
Інкотермс 2020 умови поставки  FCA (Франко перевізник) 

 

Умова поставки FCA (Free Carrier) є найбільш часто використовуваним терміном Інкотермс (практично 

40% міжнародних торгових контрактів укладається з цим правилом), оскільки він дуже гнучкий і 

універсальний. Основними перевагами базису FCA є – застосування будь-якого виду транспорту і 

використання будь-якого місця доставки товару, який знаходиться в країні продавця. Це може бути 

магазин, склад, морський порт, аеропорт, або просто адреса продавця. В даний час проводиться аналіз з 

метою поділу базису FCA на два терміни в Інкотермс 2020 року – один для наземної доставки, а інший 

для морських контейнерних поставок. 

 

 

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ____ 

 

м. ____ " ___ " ____  202_р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “______________”, надалі іменується "Продавець",  

в особі генерального директора ______________, що діє на підставі  Статуту, з однієї сторони, та  

Товариство з обмеженою відповідальністю “_________________”, надалі іменується 

"Покупець", в особі  директора _______________ що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом 

іменуються "Сторони", уклали цей Договір  про таке:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Предметом даного Договору є поставка вентиляційного обладнання, що надалі називається – Товар, 

перелік, найменування та вартість якого зазначається у Рахунку-фактурі №______ від 

___.____.20__р. до даного Договору, який є невід'ємною частиною даного Договору. 

1.2. На умовах та в порядку, передбаченими даним Договором, Продавець зобов’язується передати у 

власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується своєчасно здійснити оплату та прийняти цей 

Товар. 

1.3. Товар, що постачається за даним Договором, повинен відповідати державним стандартам України та 

технічним умовам заводу-виробника Товару і підтверджуватися при потребі сертифікатом 

відповідності. 

1.4. Товар постачається у тарі, яка відповідає вимогам стандартів та технічних умов і забезпечує 

неушкодженість Товару та збереження його якості  при перевезенні.  

 

2. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРУ 

2.1. Постачання Товару за даним Договором та його передача від Продавця Покупцю здійснюється на 

умовах FCA (Free Carrier) франко-перевізник ІНКОТЕРМС 2020). 

2.2.  Місцем поставки товару є склад Продавця, який знаходиться за адресою: ________________. 

2.3. Поставка товару на склад Продавця здійснюється Продавцем протягом __-ти робочих днів з дня 

здійснення Покупцем попередньої оплати, відповідно до п. 3.2 даного Договору 

2.4. Часткова та дострокова поставка Товару дозволяється. 

2.5. Покупець зобов’язується отримати  повністю оплачений ним Товар протягом 5-ти робочих днів з 

моменту отримання ним повідомлення на електронну адресу Покупця ______@________ про 

надходження Товару на склад Продавця.  

2.6. Доставка товару вважається завершеною, коли товар фізично завантажений на транспортний засіб 

___________________________(вказати вид та державний номер транспортного засобу). 

2.7. Право власності на Товар, який є предметом даного Договору, виникає у Покупця з моменту 

доставки (отримання) Товару у Продавця шляхом оформлення Сторонами належним чином 

видаткової накладної. 

 

 

3. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1. Загальна вартість Товару за даним Договором (Вартість Договору)  визначається згідно Рахунку-

фактури №__________ від ____.____.202_р. до даного Договору та складає: ___________грн 

(_______________ гривень ________ коп.), в т.ч. ПДВ - _________ грн.  

3.2. Покупець зобов’язується перерахувати на поточний рахунок Продавця авансовий платіж у розмірі 

50%  від  вартості даного Договору протягом 3 (трьох) банківських днів з дати його підписання 

Сторонами. 



3.3. Остаточний розрахунок, у розмірі 50% від загальної вартості даного Договору, перераховується 

Покупцем на поточний рахунок Продавця протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання 

повідомлення (відповідно до п. 2.5. цього Договору про надходження Товару на склад Продавця. 

3.4. Датою проведення розрахунків за Даним Договором  вважається дата зарахування коштів на 

поточний рахунок Продавця. 

3.5. Покупець погодився з тим, що, оскільки продукція на 100% імпортного походження, то при зміні 

встановленого курсу НБУ гривни до Євро більш ніж на 2% на день оплати в порівнянні з тим курсом, 

який був встановлений на день підписання Сторонами даного Договору, вартість Товару, згідно п.3.3 

Договору, може бути в односторонньому порядку змінена Продавцем  пропорційно зміні курсу 

гривні до Євро. 

 

4. ПРИЙОМ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

4.1. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем згідно з даними, вказаними  у 

супровідних документах на Товар та в порядку, що визначається  чинним законодавством України та 

даним Договором.  

4.2. У випадку виявлення невідповідності або дефекту Товару, що поставляється за цим Договором під 

час приймання, Покупець та Продавець складають та підписують відповідний акт, в якому вказується 

перелік та характеристики Товару, в якому виявлено невідповідність за якістю, кількістю або 

асортиментом Товару.  

4.3. У випадку виявлення невідповідності або дефекту Товару, що поставляється за цим Договором, в 

процесі експлуатації протягом гарантійного терміну, Покупець повідомляє про це Продавця шляхом 

направлення відповідної письмової рекламації, в якій вказується перелік та характеристики Товару, в 

якому виявлено невідповідність за якістю.  

4.4.  Продавець після експертизи Товару, заявленого Покупцем, як дефектний, в узгоджений  Сторонами 

термін виправляє дефекти, які підпадають під гарантійні випадки: заводський брак, дефекти розробки 

і матеріалів, власним коштом. У випадку неможливості виправлення дефекту Товару, Продавець 

робить заміну неякісного Товару або його частини на аналогічний якісний у погоджений з Покупцем 

термін. 

4.5. Гарантійний строк щодо Товару, який поставляється за цим Договором, складає: 

- вентилятори, вентиляційні установки для кондиціювання повітря, пристрої керування 

вентиляторами,  комплектуючі до них, повітряні завіси, теплообмінники - 24 (двадцять чотири) 

місяці з моменту передачі Товару за умови дотримання Покупцем правил зберігання та 

експлуатації Товару; 

- частотні перетворювачі, парогенератори, автоматика до припливних установок  - 12 (дванадцять) 

місяців з моменту передачі  Товару за умови дотримання Покупцем правил зберігання та 

експлуатації Товару; 

- в окремих випадках – гарантійні строки вказуються в Додатках до даного Договору. 

4.6. Гарантія на Товар застосовується лише у випадку, коли: 

-  монтаж та пуск обладнання був виконаний належнім чином 

-  експлуатація обладнання була згідно інструкцій з експлуатації та 

               обслуговування 

-  захист двигуна був підключений до схеми захисту, що відповідає 

               його технічним характеристикам. Кожен двигун вентилятора має бути 

                захищений відповідним до його технічних характеристик пристроєм 

                захисту двигуна. 

 - кліматичні установки керуються автоматичною системою управління та захисту  за             

узгодженими з виробником алгоритмами. 

4.7.Експертиза дефектного Товару проводиться Продавцем за рахунок Покупця, а його    гарантійний 

ремонт виконуються сервісним відділом Продавця  на складі Продавця або спеціалістами Продавця. При 

підтвердженні факту дефекту гарантійного обладнання, Продавець компенсує Покупцю витрати на 

проведення експертизи Товару. 

4.8. Гарантійний ремонт Товару виконується Продавцем тільки після отримання  результатів експертизи 

дефектного Товару і виявлення причин дефекту. 

4.9. Витрати на гарантійну заміну/ремонт дефектного Товару, відносяться на рахунок Продавця.  

4.10.У разі гарантійного ремонту  відремонтований Товар  повертається Покупцю, при цьому його 

перевезення буде оплачено  Продавцем. 

4.11.При незгоді представників Сторін з виявленими Продавцем якісними показниками Товару при його 

експертизі, Сторони мають право для врегулювання даного питання звернутись до незалежної експертної 



організації, яка має свідоцтво про атестацію на проведення якісних випробувань даного виду продукції, 

висновок якої про якість вважатиметься остаточним і обов’язковим для прийняття Сторонами. Вартість 

експертизи компенсується коштом Сторони, відносно якої одержано негативний висновок експертизи. 

4.12.Продавець не несе відповідальності за будь-яку непряму шкоду або шкоду, яка є наслідком  поломки 

Товару, або шкоду, нанесену особі або власності Покупця, включаючи виробничі втрати, втрати 

прибутку або втрати продукції при збереженні на складі та інші втрати, які можуть стати наслідком 

дефектів і/або прострочення в поставці Товару, не залежно від причини їх виникнення. 

4.13.Для збереження Товару, при тривалому зберіганні припливних установок на своєму складі Покупець 

повинен зняти прозору стрічку з блоків для уникнення утворення конденсату під стрічкою, який веде до 

окислення захисного покриття. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. У випадку порушення зобов'язань, що виникають за цим Договором, Сторони несуть 

відповідальність, визначену даним Договором та чинним в Україні законодавством. 

5.2. Продавець не несе відповідальності за неналежну роботу обладнання, що поставляється відповідно 

до Договору, у випадку, якщо  обладнання було неправильно змонтоване або ж були порушені 

положення інструкцій з експлуатації обладнання або технічної документації на дане обладнання. 

5.3. У випадку порушення строків поставки Товару, передбачених п. 2.2 даного Договору, Продавець 

сплачує Покупцю, за вимогою останнього, штраф  у розмірі 0,05% від вартості недопоставленого 

Товару за кожен день прострочення поставки. 

5.4. У випадку недотримання умов оплати, що передбачені п. 3.3. даного Договору, Покупець сплачує 

Продавцю, за вимогою останнього,  штраф в розмірі 5% від вартості Договору. 

5.5. У випадку зміни юридичної/фактичної адреси або банківських реквізитів Сторін, Сторона, для якої 

настали такі зміни, зобов’язана письмово повідомити про таке іншу Сторону протягом 3 (трьох)  

банківських днів з моменту зміни реквізитів. У випадку неповідомлення, інша Сторона звільняється 

від будь-якої відповідальності та всіх наслідків, що виникли у зв’язку з таким неповідомленням 

(невірно перераховані кошти, направлені документи та ін.). 

5.6. У разі перевищення строків, що передбачених п. 2.4. даного Договору, Покупець має оплатити 

Покупцю наднормове зберігання Товару, виходячи з  розрахунку зберігання Товару в розмірі  0,05% 

від вартості своєчасно не забраного Покупцем Товару зі складу Покупця за кожен день перевищення 

строку зберігання. 

 

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

6.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством 

відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення 

сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання 

було засвідчено у визначеному цим Договором порядку. 

6.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події 

зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи 

бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна 

при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись)  стихійні 

явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), 

лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й 

обладнання, масові епідемії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські 

хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), а також видання заборонних або обмежуючих 

нормативних актів органами державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні 

заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього 

Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню. 

6.3. Настання форс-мажорних  обставин засвідчується  довідкою ТПП України. 

6.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно повідомити іншу 

Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору. 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів 

між Сторонами. 

7.2. У випадку неможливості вирішити спір шляхом переговорів, спір підлягає передачі на розгляд до 

Господарського суду згідно чинного законодавства України. 

 

8. ІНШІ УМОВИ 



8.1. Після підписання даного Договору всі попередні переговори, угоди, протоколи про наміри     та 

переписка з питань, що  тією чи іншою мірою стосуються даного Договору, втрачають силу.  

8.2. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без 

письмової згоди другої Сторони, 

8.3. Сторони зобов’язуються забезпечити конфіденційність умов даного Договору, включаючи ціни, за 

якими Продавець поставляє товар Покупцю протягом  дії даного Договору, 

8.4. Одностороння відмова від Договору не допускається, 

8.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською 

мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із 

Сторін, 

8.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну 

силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками, 

8.7. Будь-яка претензія або рекламація щодо якості і/або затримки в поставці товарів повинна бути 

негайно надана Покупцем в письмовій формі, 

8.8. Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін, підписи 

яких завірені печатками, і дійсний до моменту його повного виконання, 

8.9. Сторони засвідчують, що є платниками податку на прибуток на загальних підставах. 

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ПРОДАВЕЦЬ 

ТОВ «___________________» 

Юр. адреса: __________________ 

Поштова адреса: _______________ 

п/р ________________ в ПАТ «_______»,       

 м. Київ 

МФО ____________ 

ЄДРПОУ _______________ 

ІПН _________________ 

Тел.+____________________ 

 

 

ПОКУПЕЦЬ 

ТОВ «___________________» 

Юр. адреса: __________________ 

Поштова адреса: _______________ 

п/р ________________ в ПАТ «_______»,       

 м. Київ 

МФО ____________ 

ЄДРПОУ _______________ 

ІПН _________________ 

Тел.+____________________ 

 

 

10. ПІДПИСИ СТОРІН 

 

 


