
ДОГОВІР № 
 

 
м. Київ                         « » ------- 20___ р. 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКОХАУС", в подальшому "Продавець", в 
особі Директора  Полуніної Тетяни Олександрівни, що діє на підставі Статуту,  з одного боку, та     
__________________________________________________________________ що далі іменується 
«Покупець»,______________________________  що діє на підставі Статуту, з іншого боку, які 
далі іменуються також як „Сторони” , а у відповідних випадках „Сторона” уклали цей Договір  про 
наступне: 

 
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 
1.1. Продавець  зобов'язується поставити та передати Покупцю у власність (для власних 
потреб), а Покупець зобов'язується  прийняти  та  оплатити Товар. 
1.2. Кількість, асортимент та вартість Товару вказуються у рахунках-фактурах, які вважаються 
невід'ємною частиною цього Договору. 

 
2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ. 

2.1. Якість та комплектність Товару повинні відповідати технічним умовам, вимогам державних 
стандартів України (ДСТУ, ГОСТ) та підтверджуватися наступними документами: 
1) ТУ У 22.2-36115081-001:2017; 
2) висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи.  
2.2. Необхідність обов'язкового надання Продавцем зазначених п.2.1. Договору документів 
визначається у Додаткових угодах до Договору. 
 

3. ЦІНА ТОВАРУ  ТА  СУМА  ДОГОВОРУ. 
3.1. Ціна Товару встановлюється даним Договором. 
Сума Договору визначається як загальна сума вартості Товару, зазначеної у рахунку-фактурі, які 
вважаються невід'ємною частиною цього Договору.  
Ціна Товару та сума Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом оформлення 
Додаткової угоди до цього Договору. 

 
4. МАРКІРУВАННЯ ТА УПАКОВКА. 

4.1. Маркірування та упаковка Товару повинні відповідати вимогам діючих в Україні нормативних 
документів. 
4.2. Тара і упаковка на Товар – не надається. 

 
5. УМОВИ, СТРОКИ ПОСТАВКИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ. 

5.1. Товар поставляється протягом  14  (чотирнадцяти) робочих днів з моменту  отримання на 
розрахунковий рахунок Продавця 100% оплати Товару, в асортименті, за цінами та в кількості, 
що вказані у рахунках-фактурах. 
5.2. Товар поставляється на умовах DDP згідно Інкотермс 2010, на склад покупця за 
адресою:________________________________________________________________________ 
5.3.  Перехід  ризиків  на  Товар  від  Продавця  Покупцеві  настає  під  час передачі  Товару. 
5.4. Право власності на Товар переходить від Продавця Покупцеві з часу підписання 
товаросупроводжуючих  документів. 
5.5. Приймання  Товару за кількістю та якістю проводиться  уповноваженими представниками 
Продавця та Покупця у відповідності з Інструкціями Держарбітражу СРСР № П-6 і П-7 про 
порядок приймання продукції за кількістю та якістю, а також правилами перевезень вантажів. В 
разі виявлення Покупцем невідповідності продукції за якістю обов'язково викликається 
представник Продавця для складання двостороннього акту. 
5.6. Продавець  для приймання Товару Покупцем зобов'язаний надати документи відповідно до 
розділу 2 цього Договору, накладні та податкові накладні. 
5.7. Покупець зобов’язаний оформити та передати Продавцю оригінал довіреності на Товар та 
оригінал видаткової накладної з підписом Покупця. 
 

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. 
6.1. Розрахунки за цим Договором провадяться безготівковою формою шляхом перерахування 
грошових коштів на банківській рахунок Продавця, наведеного у розділі 12 цього Договору, 



відповідно до виставлених рахунків-фактур.  
6.2. Оплата Продукції здійснюється наступним чином: 
- 100% вартості продукції перераховується  Покупцем  протягом 3 банківських днів з моменту 

отримання рахунку-фактури. 
Оплата здійснюється в національній валюті України. 
6.3. Платежі Покупця за Договором вважаються виконаними в момент надходження в повному 
обсязі грошових коштів на банківський рахунок Продавця. 
  

7. ГАРАНТІЇ. 
7.1. Продавець гарантує Покупцю, що якість Товару, який постачається за цим Договором 
відповідає ТУ виробника. 
7.2. Гарантійний строк експлуатації Товару визначається у Додаткових угодах до Договору на 
кожний вид Товару окремо. Гарантія поширюється на недоліки Товару, викликані невідповідністю 
його якості заявленої Продавцем, якості які не могли бути знайдені при прийомі Товару згідно із 
п.5.6 Договору та виявлені лише в процесі підготовки до монтажу, в процесі монтажу, 
випробування, використання Товару. Зазначені недоліки в подальшому іменуються Дефекти. 
7.3. Гарантійний строк обчислюється від дня введення Покупцем до експлуатації Товару, але  не 
пізніше одного року від дня прийому його Покупцем і підписання акта приймання - передачі 
Товару.   
 Продавець зобов'язаний за свій рахунок в установлений Покупцем строк усунути Дефекти 
Товару, виявлені на протязі гарантійного строку або замінити Товар, у разі якщо не доведе, що 
Дефекти виникли внаслідок порушення Покупцем правил експлуатації Товару. При усунені 
Дефектів Товару гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Товар не 
експлуатувався внаслідок Дефектів, а при заміні Товару гарантійний строк обчислюється заново 
від дня заміни. 
7.4. Підставою для заміни Товару, який вийшов із строю, з вини Продавця в період гарантійного 
строку експлуатації Товару є претензія Покупця, яка повинна бути підтверджена актом про скриті 
недоліки та експертним висновком Регіональної Торгово-Промислової Палати. 
 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторони 
несуть взаємну господарсько-правову відповідальність, визначену цим Договором та діючим 
законодавством, а також шляхом відшкодування завданих збитків у частині не покритій цими 
санкціями відповідно до чинного законодавства України. 
8.2. У разі несвоєчасної оплати за поставлений без порушень умов Договору Товар Покупець 
сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на день виконання 
зобов'язань, обчислену від несплаченої в строк суми за кожний банківській день прострочення. 
8.3. У разі несвоєчасної поставки Товару Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної 
ставки НБУ, яка діяла на момент виконання зобов'язань, обчислену від вартості непоставленого 
у строк Товару, за кожний календарний день прострочення. 
8.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання умов цього Договору.  
 

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. 
9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками 
Сторін і діє до „31" грудня 2019 р., а в частині зобов'язань за Договором, які є невиконаними на 
зазначену дату - до повного виконання Сторонами цих зобов'язань за Договором. 
9.2. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін. В цьому випадку Сторона, яка 
бажає достроково розірвати Договір, направляє іншій Стороні письмове повідомлення про це не 
пізніше ніж за 15 днів до дати запланованого розірвання Договору. 

 
10. ФОРС - МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ. 

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по 
Договору, якщо таке невиконання стало наслідком надзвичайної та непереборної за наявних умов 
сили (форс-мажорних обставин), тобто подій, настання яких ні Покупець, ні Продавець 
неспроможні були передбачити і попередити (пожежі, повені, градобій, посуха, землетруси, інші 
стихійні явища природи, воєнні дії тощо). 
10.2. Сторона, що перебуває під дією форс-мажорних обставин, зобов'язана протягом трьох 
днів повідомити іншу Сторону про виникнення, характер і можливу тривалість обставин. В цьому 
випадку час дії форс-мажорних обставин продовжує на відповідні строки виконання Сторонами 
своїх обов'язків по цьому Договору. 



10.3. У разі якщо форс-мажорні обставини продовжуються більше 30 днів, то Сторони проводять 
переговори з питань подальшого виконання або розірвання цього договору та проведення 
взаєморозрахунків. 
10.4. Факт виникнення та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується актом Торгово-
Промислової палати України. 
10.5. Наявність форс-мажорних обставин не звільняє будь-яку Сторону від відповідальності, у разі 
якщо остання прострочила виконання зобов'язань. 

 
11. ІНШІ УМОВИ. 

11.1. Сторони домовились вживати заходів для вирішення спірних питань, що виникають в 
рамках виконання цього Договору, шляхом проведення переговорів. 
11.2. У разі неможливості досягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів спірні питання 
вирішуються в судовому порядку по встановленій підвідомчості і підсудності такої суперечки в 
порядку, визначеному чинним в Україні законодавством. 
11.3. Після підписання Договору усі попередні переговори щодо нього, листування, попередні 
угоди і протоколи щодо намірів з питань, які так чи інакше стосуються Договору, діють у частині, 
що не суперечать йому. 
11.4. Зміни та доповнення вносяться до цього Договору за взаємною згодою Сторін шляхом 
оформлення Додаткових угодах до Договору, яка укладається у письмовій формі та підписується 
уповноваженими представниками Сторін. 
11.5. Усі правовідносини, які виникають в зв'язку з виконанням умов Договору та не врегульовані 
ним, регламентуються діючим в Україні законодавством. 
11.6. Жодна із Сторін не вправі передавати права і обов'язки по цьому Договору іншим особам 
без письмової згоди на це іншої Сторони. 
11.7. Продавець є платником податку на прибуток на загальних підставах. 
11.8. Пoкупець є платником єдиного податку четвертої групи. 
11.9. Договір укладено українською мовою в двох оригінальних екземплярах, по одному для 
кожної із Сторін, кожний із яких має однакову юридичну силу. 
 

12.АДРЕСА ТА  РЕКВІЗИТИ СТОРІН. 
 

Продавець: 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю                                
„ЕКОХАУС” 

 
Адреса: 03194, м.Київ, бульвар Кольцова,14-E, 

кв. 107 

р/р 26008220370500 

в АТ «Укрсиббанк» м. Київ 

МФО 351005 

Код ЄДРПОУ 36115081 

Св-во ПДВ № 200028373 

ІПН 361150826578 
Тел./факс: 044 593 16 04 

   
 

                         Директор 
 
 

_______________Т.О. Полуніна 
  
 

                  МП 

Покупець: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

  

______________  

 

МП 

 


