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ДОГОВІР ПОСТАВКИ № _______ 

Черкаська обл., с.Лебедин         ___________ 

Приватне Акціонерне Товариство "Лебединський насіннєвий завод", що надалі іменується «Покупець», в особі директора 

Ткаченко Анатолія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та 

__________________________, що надалі іменується «Продавець», в особі _______________________, який діє на підставі Статуту, з 

іншого боку, 

які надалі спільно іменуються «Сторони», уклали цей Договір (надалі - Договір) про наступне: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Продавець зобов'язується поставити і передати у власність Покупця, а Покупець прийняти і оплатити кукурудзу 3 класу, що 

надалі іменується «Товар», українського походження, врожаю 2018 р., на умовах EXW – 

_________________________________________________надалі «Зерновий склад». 

1.2. Продавець повідомляє і підтверджує, що він є безпосереднім виробником Товару, Товар, який поставляється за цим Договором, є 

Товаром, виробленим на земельних ділянках, які перебувають у його власності або в користуванні (оренді, суборенді), а сам Продавець є 

сумлінним і єдиним його власником. Продавець також гарантує, що на цей Товар або його частину відсутні права або претензії третіх осіб (у 

тому числі Товар не є предметом застави та/або податкової застави, не перебуває під арештом, обтяженням та/або забороною, не є спільною 

власністю, право власності на Товар не оскаржується третіми особами, щодо Товару не ведуться судові розгляди, треті особи не мають права 

першочергової купівлі Товару, з третіми особами не укладені договори відчуження Товару, щодо Товару не видавались аграрні розписки, 

тощо). 

2.  КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ 

2.1. Кількість Товару в заліковій вазі складає ___ тонн (+/- 5 % в опціоні Покупця). 

2.2. Кількість Товару визначається згідно складських квитанцій, виданих Зерновим складом. 

2.3. Якість Товару має відповідати наступним показникам: 

Вологість - не більше 14%; 

Сміттєва домішка - не більше 2%;  

Зернова домішка - не більше 10%; в тому числі битих – не більше 5%, пошкоджених – не більше 5%. 

Зараженість шкідниками – не допускається. 

Вміст амброзії не допускається Товар має бути поставлений у здоровому стані, без самозігрівання та теплового пошкодження під час 

сушіння; мати властивий здоровому зерну запах (без затхлого, пліснявого, інших сторонніх запахів), мати нормальний колір відповідно до 

певних сортових ознак. 

2.4. Товар має бути поставлений у здоровому стані, без самозігрівання та теплового пошкодження під час сушіння; мати властивий 

здоровому зерну запах (без затхлого, пліснявого, інших сторонніх запахів), мати нормальний колір відповідно до певних сортових ознак. 

2.5. Якість Товару визначається лабораторією Зернового складу, відповідно до карток аналізу зерна, виданих Зерновим складом, що 

здійснює зберігання Товару. 

3.  ЦІНА 

3.1. Ціна Товару становить _______ грн. без ПДВ за 1 (одну) тонну. 

3.2. Вартість Товару без ПДВ __________ грн. (+/- 5 %). Сума ПДВ ________ грн. (+/- 5 %). Загальна вартість Товару з ПДВ 

____________грн. (+/- 5 %). 

4. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ 

4.1. Поставка Товару в повному обсязі здійснюється в строк до ______________ р. включно.  

4.2.  Поставка Товару підтверджується наступними документами: 

а)  видатковою накладною, оформленою на підставі довіреності Покупця на отримання товарно-матеріальних цінностей; 

б) складським документом (складська квитанція, просте або подвійне складське свідоцтво), зареєстрованим в ДП «Держреєстри 

України» у день його видачі 

в) акту приймання-передачі Товару підписаного між Сторонами та Зерновим складом; 

У випадку ненадання Продавцем всіх вищезазначених документів Покупець має право, на власний вибір, або оплатити Товар без 

таких документів, або відмовитись від приймання та оплати Товару з покладанням всіх понесених витрат на Продавця. 

4.3. Датою поставки та переходу права власності на Товар і всіх ризиків та вигод, пов'язаних з Товаром, від Продавця до Покупця є 

дата відвантаження Товару Покупцю в місці поставки, відповідно до п.1.1. Договору, що відповідає даті видаткової накладної на Товар або 

його партію. 

4.4. При купівлі Товару у Продавця на несертифікованому Зерновому складі, датою поставки та переходу права власності на Товар і 

всіх ризиків, пов'язаних з Товаром від Продавця до Покупця є дата відвантаження Товару Покупцю, в місці поставки, відповідно до п.1.1. 

Договору, що відповідає даті видаткової накладної на Товар або його партію. 

4.5. Поставка Товару пізніше строку, зазначеного в п.4.1. Договору, можлива тільки за умови підписання додаткової угоди про 

продовження строку поставки Товару. 

4.6. Продавець несе всі витрати по прийманню, доробці і зберіганню Товару на Зерновому складі до дати виписки документу на ім'я 

Покупця. 

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

5.1. Покупець сплачує 80% вартості Товару на поточний рахунок Продавця, зазначений у договорі – протягом 5-ти (п’яти) 

банківських днів з дати поставки товару, підписання договору та надання документів, зазначених в п.4.2., п.10.4. даного Договору та 

рахунку; 20% - на поточний рахунок Продавця, зазначений у Договорі, протягом 3-х (трьох) банківських днів з дати надання документів, 

зазначених в п.4.2., даного Договору, рахунку із зазначенням точної кількості та ціни Товару без ПДВ, суми ПДВ, усього до сплати та 

реєстрації податкових накладних на всю суму Товару., 
5.2. Ризики не зарахування грошових коштів на банківський рахунок Продавця несе Продавець. 

5.3. Оплата за Товар вважається здійсненою в момент списання грошових коштів з банківського рахунку Покупця відповідно до 

реквізитів Продавця, зазначених у п.11 даного Договору. 

5.4. Копії документів, необхідних для оплати Товару, надаються Покупцю протягом 1-го (одного) робочого дня з дати поставки 

Товару згідно з п.4.2.  та передачі його Покупцю, в іншому випадку Покупець має право вимагати зміни ціни за цим Договором. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. Сторона, яка порушила умови цього Договору, відшкодовує іншій стороні завдані своїми діями або бездіяльністю збитки у 

порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

6.2. У разі невиконання будь-якою зі Сторін зобов'язань за цим Договором сторона, яка порушила умови Договору, сплачує іншій 

стороні пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від загальної суми заборгованості за кожний день непостачання Товару або суми 

простроченої оплати. 

6.3. Покупець залишає за собою право відмовитися від приймання Товару у разі, якщо складський документ оформлений без 

зазначення якісних показників, які передбачені даним Договором або з іншими порушеннями законодавства або ж не зареєстрований в день 
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його оформлення у Держреєстрі або ж у разі невідповідності реєстраційних даних даним, зазначеним у складському документі. 

6.4. У разі, якщо Продавець не поставить Покупцеві Товар в повному обсязі в термін, встановлений в п.4.1. цього Договору, Покупець 

має право, на власний вибір, в односторонньому порядку відмовитися від приймання Товару і цього Договору та/або укласти договір з 

третьою особою з метою виконання цього Договору на непоставлену Продавцем кількість. В цьому випадку Покупець звільняється від 

обов'язку прийняття і оплати непоставленої Продавцем кількості Товару. 

6.5. Продавець зобов'язаний відшкодувати Покупцеві витрати на укладення договору з третьою особою і різницю між ціною Товару 

за цим Договором і ціною Товару, придбаного у третьої особи. Відшкодування зазначених витрат і різниці між ціною Товару за цим 

Договором і ціною Товару, придбаного у третьої особи, здійснюється Продавцем впродовж 3-х (трьох) банківських днів з моменту 

направлення Покупцем письмового рахунку-вимоги. 

6.6. Покупець залишає за собою право розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення 

Продавцю, у разі порушення Продавцем п.1.2. Договору, при цьому Договір вважається розірваним з дати, вказаної в такому повідомленні. 

6.7. Суми ПДВ, зазначені в податкових накладних, які Продавець видає Покупцю, мають відображатися в податкових зобов'язаннях 

декларації з ПДВ Продавця в тому звітному періоді, у якому були виписані податкові накладні. Продавець зобов'язаний подати в податкові 

органи декларації з ПДВ у встановлений законом строк. За недотримання вимог цього пункту Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 

20% вартості Товару. 

6.8. У разі, якщо після поставки та передачі у власність Товару з'ясується, що Продавець придбав Товар не у сільськогосподарського 

товаровиробника відповідно до п.1.2. Договору, Продавець зобов'язаний сплатити Покупцю протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту 

направлення Продавцем на адресу Покупця письмової вимоги штраф у розмірі 50% вартості Товару. 

6.9. Додатково до сплати штрафів, визначених п.п. 6.6. та 6.7. цього Договору, Продавець зобов'язаний відшкодувати всі збитки 

Покупця, завдані Покупцеві Продавцем в тому числі і через надання недостовірної інформації. Відшкодування зазначених штрафів, якщо 

інше не передбачено цим Договором, здійснюється Постачальником впродовж 3-х (трьох) банківських днів з моменту направлення 

Покупцем письмової вимоги. Сторони погодились, що Покупець має право вирахувати суму штрафу із загальної вартості Товару за цим 

Договором, задовольнивши свою вимогу щодо сплати штрафу, вказаного в цьому пункті, за рахунок коштів, які підлягають виплаті на 

рахунок Продавця (в такому разі виставлення додаткових письмових вимог не вимагається) та/або в односторонньому порядку зарахувати 

зустрічні вимоги в рамках будь-яких договірних відносин, що існують між Сторонами. 

6.10. У разі, якщо під час перевірки Державною фіскальною службою України операцій з Товаром буде поставлено під сумнів 

дійсність цього Договору в цілому, або окремих його частин (незалежно від факту недійсності), а також виявлення розбіжностей між даними 

Покупця і Продавця в Єдиному реєстрі податкових накладних після надання звітності за підсумками періоду, у якому відбулися поставки за 

цим Договором, Продавець зобов'язується компенсувати Покупцю суму всіх коригувань (в тому числі: ПДВ), зроблених Покупцем у разі, 

якщо ці коригування Покупець буде змушений зробити через некоректно надану Продавцем звітність в податкову інспекцію або виявлені 

порушення операцій з Товаром в процесі податкової перевірки, а також компенсувати суму можливих штрафних санкцій. 

6.11. Продавець зобов'язаний протягом 5 (п'яти) календарних днів після поставки або передплати в залежності від того, що 

трапилося раніше, зареєструвати податкову накладну у ЄДРПН з відповідним заповненням всіх обов'язкових реквізитів податкової 

накладної та на повну суму поставки (або передплати). Суми ПДВ, зазначені в зареєстрованих у ЄДРПН податкових накладних, мають 

відображатися в податкових зобов'язаннях декларації з ПДВ Продавця в тому звітному періоді, у якому були виписані податкові накладні. За 

недотримання вимог цього пункту Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 20% вартості товару. 

7.  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН 

7.1. Покупець зобов'язується: 

а)  Вчасно прийняти і оплатити Товар; 

б) Укласти за власний кошт і на свій ризик договір зберігання із Зерновим складом, зазначеним у п.1.1. цього Договору. У разі 

відмови або зволікання з боку Зернового складу підписати договір зберігання з Покупцем, Покупець звільняється від виконання 

зобов'язання прийняти Товар і цей Договір вважається розірваним за згодою обох Сторін в момент отримання такої відмови з боку Зернового 

складу або спливу строку для отримання акцепту від Зернового складу на оферту щодо підписання договору зберігання. 

Продавець зобов'язується: 

а)  Надати Покупцю протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати поставки Товару повний пакет копій документів, перерахованих у 

п.4.2.; 

б) Надати Покупцю протягом 5-ти (п'яти) робочих днів з дати поставки Товару повний пакет оригіналів документів, перерахованих 

у п.4.2. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це 

невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що знаходяться поза контролем кожної зі Сторін. Факт настання 

форс-мажорних обставин та їхня тривалість мають бути підтверджені довідкою Торгово-промислової палати України, або іншого 

уповноваженого органу державної влади, у межах своєї компетенції. 

8.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань за договором стало неможливим внаслідок настання обставин непереборної сили, 

зобов'язана негайно, але не пізніше 10 (десяти) днів з початку їхньої дії, письмово повідомити іншу Сторону про початок, можливу 

тривалість та передбачуваний час припинення цих обставин. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на обставини 

непереборної сили. 

8.3. Якщо ці обставини триватимуть більше 1-го (одного) місяця, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого 

виконання зобов'язань за цим Договором. 

9. СПОРИ ТА РОЗБІЖНОСТІ 

9.1. Сторони вирішуватимуть шляхом переговорів усі спори та розбіжності, які можуть виникнути із цього Договору або обставин, 

пов'язаних із ним. 

9.2. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди, то спір розглядатиметься в Господарському суді України відповідно до чинного 

законодавства України. 

10. ІНШІ УМОВИ 

10.1. Цей Договір, включаючи усі Доповнення до нього, складений українською мовою в 2-х (двох) примірниках (по одному 

примірнику для кожної зі Сторін), які мають однакову юридичну силу і виключає будь-яку іншу попередню угоду за цим Договором. 

10.2. Копії підписаного Сторонами Договору та/або доповнень, змін до нього, надіслані за допомогою факсимільного зв'язку та/або 

електронною поштою, мають юридичну силу до моменту обміну оригіналами такого підписаного Договору. 

10.3. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх 

зобов'язань за цим Договором. 

10.4. Відкладальною умовою для укладання цього Договору є надання Продавцем Покупцю копій наступних документів 

(засвідчених підписом та надписом - «Згідно з оригіналом» уповноваженої особи Продавця та відбитком печатки Продавця, із зазначенням 

дати засвідчення): 

копію сторінок Статуту, а саме, титульну сторінку, на якій зазначено юридичну адресу, сторінку з повним найменуванням, сторінку з 
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повноваженнями директора/керівника, сторінку з інформацією про всіх учасників, сторінку з повноваженнями вищого органу управління на 

підприємстві, останню сторінку з підписом керівника і печаткою нотаріуса.  

копію рішення/протоколу засновників/власників/учасників Продавця про призначення/обрання директора/керівника Продавця; 

копію наказу про призначення директора/керівника Продавця; 

копію 1,2,3,4 сторінок паспорта директора/керівника Продавця; 

у випадках підписання договору купівлі - продажу/поставки не директором/керівником Продавця, а довіреною особою, 

повноваження такої особи підтверджуються копією довіреності зі зразком підпису уповноваженої особи, виданої директором/керівником 

Продавця або засновниками/власниками Продавця на право підпису договорів купівлі-продажу/поставки; 

якщо у Продавця в юридичній адресі зазначається квартира, то контрагент повинен надати копію договору оренди між власником 

даної квартири та Продавцем (якщо договір оренди укладено строком на 3 (три) роки і більше, то такий договір оренди повинен бути 

посвідчений нотаріально); 

довідка в довільній формі, від Продавця, на своєму бланку, в якій потрібно вказати свої реквізити, а саме: юридичну і фактичну 

адресу, номери стаціонарних телефонів, розрахункові рахунки. Дану довідку повинен підписати директор/керівник Продавця та головний 

бухгалтер Продавця. У разі неможливості надати дану довідку, Продавець надає копію банківської картки; 

копію «Витягу» з реєстру платників податку на додану вартість; 

копію форми звітності № 4-сг, що підписана директором/керівником та скріплена печаткою; 

довідку про наявність землі; 

10.5. Покупець є платником податку на прибуток на загальних підставах. 

10.6. Продавець є платником єдиного податку 4 групи. 

10.7. Сторони, у зв'язку з цим Договором, передають одна одній персональні дані своїх представників або інших осіб - суб'єктів 

персональних даних. Сторона, що передає персональні дані, гарантує, що а) вона є законним та правомірним володільцем відповідних(ої) 

баз(и) персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон), б) вона отримала згоду на обробку 

та передачу персональних даних, що передаються іншій Стороні, від відповідних суб'єктів персональних даних, та в) передача персональних 

даних здійснюється із дотриманням вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних та мети обробки 

персональних даних. Сторона, що отримує персональні дані від іншої Сторони, є третьою особою в розумінні Закону. Сторона, що отримала 

персональні дані відповідно до умов цього Договору, обробляє такі персональні дані виключно у зв'язку з цим Договором. Сторони 

забезпечують всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту отриманих персональних даних від несанкціонованого 

доступу або обробки. У разі порушення однією із Сторін вимог законодавства про захист персональних даних, інша Сторона не несе 

відповідальності за таке порушення. Сторони зобов'язуються відшкодувати одна одній будь-які збитки та витрати, пов'язані із розглядом або 

задоволенням будь-яких претензій з боку суб'єктів, чиї персональні дані передаються відповідно до цього розділу Договору та чиї права були 

порушені через невиконання відповідною Стороною зобов'язань, передбачених цим розділом Договору, а також інші витрати або збитки. У 

випадку відкликання суб'єктом персональних даних своєї згоди на обробку переданих персональних даних у базі даних однієї із Сторін, така 

Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про строк та умови припинення обробки персональних даних такого суб'єкта. 

10.8. Сторони гарантують, заявляють та зобов'язуються одна перед одною, що при виконанні цього Договору вони 

дотримуватимуться всіх належних законів, правил та норм, включно, зокрема, з санкціями, законами з протидії корупції та легалізації 

доходів, отриманих незаконним шляхом, а також податкового законодавства. 

10.9. Сторони домовилися, що вся електронна переписка по умовам даного Договору ведеться шляхом надсилання електронних 

листів на електронну адресу Сторін. 

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 


