, та передати цей Товар у власність Покупцю з метою використання Товару та Бутеля за їх цільовим
призначенням тільки для особистих цілей, а Покупець зобов'язується прийняти Товар, у встановлені у розділі 4
цього Договору порядку і строк та оплатити Товар за обумовленою у Специфікації вартістю у встановлені у розділі 3
цього Договору порядку і строк.
1.2. При наступних поставках партій води Постачальник проводить обмін Покупцю порожніх Бутлів на бутилі з
водою відповідно до замовлення Покупця.
1.3 Залишок тари Бутелів, що знаходяться у Покупця до і після здійснення поставки, рух тари у процесі самої
поставки (кількість поставлених Постачальником Покупцю і повернутих Покупцем Постачальнику бутлів),
відображається у картці руху тари, що роздруковується разом з накладною на відвантаження, яку Покупець підписує
при здійснені всіх поставок товару згідно з даними договору. Покупець заявляє, що своїм підписом на цьому
документі чи картці руху тари він підтверджує, що зазначена в ній кількість тари дійсно перебуває у нього на
залишку і не повернута Постачальнику.
1.4 За бажанням Покупця Постачальник може поставляти супутні споживчі товари (вода питна газ\негаз 0,5л., 1,5л.,
2,0л., 6,0л., стаканчики, чай, каву тощо), номенклатура, ціна та кількість яких вказується в видаткових накладних, які
є невідємною частиною договору, далі –супутній Товар. Весь асортимент переданий Покупцю згідно договору далі –
Товар.
2. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Вартість Товару визначено в узгодженій між Сторонами Специфікацією та зазначені в Таблиці № 1, що є
невід'ємною частиною даного Договору.
2.2. Вартість завдатку за зворотну тару - «Бутель», визначено в узгодженій між Сторонами Специфікацією та
зазначені в Таблиці № 2, що є невід'ємною частиною даного Договору. У випадку, якщо Покупцю для
задоволення його потреб у воді необхідно збільшити кількість бутлів, він оплачує за них завдаток разом із
вартістю поставленої партії води під час наступної поставки.
2.3. Загальна вартість Товару за цим Договором встановлюється у рахунках-фактурах та накладних на Товар при
кожній поставці Товару, відповідно до замовлення Покупця, що містить найменування, асортимент, одиниці виміру
та кількість Товару, що замовляється, відповідно до переліку товарів Постачальника, далі “замовлення”.
2.4. Вартість Товару за цим Договором протягом дії цього Договору може змінюватись, у зв’язку з збільшенням
виробничої собівартості, (збільшенням заробітної плати, цін на паливно-мастильні матеріали, електроенергію,
зростання орендної плати приміщень, введенням в дію нових нормативно-правових актів тощо).
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Оплата замовленого Товару за цим Договором здійснюється Покупцем на підставі наданого Постачальником
Покупцю рахунку-фактури та,або видаткових накладних на товар у безготівковій формі шляхом перерахування
Покупцем на поточний рахунок Постачальника у національній валюті України – гривні – суми грошових коштів у
розмірі 100% вартості замовленого Товару, визначеного у рахунку-фактурі, протягом 7( сіми ) банківських днів з
дня отримання Покупцем поставленого Товару згідно з накладною на Товар.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТА ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ
4.1. Поставка Постачальником Товару Покупцю здійснюється протягом робочого дня, наступного за днем
отримання Постачальником замовлення Покупця на поставку Товару.
4.2. Датою поставки Постачальником Товару Покупцю є дата підписання Покупцем накладної та іншої
документації на Товар.
4.3. Товар повинен передаватися Постачальником Покупцю у тарі та упаковці виробника, яка відповідає технічним
умовам, характеру Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення.
4.4. Прийняття Товару за кількістю та якістю здійснюється Покупцем в присутності уповноваженого представника
Покупця та уповноваженого представника Постачальника – експедитора, яким здійснюється доставка Товару
Постачальника, у день поставки Товару до обумовленого пункту поставки Товару
4.5. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент отримання Покупцем переданого Постачальником
Товару за підписаними уповноваженими представниками Сторін накладними на Товар.

1

5. ТАРА
5.1. Бутлі ємкістю 18,9 літра на яких розміщена етикетка торгівельної марки “Слобідська”, є зворотною тарою і
власністю Постачальника, що передаються Покупцю в тимчасове користування і підлягають поверненню
Постачальнику після повного закінчення Товару у ємкості Бутля, у день поставки наступної партії Товару на
замовлення Покупця
5.2. Прийняття та повернення Бутлів здійснюється в присутності уповноваженого представника Покупця та
уповноваженого представника Постачальника – експедитора, яким здійснюється доставка Товару Постачальника, у
день поставки Товару, про що підписується відповідний акт (картка руху тари) та ,або маршрутний лист
уповноваженими представниками Сторін.
5.3. Вартість Бутелів не входить до ціни Товару.
5.4 При не поверненні або пошкоджені (псуванні) з вини Покупця Бутелів, Покупець сплачує повну вартість кожної
втраченої або пошкодженої (зіпсованої) одиниці Бутля, згідно із складеним уповноваженими представниками Сторін
актом звірки або картки руху тари та,або маршрутного листа Постачальника, із розрахунку вартості 1 (однієї)
одиниці Бутля, яка складає 112,50 грн. (сто дванадцять грн 50 коп.), крім того ПДВ 22,50 грн. (двадцять дві грн. 50
коп.), всього 135,00 грн. (сто тридцять п’ять грн. 00 коп.)
5.5. У день припинення дії цього Договору чи дострокового його розірвання, Бутлі, які є власністю Постачальника,
повертаються Покупцем Постачальнику протягом 2 (двох) робочих днів з дня припинення чи дострокового
розірвання цього Договору, а завдаток за зворотну тару “Покупцю”, при умові повернення тільки бутилів
“Постачальника”, на яких розміщена етикетка торгівельної марки “Слобідська”, за винятком випадків порушення
пункту 5.2 передбаченого даним договором. Повернення Покупцем Постачальнику будь-яких інших рівноцінних
бутлів, які не є власністю Постачальника, допускається тільки за згодою Сторін.
5.6.При реалізації цього договору може виникнути ситуація, за якої кількість тари (Бутель), що знаходиться у
Покупця, може перевищувати купленої ним тари. Клієнт зобов’язаний зберігати таку оборотну тару,
використовувати її за цільовим призначеням та при першій вимозі повернути її Постачальнику.
5.7.Постачальник має право не здійснювати зворотню купівлю тари (Бутеля) у випадку, якщо Покупець не замовляє
воду більше 60 днів з моменту останньої поставки Води. В цьому випадку тара залишається у власності Покупця.
5.8.В разі збільшення ринкової вартості «Бутеля» Постачальник має право вимагати відшкодування вартості
кожного втраченого «Бутеля», що визначається згідно рахунків постачальників бутелів, які надаються Покупцю
для визначення вартості Бутелів на момент взаєморозрахунків з Постачальником.
6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Покупець має право:
6.1.1. Вимагати виконання Постачальником взятих на себе зобов’язань за цим Договором.
6.2. Покупець зобов'язаний:
6.2.1. Прийняти поставлений Постачальником Товар, крім випадків, коли Товар, що постачається, не відповідає
вимогам щодо кількості та якості.
6.2.2. Не використовувати Бутлі не за цільовим призначенням, дотримуватись умов зберігання, а також не
наповнювати ємкості Бутлів будь-якою рідиною, що не є продуктом Постачальника.
6.2.3. Здійснювати оплату Товару у встановлені у п. 3.1 розділу 3 цього Договору порядку, розмірі та строк.
6.2.4 Протягом дії цього Договору не передавати в тимчасове користування, не відчужувати будь-яким третім
особам або у будь-який інший спосіб розпоряджатися переданими йому Постачальником Бутлями.
6.2.5. У випадку втрати або пошкодження (псування) Бутлів з вини Покупця повідомляти у письмовій, або усній
формі про це Постачальника протягом 1 (однієї) доби з дня виявлення втрати або пошкодження (псування) Бутлів.
6.2.6. У разі припинення чи дострокового розірвання цього Договору повернути Бутлі Постачальнику протягом
встановленого у п. 5.5 розділу 5 цього Договору строку.
6.3. Постачальник має право:
6.3.1. Вимагати виконання Покупцем взятих на себе зобов’язань за цим Договором.
6.3.2. У разі прострочення Покупцем оплати Товару більше ніж 10 (банківських) днів зупинити поставку Товару
до повної оплати раніше поставленого Товару Покупцю.
6.4. Постачальник зобов’язується:
6.4.1. Здійснювати належним чином поставку Товару, відповідно до цього Договору та замовлення за погодженою
вартістю Товару, у встановлені розділом 4 цього Договору порядку та строк, та передавати його Покупцеві, але не
раніше повного розрахунку Покупця за попередню поставку товару.
6.4.2. У разі зміни вартості Товару Постачальник у письмовій формі повідомити Покупця про здійснення цих змін не
пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дня зміни вартості Товару, про що Сторонами укладається у письмовій
формі відповідна додаткова угода про внесення змін до цього Договору.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність
відповідно до чинного законодавства України.
7.2. У разі прострочення Покупцем встановленого у п. 3.1 розділу 3 цього Договору строку оплати Товару Покупець
зобов’язаний сплатити Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що
діяла у період прострочки, від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.
7.3. У разі втрати або пошкодження (псування) Бутлів з вини Покупця, Покупець зобов'язаний відшкодувати
Постачальнику збиток у розмірі повної ринкової вартості кожного втраченого або пошкодженого (зіпсованого)
Бутля з вини Покупця, згідно п.5.5 умов Договору.
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7.4. Збитки, завдані одній Стороні цього Договору іншою Стороною внаслідок невиконання або неналежного
виконання своїх обов’язків за цим Договором, відшкодовуються Стороною, що завдала цих збитків, в повному
обсязі на підставі підтверджуючих документів згідно з чинним законодавством України.
7.5. Сплата винною Стороною штрафних санкцій не звільняє її від належного виконання своїх зобов’язань за цим
Договором.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Сторони зобов'язуються докласти всі зусилля для вирішення усіх конфліктних ситуацій, що виникли у зв'язку з
виконанням Сторонами цього Договору, шляхом переговорів у порядку досудового врегулювання спорів,
передбачених господарським процесуальним законодавством.
8.2. У випадку неможливості досягнення згоди та врегулювання спору вищезазначеним способом спір передається
до господарського суду за підсудністю та підвідомчістю, визначеною нормами чинного матеріального та
процесуального законодавства України.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір набуває чинності з дня підписання його Сторонами і діє протягом календарного року, але у будьякому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Договір вважається
пролонгованим на кожний наступний рік, якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії цього
Договору однією із Сторін не буде заявлено в письмовій формі іншій Стороні про його припинення або його
перегляд.
10. УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
10.1.Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим складанням письмового
документа.
10.2. У разі дострокового розірвання цього Договору в односторонньому порядку за ініціативою Покупця або
Постачальника, Сторона яка ініціює розірвання цього Договору надсилає іншій Стороні повідомлення у письмовій
формі про розірвання цього Договору внаслідок порушення Стороною умов цього Договору і своїх зобов’язань за цим
Договором. При цьому Договір вважатиметься розірваним з моменту одержання відповідною Стороною цього
повідомлення.
10.3. У разі дострокового припинення дії цього Договору Сторонами здійснюється взаєморозрахунок за фактично
поставлений Товар протягом 5 (пяти) банківських дні з дня отримання Сторонами повідомлення.
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Всі неврегульовані цим Договором положення вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
11.2. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну в письмовій формі про зміну банківських та інших реквізитів
протягом 3 (трьох) робочих днів з дня настання таких змін.
11.3. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій особі без отримання
письмової згоди іншої Сторони.
11.4. Постачальник є резидентом України та платником податку на прибуток підприємства на загальних підставах.
11.5. Цей Договір складено українською мовою, у 2 (двох) примірниках, тексти яких ідентичні та мають однакову
юридичну силу, по 1 (одному) примірнику для кожної зі Сторін.
12. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.
Постачальник

Покупець

ТОВ “Торговий Дім “Слобода”
вул. Лейпцигська, 6, кв.1, м. Київ, 01015, Україна
Адреса фактичного місцезнаходження:
вул. Тимошенко, 21, корп. 2, офіс 41, м. Київ, 04212,
Україна
тел. (044) 221-12-99
Код ЄДРПОУ 31606841
п/р 26003052717600 в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ КБ
«ПРИВАТБАНК», м КИЇВ МФО 300711
Індивідуальний податковий номер юридичної
особи 316068426554

Директор
________________________ В. І. Ганженко
м.п.
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Додаток 1
до Договору поставки №
від “
”
2018 року

Специфікація
м. Київ

"

"

2018 року

1.1. Постачальник зобов'язується поставляти, а Покупець приймати й оплачувати питну воду в бутлях за цінами,
зазначеними у Таблиці № 1 даного Додатку.
Таблиця 1
№

Найменування

Ціна в грн., без ПДВ

ПДВ у грн.

Ціна в грн. із ПДВ

Вода “Слобідська” 18,9л

1.

1.2. Покупець зобов’язується внести завдаток за користування Бутелями (зворотна тара) у сумі зазначеної в
Таблиці №2 даного Додатка.
№

Найменування

1.

18,9 л Бутиль

Кількість, шт.

Таблиця 2
Сума завдатку в грн.
без ПДВ

Підписи Сторін
Директор ТОВ «Торговий Дім «Слобода»
_________________ Ганженко В.І.
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Додаток 2
до Договору поставку №
від “

“

2018 року

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Слобода” (ідентифікаційний код 31606841), в особі
директора Ганженка Віталія Івановича, який діє на підставі Статуту, далі “Постачальник” з однієї сторони, та
_______________________________________________, в особі _____________________________________________,
з другої сторони, разом далі “Сторони”, а кожна окремо “Сторона”, уклали цей додаток – повідомлення, далі
“Додаток” до Договору поставки, далі “Договір”, про наступне.
Покупець та головний бухгалтер Покупця повідомляють Постачальника про зразок печатки (штампу),
матеріально-відповідальну особу, якою будуть прийматися матеріальні цінності, завіряє на супровідних документах
(накладній, ордері тощо) свій підпис про одержання матеріальних цінностей.
Зразок печатки ( штампу )

Відповідальні особи:
1. Ф.І.О.______________________________________________________________________

( Зразок підпису )

Паспорт серія _____ № _____________ виданий _________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Ф.І.О.______________________________________________________________________

( Зразок підпису )

Паспорт серія _____ № _____________ виданий _________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Ф.І.О.______________________________________________________________________

( Зразок підпису )

Паспорт серія _____ № _____________ виданий _________________________________
_____________________________________________________________________________

Підписи сторін
Директор ТОВ «Торговий Дім «Слобода»
_________________ Ганженко В.І.
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