
ДОГОВІР  

разової поставки товару № _____ 

м. _________                                                         __________ 202_року 

  

Фізична особа підприємець ___________________ (далі - Продавець), з одного боку, та 

Фізична особа підприємець ____________________________ (далі - Покупець), з іншого 

боку, уклали даний Договір поставки товару (далі - Договір) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. На умовах даного Договору Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю, а 

Покупець зобов'язується прийняти та оплатити товар за такими характеристиками________ 

_________ (далі - Товар). 

1.2. Покупець здійснює самовивіз Товару зі складу Продавця.  

1.3. Факт поставки (передачі у власність) Товару Покупцю підтверджуватися актом акту 

прийому-передачі, або видатковими накладними на Товар. 

2 . ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Продавець зобов'язаний: 

- Передати Покупцю Товар не пізніше ____ календарних днів після надходження до 

Продавця 100% передоплати за Товар.  

- Продавець надає гарантію якості Товару протягом ___ (________________) календарних 

місяців з моменту його передачі Покупцю. Товар передається на підставі акту прийому-

передачі. 

2.2. Покупець зобов'язаний: 

- Прийняти Товар і розрахуватися за нього в порядку, передбаченому розділом 3 даного 

договору.  

- Здійснити самовивіз Товару протягом ______ календарних днів з дати здійснення 100% 

передоплати за Товар. 

3 . ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

 

3.1. Договірна ціна Товару становить  ______ грн. (_________________ гривень) 00 копійок. 

3.2. Покупець зобов’язується протягом 2 (двох) банківських днів з моменту підписання 

сторонами даного договору  здійснити на користь Продавця передоплату у розмірі 100% від 

Договірної ціни, а саме  ______________ грн. (____________гривень ) 00 копійок. 

3.3. За несвоєчасне внесення оплати за цим Договором Покупець сплачує Продавцю пеню у 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми товару за кожний день прострочення. 

Термін позовної давності по сплаті пені встановлюється в межах трьох років. 



3.4. За несвоєчасну поставку (передачу) Товару Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі 

___% від суми товару за кожний день прострочення. Термін позовної давності по сплаті пені 

встановлюється в межах трьох років. 

4 . СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

4.1. Даний Договір вважається укладеним і набирає ч 


