
ДОГОВІР 

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ №____ 

 

м. Богуслав                                                                                        «___»  _____________2021 року 

 

Державне підприємство «________________», що є платником податку на прибуток на загальних 

умовах, в особі директора ______________, який діє на підставі Статуту, далі - Продавець, з однієї 

сторони, та   

_______________________ ,  в особі директора  __________, який діє на підставі Статуту, далі - 

Покупець, з другої сторони, на підставі аукціонного свідоцтва переможця, уклали даний Договір про 

наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. За результатами проведення додаткового аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини 

заготівлі 3 кварталу 2021 року, який відбувся _________  2021 року та був проведений Товарною біржею 

«Українська енергетична біржа», Продавець передає у власність на умовах франко- (верхній, нижній або 

проміжний) склад Продавця, надалі товар, лоти № ____,а Покупець зобов’язується прийняти товар і 

сплатити за нього ціну відповідно до умов, що визначені в цьому Договорі. 

1.2. Продавець продає, а Покупець купує товар для власної переробки. 

1.3. Право власності на майно переходить до Покупця з моменту повної оплати Продавцю вартості 

купленого на аукціоні товару.  

2. ЯКІСТЬ ТА ОБМІР ТОВАРУ 

2.1. По якості придбана необроблена деревина відповідає вимогам чинних стандартів ДСТУ EN 

1315-1-2001, ДСТУ EN 1315-2-2001, ДСТУ EN 1316-1-2005, ДСТУ EN 1316-2:2005, ДСТУ EN1316-3:2005, 

ДСТУ ENV 1927-1:2005, ДСТУ ENV 1927-2:2005, ДСТУ ENV 1927-3:2005. Об’єм товару визначається 

згідно ДСТУ 4020-2-2001 “Методи обмірювання та визначення об’ємів”. Додаткові вимоги по якості та 

розмірах лісопродукції, які не обумовлені цим договором, можуть узгоджуватись між Покупцем та 

Продавцем шляхом укладання відповідного доповнення до Договору. 

2.2. Розрахункова одиниця виміру кількості товару – 1 (один) кубічний метр.  

 

3. КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ 

3.1. ______________________________________________________________________ 

4. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ 

4.1. Ціна на товар встановлена в гривнях за 1 куб.м. на умовах франко- (верхній, нижній або 

проміжний) склад Продавця згідно Аукціонного свідоцтва про результати проведення додаткового 

аукціону із продажу ресурсу 3 кварталу 2021 року необробленої деревини складає: 
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4.2. Загальна сума договору __________грн (__________________ гривень 00 копійок) з ПДВ. 

5. УМОВИ ПОСТАВКИ 

5.1. Поставка товару по даному Договору здійснюється згідно щомісячного графіку поставок, який є 

невід’ємною частиною даного Договору, на умовах франко-нижній склад Продавця. (Додаток №1) 

5.2. На прохання Покупця, за наявності рухомого складу, можлива поставка лісопродукції 

залізничним транспортом. 

5.3. Покупець відшкодовує Продавцю вартість витрат на реквізит (вагонні стійки, дошки для 

оббивки вагону, цвяхи, дріт та інше) та вартість послуг залізниці (провізна плата, подача та уборка н\вагона 

та інше), по окремо виставлених рахунках з ПДВ. 

5.4. Комплект товаросупровідних документів: 

         - товарно-транспортна (залізнична) накладна; 

         - рахунок-фактура; 

         - специфікація; 

5.5. Продавець зобов’язаний скласти та зареєструвати за першою подією податкову накладну, 

оформлену відповідно до правил, установлених чинним податковим законодавством України. 



  
6. УМОВИ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ 

6.1. Прийом-передача товару здійснюється на складі Продавця: 

− за умовами франко-нижній склад Продавця; 

− за якістю - у відповідності до норм чинного законодавства України; 

− за кількістю - у відповідності з товарно-транспортними чи залізничними накладними та 

специфікаціями до них з підписом уповноваженої особи та печаткою Продавця. 

6.2. Не пізніше ніж за 3 доби до передачі товару Продавець повідомляє Покупця про дату та місце 

поставки товару. 

6.3. Датою передачі товару Продавцем та прийому його Покупцем, тобто датою поставки, 

вважається дата товарно-транспортної накладної. 

6.4. Приймання товару по кількості і якості здійснюється у відповідності з вимогами інструкцій про 

порядок приймання лісопродукції по кількості і якості. 

6.5. В разі, якщо під час приймання-передачі товару Покупець виявить неякісний товар, 

розходження по кількості товару між фактично наявним і зазначеним в товаросупровідних документах 

обсягах, складається Акт за підписами представників обох сторін в двох екземплярах по одному для кожної 

із сторін. 

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

7.1. Платіж (передоплата 100% вартості) здійснюється шляхом банківського переказу коштів на 

розрахунковий рахунок Продавця за кожну партію товару згідно виставленого рахунку-фактури протягом 5 

календарних днів з дати пред’явлення рахунку до сплати. За домовленістю сторін здійснення оплати 

можливе після відвантаження лісопродукції. 

7.2. Сума гарантійного внеску, перерахована Покупцем на рахунок Біржі для участі в аукціоні із 

продажу ресурсів необробленої деревини, повертається Біржею на рахунок Продавця після підписання 

договору купівлі-продажу між Покупцем та Продавцем, та направленням поштою відповідного листа 

Продавцем на адресу Біржі. 

7.3. Банківські витрати, пов’язані із перерахуванням коштів, оплачуються Покупцем. 

7.4. У випадку ненадходження коштів на рахунок Продавця в зазначений у пункті 7.1. Договору 

термін, Покупець втрачає право на придбання даної партії товару і вона залишається у власності Продавця. 

8. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

8.1. Покупець зобов'язаний здійснювати оплату за кожну партію товару у відповідності до п. 7.1 

Договору. 

8.2. Покупець зобов'язаний прийняти товар у встановлений цим Договором строк. 

8.3. Продавець зобов'язаний передати Покупцю товар після сплати рахунку-фактури протягом 5 

календарних днів. 

8.4. Продавець зобов'язаний здійснювати поставку товару на умовах даного Договору відповідно до 

погодженого сторонами графіка поставки.  

8.5. Продавець зобов'язаний здійснювати завантаження товару протягом 6-ти годин із моменту 

прибуття транспортного засобу. 

8.6. Продавець зобов’язується максимально завантажувати автотранспортні засоби та залізничні 

піввагони у відповідності до їх вантажопідйомності та кількості купленого товару на аукціоні. 

8.7. Сторони погодили, що Покупець купує товар для власної переробки без права подальшої 

реалізації в необробленому вигляді. 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

9.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 

порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

9.2. У випадку ненадходження коштів (100% попередньої оплати) на рахунок Продавця протягом 5-

ти календарних днів з дати пред’явлення рахунку до сплати, Покупець втрачає право на придбання 

неоплаченої партії товару. Неоплачена партія товару не буде поставлена в наступних місяцях, протягом 

якого діє даний договір.  

9.3. У разі порушення Покупцем пункту 1.2. цього Договору Продавець, керуючись встановленим 

Регламентом біржових аукціонів, має право відмовитися від подальшого постачання товару на адресу 

Покупця. 

9.4. У випадку надання Покупцем транспортного засобу, який не відповідає вимогам Правил 

перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства 

Транспорту України № 363 від 14.10.1997, Продавець має право відмовитись від завантаження такого 

транспортного засобу. 

9.5. У випадку відмови Продавця від поставки товару в термін, зазначений у Додатку 1 Договору, 

Продавець сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1% від вартості не поставленого товару за кожен день 

прострочки, але не більше вартості не поставленого товару. 



9.6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом 

переговорів між Сторонами. 

9.7. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому 

порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства 

України. 

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

10.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України 

відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе таке порушення сталося 

внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було 

засвідчено у визначеному цим Договором порядку. 

10.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події 

зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи 

бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при 

всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища 

природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха 

біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й 

обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, 

блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також 

видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого 

самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які 

унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню. 

10.3. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що 

порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність 

у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів. 

10.4. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений 

чинним законодавством України.  

10.5. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із 

урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод 

повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього 

Договору. 

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 

11.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 

та його скріплення печатками Сторін (за наявності).  

11.2. Даний договір  діє з  «__» ______  2021 р.  по  «_____»  ________  2021 р. 

11.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.  

11.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни 

у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою 

до цього Договору. 

11.5. Сторони домовились, що не заперечують проти виконання Сторонами Закону України «Про 

захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI, а також Закону України «Про внесення змін в 

деякі законодавчі акти України про посилення відповідальності  за порушення законодавства про захист 

персональних даних» від 02.06.2011 р. № 3454–VI. 

11.6. З метою виконання умов даного договору, Сторони добровільно дають свою згоду на обробку 

будь-яких  персональних даних Сторін, які стали відомі в процесі   виконання даного договору. Обробка 

включає в себе, але не обмежує, зібрання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, поновлювання, 

використання  та розповсюдження (включаючи передачу), знищення, персональних даних, які 

обробляються Сторонами, будь-якою  особою, пов’язаною зі Сторонами  відносинами контролю, з метою 

ведення глобальної бази даних контрагентів. Сторони згідні, що незобов’язані отримувати додаткову згоду  

іншої сторони, по даному договору, для передачі її персональних даних особі пов’язаній  зі Сторонами 

відносинами контролю. Сторони зобов’язуються при зміні їх персональних даних повідомляти про це другу 

Сторону в найкоротший термін, з наданням відповідних документів для внесення змін в базу персональних 

даних контрагентів. 

 Сторони повністю усвідомлюють, що вся інформація про Сторони або представників Сторін – 

персональні дані, які використовуються для ідентифікації такого представника, який погоджується, що дані 

зберігаються у Сторін для послідуючого виконання вимог Господарського кодексу України для реалізації 

партнерських відносин між Сторонами. Персональні дані Представника захищаються Конституцією 

України і законодавством вказаним в п.11.5. даного договору. Підписання даного договору означає 

однозначну згоду Сторін, з указаним вище і являється підтвердженням того, що Сторони ознайомлені з 



  
правами які регламентовані ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 

2297- VI. 

 

12. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

ПОСТАЧАЛЬНИК        ПОКУПЕЦЬ 

ДП «Богуславський  лісгосп» 

Юридична адреса: 

09737, Київська обл., Богуславський р-н, 

с. Поташня, вул. Лісова, 48 

Поштова адреса: 

09701, Київська обл., м. Богуслав, 

пров. Інтернаціональний, 8 

Код ЄДРПОУ 00992042 

р/р UA403808050000000026008490115 

(26008490115) 

в АТ «Райффайзен банк Аваль», 

МФО 380805 

Витяг з реєстру платників ПДВ 

№ 1710034500027 

ІПН 009920410031 

Тел./факс (04561)5-32-86, 5-14-39 

е-mail:  bg_lisgosp@ukr.net  

 

Директор ____________В.Г. Могильний  

 

 
Юрисконсульт ____________О.Ю. Тараненко 

 

_______________________________________ 

 

Юридична адреса: 

______________________________ 

Код ЄДРПОУ: _______________________ 

IBAN: ___________________________ 

______________________________________ 

ІПН __________________________________ 

___________________________  

Платник податку на прибуток на загальних 

підставах 

 

 

 

 

 

 

Директор:   _______________   ____________ 

mailto:bg_lisgosp@ukr.net
mailto:aolinukraine@ukr.net


                                                                                                                  Додаток №1 

                                                                                             До договору № 217 

від 25 травня 2021 року 

 

                                                  Графік поставки необробленої деревини  

 

№з/п Місяць, рік обсяг м3 вартість грн. 

1 Липень 20  

2 Серпень 20  

3 Вересень 20  

ВСЬОГО: 60 211780,00 

 

Додаток є невід’ємною частиною договору. 

 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК        ПОКУПЕЦЬ 

 
ДП «Богуславський  лісгосп» 

Юридична адреса: 

09737, Київська обл., Богуславський р-н, 

с. Поташня, вул. Лісова, 48 

Поштова адреса: 

09701, Київська обл., м. Богуслав, 

пров. Інтернаціональний, 8 

Код ЄДРПОУ 00992042 

р/р UA403808050000000026008490115 

(26008490115) 

в АТ «Райффайзен банк Аваль», 

МФО 380805 

Витяг з реєстру платників ПДВ 

№ 1710034500027 

ІПН 009920410031 

Тел./факс (04561)5-32-86, 5-14-39 

е-mail:  bg_lisgosp@ukr.net  

 

Директор ____________В.Г. Могильний  

 
Юрисконсульт ____________О.Ю. Тараненко 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АОЛІН УКРАЇНА» 

 

Юридична адреса: 08351, Київська обл., 

Бориспільський р-н., с. Рогозів, вул. 

Іванківська, 43А 

Код ЄДРПОУ: 43212678 

IBAN: UA483226690000026004300991540 

АТ “Ощадбанк” МФО 322669 

ІПН 432126710046 

aolinukraine@ukr.net  

Платник податку на прибуток на загальних 

підставах 

 

 

 

 

 

 

Директор:   _______________   Дай Хаоцзе 
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