ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №
м. Новоград-Волинський

« » _______________

Товариство з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський каменедробильний
завод», що в подальшому іменується «Продавець», в особі директора Маяцького Сергія
Олександровича,
діючого
на
підставі
Статуту,
з
однієї
сторони,
та
_______________________________________________що в подальшому іменується «Покупець», в
особі _____________________________________________що діє на підставі Статуту, з іншої
сторони, разом у подальшому іменовані “Сторони”, а окремо “Сторона”, керуючись чинним
законодавством, уклали цей договір (надалі “Договір”) про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. На умовах цього Договору Продавець зобов’язується передати у власність Покупця товар,
вказаний у п.1.2 Договору, а Покупець зобов’язується прийняти товар і оплатити на умовах
Договору.
1.2. Предметом Договору є наступний товар: щебінь гранітний та відсів. Безпосередні вид та
характеристики продукції визначаються підписаними специфікаціями на кожну партію товару та
іншими документами до договору, укладеними сторонами, а також вказаними нижче умовами
Договору.
2. ТОВАР ПО ДОГОВОРУ.
2.1. Асортимент товару визначається специфікацією, яка є невід’ємною частиною даного
Договору та рахунками, які виставляє Продавець на оплату Покупцю згідно його заявок.
2.2. Загальний обсяг товару визначається як підсумок об’ємів, встановлених усіма специфікаціями.
3. ЯКІСТЬ.
3.1. Товар повинен відповідати вимогам стандартів та нормативів, які висуваються до даного виду
товару.
3.2. Підтвердженням якості товару з боку Продавця є сертифікат або паспорт, виданий
виробником товару.
4. УМОВИ ПОСТАВКИ.
4.1. Товар поставляється Покупцю шляхом самовивозу зі складу підприємства - виробника ТОВ
«Новоград-Волинський Каменедробильний завод» розміщеного за адресою, 11705 м. НовоградВолинський, вул. Гранітна,24, (за згодою Сторін - залізничним транспортом на умовах CIP

(ІНКОТЕРМС 2000): (Перевезення і страхування оплачені до), станція призначення за
реквізитами наданими покупцем.
4.2. Товар поставляється після проведення Покупцем розрахунків у Порядку, передбаченому у
п.6.1., 6.2. Договору.
5. ЦІНА І КІЛЬКІСТЬ.
5.1. Ціна на товар і його кількість вказується Продавцем у рахунку, який виставляє Продавець на
оплату Покупцю по кожній замовленій ним партії товару, та/або специфікації.
6. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ.
6.1. Оплата за товар здійснюється Покупцем в безготівковому вигляді шляхом банківського
переказу грошових коштів на рахунок Продавця. Розрахунки здійснюються в національній валюті.
6.2. Покупець проводить попередню 100% оплату кожної партії товару згідно рахунку, який
виставлений Продавцем Покупцю. Рахунок є підтвердженням готовності Продавця до
поставки товару у вказаній кількості.
6.3. Термін проведення Покупцем платежів - не більше 2 (двох) робочих днів від дати рахунку.
6.4. У випадку, якщо Покупцю було відвантажено товару більше, ніж він оплатив за рахунком,
така різниця має бути погашена протягом 2 (двох) банківських днів з дати відвантаження товару.
Оплата різниці здійснюється на підставі відповідного рахунку чи накладної.
6.5. Товар повинен бути поставлений Покупцю протягом 5-ти днів з моменту зарахування коштів
на розрахунковий рахунок Продавця.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується
"порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або)
правом, що є застосовним до цього Договору.
7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання
з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її
вини (умислу чи необережності).
7.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору,
якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання
цього Договору.
7.1.4. Наслідки порушення Договору, визначені у п. 12.3 цього Договору, застосовуються до
Сторони, що порушила цей Договір, незалежно від її вини у такому порушенні.
7.2. За несвоєчасне виконання зобов’язань, винувата Сторона повинна сплатити пеню в розмірі
подвійної ставки НБУ на момент порушення, розрахованої відносно ціни Договору.
7.3. Продавець за порушення (неналежне виконання) обов'язку, за вимогою Покупця зобов'язаний
сплатити останньому пеню у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ від вартості не поставленого в строк Товару за кожний день прострочення.
7.4. Покупець за порушення (неналежне виконання) обов'язку щодо оплати товару, за
вимогою Продавця зобов'язаний сплатити останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки
НБУ від вартості не поставленого в строк Товару за кожний день прострочення.
7.5. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким
порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання
збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або
необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.
7.6. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в
Україні законодавства в господарському суді Житомирської області.
8. ПРИЙОМКА
8.1. Приймання товару здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок
приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за
кількістю, затверджено постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР № П-6
від 15.06.1965 р. та Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного
призначення і товарів народного споживання за якістю, затверджена постановою
Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР № П-7 від 25.04.1966 р. Умови приймання
товару, не визначені цими інструкціями, регулюються правилами, встановленими на
залізничному транспорті України.
8.2. Оскільки товар поставляється зі складу, приймання товару здійснюється в момент
отримання продукції.
9. ІНШІ УМОВИ.
9.1 Всі спори, які виникають між сторонами за цим Договором, сторони намагатимуться
вирішу-вати шляхом переговорів і досягнення згоди. У випадку, якщо згоди досягнуто не
буде, сторона, яка вважає, що її право за даним Договором порушене, має право звернутись
до господарського суду .
9.2 Взаємовідносини сторін, не врегульовані даним Договором, регулюються згідно чинного
законодавства.
10. МАРКУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ
10.1 Товар постачається насипом, маркуванню та пакуванню не підлягає.
11.ФОРС-МАЖОР.
11.1 Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх
зобов’язань за цим Договором, якщо це стало наслідком форс-мажорних обставин . До форсмажорних обставин відносяться обставини, виникнення яких не можна було передбачити при
укладенні Договору або запобігти виникненню їх під час дії Договору або уникнути наслідків цих
обставин. До форс-мажорних обставин відносяться: стихійне лихо, дії або бездіяльність
державних органів, війна, страйки.
11.2 Сторона, для якої виникли форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 10 ( десяти)
днів як їй стало відомо або вона могла дізнатись про виникнення форс-мажорних обставин,
повідомити про це інші сторони Договору у письмовому вигляді та дати оцінку впливу
форс-мажорних обставин на можливість виконання своїх зобов’язань за Договором. Якщо
сторона несвоєчасно повідомила про виникнення форс-мажорних обставин, вона в
подальшому не має права посилатись на них як причину звільнення від відповідальності.

11.3 Для підтвердження виникнення форс-мажорних і оцінки їх впливу на виконання
зобов’язань за цим Договором сторона зобов’язана отримати довідку з ТорговоПромислової палати України.
12. ДІЯ ДОГОВОРУ
12.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
12.2. Строк цього Договору починається з дати його підписання, та закінчується __________ року.
12.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору, або за незавершені зобов’язання.
12.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством,
зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється
додатковою угодою до цього Договору.
12.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій
угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
12.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей
Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою
угодою до цього Договору.
12.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій
угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
13.1 Сторони зобов’язані протягом 2 (двох) робочих днів повідомляти одна одну про зміни
юридичної адреси, місцезнаходження, банківських реквізитів, відвантажувальних (залізничних)
реквізитів, номерів телефонів, телефаксів, поштової адреси. Протягом зазначеного строку сторони
повинні також відповідати на звернення однієї до другої, надавати інформацію, документи та
інше, якщо інший строк для конкретного випадку не встановлено Договором.
13.2 Продавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.
13.3 Договір набуває чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками сторін
і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
13.4 Цей Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для
кожної із сторін.
14. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.
ПРОДАВЕЦЬ:
ПОКУПЕЦЬ:
ТОВ «НВ КДЗ»
Юридична адреса: Україна, 11705,
Житомирська область,
Новоград-Волинський р-н, с.Сусли,
вул. Суслівська 50.
Код ЄДРПОУ 37808240
Св-во платника ПДВ № 200052344
ІПН 378082406156
п/р: 26009496578500
АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Поштова адреса: 11705, Житомирська область,
м. Новоград-Волинський, вул. Гранітна, 24.
Тел.-факс (04141) 3-73-75
Email: tornvk@ukr.net

Директор ТОВ «НВ КДЗ»
_________________ С.О. Маяцький
м.п.

___________________
м.п

до Договору купівлі-продажу
№ ________________________
м. Новоград-Волинський

__________
СПЕЦИФІКАЦІЯ №

№
п/п

1

Найменування
Товару

Відповідність
стандарту, ТУ

Щебінь гранітний
фр.20х40мм

ДСТУ
БВ.2.7-75-98,
ГОСТ 8267-93

Щебінь гранітний
фр.5х20мм

ДСТУ
БВ.2.7-75-98,
ГОСТ 8267-93

2

Кількість
Товару
(в тонах)

Ціна
продажу
за 1 т з ПДВ
без залізнич.
тарифу

Всього:

1
2
3
4

Додаткові умови виконання договору:
Територія реалізації Товару – Україна.
Ціна даної партії товару встановлена з урахуванням підвищеної здрібненості (у
межах ДСТУ БВ.2.7-75-98, ГОСТ 8267-93).
Ця специфікація є невід’ємною частиною Договору купівлі - продажу
№ 2-З-22-01-09 від 22 січня 2009 р.
Ця специфікація складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу один екземпляр для Продавця , один екземпляр для Покупця.

Від Продавця :

Від Покупця:

Директор
_______________ С.О. Маяцький
м.п.

____________
м.п.

