
Договір купівлі - продажу товарів  

(на умовах поставки продавцем на адресу покупця) 

 

м. _____                     «_____» ____ 2018  року 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________», що є платником податку на 

прибуток на загальних умовах, що іменується надалі Продавець, в особі директора 

_____________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Товариство з обмеженою 

відповідальністю «______________», що є платником податку на прибуток на загальних умовах, 

що іменується надалі Покупець, в особі директора ______________, що діє на підставі Статуту, 

з другого боку, які разом іменуються Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цю угоду 

(надалі іменується "Договір") про наступне:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Продавець зобов'язується 

передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти у свою власність та 

оплатити Товар в кількостях та за ціною (вартістю), що наводяться в Додатках до цього 

Договору, які підписуються та скріплюються печатками обох Сторін та є невід'ємною частиною 

цього Договору (далі - Додатки). 

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ 

2.1. Передача Товару у власність Покупця здійснюється Продавцем протягом терміну та 

за адресою, яка визначається в Додатках до цього Договору. 

2.2. Факт передачі Товару у власність Покупцеві оформляється Сторонами шляхом 

підписання двостороннього Акта прийому-передачі Товару або видаткової накладної, які 

підписуються обома Сторонами у момент передачі-приймання Товару. Покупець несе ризик 

випадкової загибелі (або пошкодження) Товару лише з моменту підписання обома Сторонами 

Акта прийому-передачі Товару або видаткової накладної. 

2.3. Моментом переходу права власності на Товар від Продавця до Покупця вважається 

дата підписання Сторонами вищевказаного Акта прийому-передачі Товару або видаткової 

накладної. 

2.4. Товар доставляється (перевозиться) силами та засобами Продавця за адресою, яка 

визначається в Додатках. Вартість доставки (перевезення) Товару включається у ціну (вартість) 

Товару. 

2.5. У випадку виявлення Покупцем недоліків Товару при його прийманні Продавець 

зобов'язується усунути виявлені недоліки Товару у строк ___________. У такому випадку 

приймання Товару та підписання відповідного Акта прийому-передачі Товару або видаткової 

накладної здійснюється сторонами після усунення вказаних недоліків. 

3. ЦІНА (ВАРТІСТЬ) ТОВАРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ ТОВАРУ 

3.1. Загальна ціна (вартість) Товару за цим Договором визначається в Додатках до 

Договору. 

3.2. Оплата ціни (вартості) Товару здійснюється Покупцем в національній валюті України 

безготівково шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Продавця. 

3.3. Оплата вартості (ціни) Товару здійснюється Покупцем на умовах після оплати 100 % 

вартості (ціни) Товару протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту підписання обома 

сторонами Акту прийому-передачі Товару або видаткової накладної. 

3.4. Датою оплати вартості (ціни) Товару (чи його частини) вважається дата надходження 

грошових коштів на поточний рахунок Продавця. 

3.5. Сторони в Додатках до цього Договору можуть визначити інший порядок здійснення 

оплати за Товар. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Продавець зобов'язується: 

4.1.1. Передати Покупцеві Товар та усю необхідну технічну документацію на нього у 

власність в термін, який визначається у Додатках 



 


