
ДОГОВІР  №  
 
м. Київ                                                                                                                                «  » _______ 20__ р. 

 
Цей Договір укладений між ТОВ «Екохаус»,  (далі  – Продавець), в особі  Полуніної Тетяни 

Олександрівни, що діє на підставі Статуту, та _________________________________, в особі 
директора ___________________________________, що діє на підставі , (далі – Покупець) (далі разом 
– Сторони, а у необхідних випадках – Сторона), про нижченаведене: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Продавець  зобов'язується у визначений строк передати у власність Покупцеві кубові ємності 
поліетиленові, в тому числі вживані (далі – Товар), а Покупець зобов'язується  прийняти Товар і  
сплатити за нього певну грошову суму на умовах цього Договору. 
 
2. ЦІНА ТА СУМА ДОГОВОРУ 
2.1. Ціна Товару визначається виходячи з умов передачі Товару (поставки) зі складу Продавця. 
2.2. Ціна договору визначається загальною вартістю фактично переданого згідно цього Договору 
Товару. 
 
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
3.1. Покупець зобов’язаний оплатити Товар (партію Товару) за ціною, встановленою цим Договором, 
протягом 3 (трьох) робочих днів від дати підписання Договору. 
3.2. Оплата поставленого Товару здійснюється Покупцем шляхом безготівкового банківського 
переказу грошових коштів на поточний рахунок Продавця, вказаний в п.14 цього договору. 
3.3. Датою оплати Товару вважається дата надходження  грошових коштів на поточний рахунок 
Продавця. 
 
4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ: 
4.1. Якість Товару повинна відповідати технічним умовам Покупця. Товар повинен відповідати 
наступним критеріям: 
- відсутність вм’ятин, пошкоджень, незмивних написів; 
- куби повинні бути закріплені на піддоні в металевій обрешітці і укомплектовані верхньою кришкою 
та краном нижнього зливу; 
4.2. Продавець передає Покупцеві всі приналежності Товару та всю необхідну документацію, що 
стосується Товару. 
 
5. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ  
5.1. Продавець зобов'язаний: 
5.1.1.Поставити (передати) Товар вільний від будь-яких прав і претензій третіх осіб.  
5.1.2. Нести всі ризики випадкового знищення або пошкодження  Товару до моменту його передачі 
Покупцеві. 
5.1.3. Здійснювати реєстрацію податкових накладних (зведених податкових накладних) в порядку та 
на умовах, що визначені чинним податковим законодавством України. 
 
6. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ  
6.1.Покупець зобов'язаний: 
6.1.1. Прийняти  Товар в місці, зазначеному в п. 7.1.  цього Договору. 
6.1.2. Нести всі ризики випадкового знищення або пошкодження  Товару з моменту його передачі у 
встановленому місці передачі. 
6.1.3. Прийняти від Продавця документи, передбачені п. 7.5. цього Договору,  
6.1.4. Оплатити Товар за ціною та в порядку, встановленому даним Договором. 
 
7. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ 
7.1. Передача Товару DDР  – склад Покупця відповідно до Міжнародних правил тлумачення термінів 
“Інкотермс – 2010”. Міжнародні правила щодо тлумачення термінів "ІНКОТЕРМС" (редакція 2010 року), 
застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього 
Договору та є необхідними при тлумаченні Договору, якщо інші умови не зазначені в Договорі або 
доповненнях до нього. 
7.2. Передача Товару  здійснюється окремими партіями згідно товаросупровідних документів.  
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7.3. Обов'язок Продавця передати Товар Покупцеві вважається виконаним у момент вручення 
Покупцеві  Товару (партії Товару) в місці поставки та підписання уповноваженими особами Сторін 
товаросупровідних документів.  
7.4. Право власності на Товар, а також усі ризики випадкового пошкодження або загибелі Товару 
переходять до Покупця з моменту його передачі на умовах даного Договору. 
7.5.  Продавець зобов'язується надати Покупцеві: 
 оригінали наступних документів: 
- рахунок на Товар; 
- товарні (видаткові) накладні; 
  
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
8.1. У випадках невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором винна 
Сторона несе відповідальність відповідно до законодавства України да умов цього Договору 
8.2. 3а порушення строків поставки Товару Продавець сплачує на користь Покупця штраф в розмірі 
0,5% від вартості непоставленого Товару  за кожен день прострочення поставки. 
8.3.У випадку порушення строків оплати Покупець сплачує на користь Продавця пеню у розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення платежу, за кожен день 
прострочення платежу.  
8.4. У разі порушення Продавцем умов цього Договору та вимог чинного законодавства, що регулює 
порядок заповнення податкових накладних (зведених податкових накладних), строків їх складання та 
ін., якщо в податкових накладних (зведених податкових накладних) відсутні або неправильно 
заповнені обов'язкові реквізити, передбачені чинним законодавством України, або податкові накладні 
(зведені податкові накладні), у разі необхідності, не будуть зареєстровані в Єдиному реєстрі 
податкових накладних, у зв'язку з чим Покупець втратив право на податковий кредит по таких 
податкових накладних (зведеним податковим накладним) або на Покупця накладено 
адміністративно-господарські санкції з боку контролюючих органів, - Продавець зобов'язується 
протягом 5-ти банківських днів з дати отримання від Покупця відповідної вимоги, оплатити 
Покупцеві грошові кошти в розмірі, що дорівнює сумі, на яку Покупцеві зменшено податковий 
кредит з ПДВ, зменшено витрати, донараховані податки, збори, обов'язкові платежі, нараховані 
штрафні санкції, стягнуто в дохід держави отриманого за угодою, укладеною з Продавцем. 
 
ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ І РЕКЛАМАЦІЇ 
9.1.  Поставлений Товар вважається переданим Продавцем і прийнятим Покупцем, якщо він по 
кількості – відповідає даним накладних, по якості – відповідає вимогам Покупця. 
9.2. В разі постачання Товару неналежної якості Продавець зобов’язаний замінити його на Товар 
належної якості протягом 14 днів за свій рахунок. 
9.3. В разі недопоставки Товару  Продавець повинен допоставити його відповідну кількість. 
9.4. Претензії щодо кількості, та по якості поставленого товару можуть бути пред’явлені протягом 3 
днів з дати поставки.  
  
10. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 
10.1. Усі суперечки та спори, що могли б виникнути з цього Договору або з приводу цього Договору, 
Сторони спробують вирішити шляхом переговорів.  
10.2. Якщо Сторони не досягнуть погодженого рішення, спір передається на розгляд і остаточне 
вирішення до господарського суду. 
 
11. ДІЯ ДОГОВОРУ 
11.1. Цей договір набуває чинності після його підписання та скріплення печатками Сторін з дати, 
зазначеної в преамбулі на першій сторінці даного договору.  
11.2. Строк дії цього договору встановлений до 31.12.20__ року.  
11.3. Дія цього договору автоматично  продовжується на 1(один) календарний рік на тих самих 
умовах, якщо жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про інше. Зазначене 
повідомлення повинно бути направлено зацікавленою стороною не менш, ніж за 30 календарних днів 
до дати закінчення дії договору.  Кількість пролонгацій не обмежується. 
11.4. Кожна із сторін має право відмовитися від договору,  письмово попередивши про це іншу 
сторону. В цьому разі договір вважається розірваним через 30 календарних днів від дати отримання 
іншою стороною такого повідомлення.  
11.5. За домовленістю сторін може бути встановлений інший порядок розірвання договору, який 
оформляється додатковою угодою до цього договору.  
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11.6. Закінчення строку дії цього договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 
порушення, яке мало місце під час дії цього договору. 
 

12. ФОРС-МАЖОР 
12.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання/неналежне виконання будь-якого 
зобов’язання за цим Договором, якщо вищезгадане невиконання/ неналежне виконання зумовлено 
обставинами, що знаходяться за межами розумного контролю та волі Сторін (форс-мажор). Форс-
мажорними визнаються такі обставини: пожежі, урагани, повені, землетруси та інші стихійні лиха і 
техногенні катастрофи, війна та інші військові дії, за умови, що ці дії безпосередньо вплинули на 
виконання цього договору.  
12.2. В будь-якому випадку не будуть вважатися обставинами непереборної сили (форс-мажором) 
вимоги і обмеження органів державної влади по відношенню до Покупця, відсутність у Покупця 
грошових коштів для розрахунку з Продавцем, а також інші обставини, що унеможливлюють право 
Покупця вільно розпоряджатися грошовими коштами на своїх банківських рахунках. 
12.3. Сторона, яка зазнала форс-мажорних обставин, має негайно, але не пізніше 3-х робочих днів 
після настання таких обставин, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Факт 
виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, 
виданим уповноваженим органом. 
12.4. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини як причину неналежного виконання своїх 
зобов'язань за цим Договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання тільки 
в тому випадку, якщо ця Сторона вжила всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути 
негативні наслідки цих обставин. 
12.6. Результатом виникнення форс-мажорних обставин є продовження строку виконання зобов'язань 
або строку дії Договору на період їх тривалості, якщо Сторони не вирішать інакше. 
12.7. Якщо форс-мажорні обставини тривають більш ніж три місяці, кожна Сторона має право 
відмовитися від цього Договору шляхом письмового повідомлення іншої Сторони. 
 

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
13.1. Сторони гарантують, що на момент укладення цього Договору, жодним чином ні законом або 
іншим нормативно-правовим актом, ні судом, ні іншими способами, жодна з них не обмежена в праві 
укладати і виконувати цей Договір або подібні правочини. 
13.2. Сторони підтверджують, що укладення і виконання цього Договору не суперечить нормам 
законодавства, відповідно до якого, здійснюється господарська діяльність Сторін, а також не 
суперечить цілям їх діяльності, положенням статутів і інших внутрішніх актів Сторін. 
13.3. Якщо після укладення цього Договору з'ясується, що яка-небудь із Сторін не мала права 
укладати цей Договір і його дію повинно бути припинено, то винна Сторона зобов'язана 
відшкодувати іншій Стороні всі витрати, які вона понесла у зв'язку з укладенням цього Договору, а 
також заподіяні збитки. 
13.4. Представники Сторін підтверджують, що мають всі необхідні повноваження для здійснення дій 
щодо укладенню цього Договору від імені і на користь Сторін. 
13.5. Сторони підтверджують, що їм невідомо про які-небудь правові і інші обставини, які можуть 
вплинути на легітимність цього Договору, а також про права третіх осіб, які будуть порушені 
внаслідок укладення цього Договору. 
13.6.  Все попереднє листування і документація Сторін за цим Договором втрачають чинність з 
моменту підписання цього Договору уповноваженими представниками обох Сторін. 
13.7. Сторони підтверджують, що вони мають статус платника податку на прибуток підприємств на 
загальних підставах, передбачених нормами розділу III ст.151 Податкового Кодексу України з 
урахуванням пункта 10 розділу ХХ «Переходні положення». 
13.8. Угоди (правочини) до Договору, укладені після укладання Договору, у залежності від їхнього 
змісту, можуть доповнювати або змінювати зміст окремих положень Договору. Всі доповнення до 
цього договору за умови їх підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками 
обох Сторін є його невід’ємними частинами. 
13.9. Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках українською мовою однакової 
юридичної чинності. Найменування Товару у накладних, рахунках та інших товаросупровідних 
документах, може бути зазначено мовою виробника / мовою язика технічної документаці виробника 
Товару. 
13.10. Будь-які виправлення тексту даного Договору є недійсними. 
13.11. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі 
реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у 
разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.    
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13.12. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до 
третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною. 
13.13. Даний Договір та додаткові угоди до нього, а також листування щодо нього, передані 
Сторонами одна іншій за допомогою електронного або факсимільного зв'язку мають юридичну силу, 
але на протязі 10 днів підлягають заміні на екземпляри з оригінальними підписами та відбитками 
печаток, шляхом надіслання даних документів рекомендованими листами за адресою, вказаною у 
реквізитах Договору або шляхом безпосереднього вручення Стороні.  
 

14. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
                                                                    

ПРОДАВЕЦЬ: ПОКУПЕЦЬ: 
ТОВ «Екохаус» 

 
Місцезнаходження: 03194, м. Київ,                         
б-р Кольцова, 14 Е, кв. 107 
 
Поштова адреса: 03680, м. Київ, 
пр-т Леся Курбаса, 2-Б,  оф. 201 
 
ЄДРПОУ: 36115081 
ІПН: 361150826578 
Св.№ 200028373 
 
п/р 26008220370500 в АТ «УкрСиббанк»,             
м. Харків,  
МФО 351005 
 
Тел. 044 332 07 57   
Факс 044 593 16 04 

 

 
Директор 

 
 
 

___________________________ 
ПОЛУНІНА Т.О. 

М.П. 

 
Директор 

 
 
 

___________________________ 
М.П. 
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