
ДОГОВІР 

поставки товару з передпродажною підготовкою та гарантійним 

обслуговуванням 

 
м. ________ «____» _________ 202_р. 

 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «______________», надалі іменується 

"Постачальник", в особі 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. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник бере на себе 

зобов'язання здійснити поставку товару в асортименті, кількості та у строки згідно зі 

специфікацією, яка є додатком № 1 до цього Договору (надалі іменується "товар"), здійснити 

його передпродажну підготовку, та проводити гарантійне обслуговування відповідно до 

гарантійних зобов'язань Постачальника, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити 

зазначений товар. 

1.2. Обов'язки Постачальника щодо передпродажної підготовки та гарантійного 

обслуговування товару деталізовані у додатку № ____ до цього Договору.  

1.3. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних 

правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2020 року), які 

застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером 

цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.  

 

2. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРІВ 

2.1. Постачання товару за даним Договором та його передача від Постачальника 

Покупцю здійснюється на умовах EXW (франко-завод) Постачальника (ІНКОТЕРМС 2020) за 

адресою: _____________________. 

2.2. Поставка товару для Покупця на склад Постачальника за цим Договором 

здійснюється протягом 30-ти робочих днів з дня здійснення Покупцем попередньої оплати, 

відповідно до п. 3.2 даного Договору 

2.3. Часткова та дострокова поставка товару дозволяється. 

         2.4. Покупець зобов’язується отримати  повністю оплачений ним товар  протягом 5-ти 

робочих днів з моменту отримання ним повідомлення про надходження товару на склад 

Постачальника. При цьому, повідомленням вважається будь-який документ, який підтверджує 

поінформованість Покупця про надходження товару на склад Постачальника.   

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

моменту отримання Товару у Постачальника шляхом оформлення Сторонами належним 

чином видаткової накладної. 

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ 

3.1. Товар та роботи з передпродажної  підготовки і гарантійного обслуговування товару 

оплачуються Покупцем відповідно до специфікації, що є додатком № 1 до цього Договору.  

3.2. Оплата товару та робіт з передпродажної  підготовки і гарантійного обслуговування 

товару здійснюється Покупцем шляхом попередньої оплати за п'ять банківських днів до 



початку поставки товару відповідно до п. 2.2 цього Договору.  
 

4. ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ 

4.1. Якість товару, що поставляється за цим Договором, має відповідати вимогам, 

встановленим державними стандартами та технічними умовами, діючими в Україні для 

даного виду товару, а також вимогам і стандартам виробника товару, і підтверджуватися 

сертифікатом відповідності чи свідоцтвом про визнання відповідності (для товарів, які в 

відповідно до чинного законодавства України підлягають обов'язковій сертифікації в 

Україні), висновком державної санітарно-гігієнічної експертизи або гігієнічним сертифікатом, 

якісним посвідченням та іншими документами відповідно до чинного законодавства України. 

4.2. Документи, які підтверджують якість та безпеку товару, повинні бути передані 

Постачальником при укладенні цього Договору або направлені разом із товаром в оригіналах 

або в належним чином засвідчених копіях. 

4.3. Товар повинен поставлятися в повній комплектності згідно з умовами цього 

Договору, вимогам і стандартам виробника товару, а також вимогам державних стандартів і 

технічних умов, що діють в Україні для даного виду товару. Додаткові вимоги до якості 

(комплектності) товару, при їх наявності, вказуються у відповідній Специфікації на товар. 

4.4. Якщо якість товару не буде відповідати державним стандартам і технічним умовам, 

іншій нормативній документації діючими в Україні для даного виду товару, або умовами 

цього Договору, а також при відсутності документів, які підтверджують якість та безпеку 

товару, Покупець має право: 

4.4.1. відмовитися від прийняття і оплати товару, а якщо він вже оплачений, вимагати 

повернення сплачених за нього сум; 

4.4.2. вимагати від Постачальника заміни товару; 

4.4.2. вимагати від Постачальника безоплатного усунення недоліків товару. У цих 

випадках Постачальник зобов'язаний протягом ____ (_________) календарних днів з дати 

отримання відповідної вимоги Покупця за свій рахунок забрати (вивезти) повернутий 

Покупцем товар і повернути сплачені за нього кошти (в разі, якщо товар повністю або 

частково оплачений) або зробити заміну товару або усунення його недоліків. 

4.3. У разі, якщо в результаті лабораторного дослідження або експертизи буде виявлено 

невідповідність якості товару нормативним документам або вимогам цього Договору, 

Постачальник зобов'язаний на вимогу Покупця протягом ____ (________) календарних днів за 

свій рахунок прийняти повернення поставленого неякісного товару та здійснити повернення 

коштів Покупцю за неякісний товар протягом 2 (двох) банківських днів з моменту повернення 

даного товару (в разі, якщо товар оплачений). 
 

5. ВІДВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ 

5.1. Відвантаження товару здійснюється автотранспортом Покупця зі складу 

Постачальника при умові повної оплати Покупцем товару. 

 

 


