
 
 

ДОГОВІР  

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ №  

 

м. Миргород                                                                                     «__»_____  2021 р. 

 

Державне підприємство «Миргородське лісове господарство», в особі директора Рябухіна 

Артема Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, назване надалі "Продавець", з одного 

боку та ______________, в особі __________, що діє на підставі Статуту, назване надалі 

„Покупець", з другого боку уклали даний договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. За результатами проведення _____________________________ лісопродукцію, (надалі - 

товар), а Покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього ціну відповідно до 

умов, що визначені в цьому Договорі. 

1.2.На підставі Регламенту з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої 

деревини на Українській універсальній біржі Продавець продає, а Покупець купує товар для 

власної переробки. 
2. ЯКІСТЬ ТА ОБМІР ТОВАРУ 

2.1. По якості деревина відповідає вимогам чинних стандартів, а саме відповідно до ДСТУ 

EN 1315-1-2001. Класифікація за розмірами. Частина 1. Лісоматеріали круглі листяні, ДСТУ 

EN 1315-2-2001. Класифікація за розмірами. Частина 2. Круглі лісоматеріали хвойних порід 

, ДСТУ EN 1316-1-2005. Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. 

Дуб і бук, ДСТУ EN 1316-2:2005. Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. 

Частина 2. Тополя, ДСТУ EN 1316-3:2005. Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за 

якістю. Частина 3. Ясен, клен та явір, ДСТУ ENV 1927-1:2005. Лісоматеріали круглі хвойні. 

Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина і ялиця, ДСТУ ENV 1927-2:2005. Лісоматеріали 

круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна, ДСТУ ENV 1927-3:2005 

Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис 

2.2. Об'єм товару визначається згідно ДСТУ 4020-2-2001 «Методи обмірювання та 

визначення об'ємів». Обмір по серединному діаметру. 

 
3.  КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ 

3.1. Асортимент – ______________________ 

 

4. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ 

4.1. Ціна на товар встановлена в гривнях за 1 куб. м на умовах __________________ 

Продавця згідно аукціонного свідоцтва про результати проведення Загального аукціону із 

продажу ресурсів ІІІ кварталу 2021  року необробленої деревини складає: 

4.2. Загальна сума договору ________грн. (____________.) в тому ______ грн. ПДВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продавець__________________                                            Покупець__________________      

 

№ Продукція Порода 
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ад 
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Довж., м 
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куб.м 

1          

2          

3          



 
 

4.3. Враховуючи нестабільну економічну ситуацію, Сторони домовилися про можливість 

обґрунтованого коригування цін, в разі зміни відпускних цін на лісопродукцію по 

підприємству, що можуть виникнути в період дії цього Договору порівняно з календарним 

місяцем, в якому укладено цей Договір. 

 
5. УМОВИ ПОСТАВКИ 

5.1.Поставка товару по даному договору здійснюється згідно щомісячного графіку 

поставок, який є невід’ємною частиною договору, на умовах франко-складу 

Продавця.(Додаток №1) 

5.2. Місячна партія становить пропорційну частину загальної кількості товару, що 

забезпечує рівномірну поставку та погоджується сторонами графіком поставки. У разі, коли 

Покупець не оплатив та не вибрав до закінчення місяця передбачену партію деревини, він 

втрачає право на неї і підприємство може реалізовувати цю партію лісоматеріалів на 

власний розсуд. 

5.3. При необхідності «Покупець» оплачує  додатково послуги механізованого 

навантаження (розвантаження) та вивезення (перевезення) деревини по цінам діючим на 

момент надання послуг на підставі виставленого рахунку. 

5.4. При доставці Товару автомобільним транспортом Покупець зобов’язаний надати 

власний транспорт під навантаження, а в разі доставки товару транспортом Продавця, 

Покупець зобов’язаний оплатити продавцю вартість послуг з перевезення.  

5.5 Комплект товаросупровідних документів: 

- товаротранспортна (залізнична) накладна; 

- рахунок-фактура;  

- податкова накладна; 

- специфікація. 
6. ПРИЙОМ - ПЕРЕДАЧА ТОВАРА 

6.1.  Прийом-передача товару здійснюється на складі Продавця за умовами: __________ 

за якістю - у відповідності з нормами відповідних ГОСТ, ТУ, інших умов згідно 

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. 

6.3. Датою передачі товара 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 - П-6, П-7; ДСТУ 4020-

2-2001, 2034-92. 

6.5. В разі, якщо при приймані-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. 

6.6. Перехід права власності та всі ризики на лісоматеріали від Продавця Покупцю 

здійснюються в момент підписання уповноваженими представниками Покупця товаро-

транспортної накладної. 
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 на протязі 5 календарних днів з дати пред’явлення 

рахунку до сплати. 

7.2. Рахунок-фактура на попередню оплату товару за партію товару виставляється 

Покупцеві за попередньою заявкою, із зазначенням параметрів на  лісопродукцію. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Продавець__________________                                                 Покупець__________________      

7.3Сума гарантійного внеску перерахована Покупцем на рахунок Біржі для участі в 

аукціоні із продажу ресурсів необробленої деревини, зараховується Продавцюв якості 

частини оплати за проданий Товар пропорційно до загального об’єму придбаного на 

аукціоні товару. 

7.3.У разі відмови Покупця від поставки товару згідно графіку та несплати 

передоплати за партію товару, сума гарантійного внеску не повертається Покупцю. 

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

7.5.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 попередню оплату за кожну партію товару на 

протязі 5-ти календарних днів з дати пред’явлення рахунку до сплати. 

8.2.Покупець зобов'язаний прийняти товар в установлений цим Договором термін. 

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

протязі 10 календарних днів. 

8.4. Продавець зобов’язаний здійснювати поставку товару на умовах даного договору 

відповідно до погодженого сторонами графіка поставки, який є невід’ємною частиною 

даного договору. 

8.5. Покупець купує товар для власної переробки без права подальшої реалізації в 

необробленому вигляді. 

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 

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 на рахунок Продавця з моменту виставлення 

рахунку-фактури для оплати 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 разі несвоєчасної поставки товару Продавець сплачує пеню у розмірі 0,1% від 

вартості недопоставленої продукції за кожен день прострочки. 

 

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  

 

 

 

 

 

Продавець__________________                                                 Покупець__________________      

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. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

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

переговорів між Сторонами. 

11.2. 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. 

12. ІНШІ УМОВИ 

12.1.Сторони зобов’язуються  за тиждень письмово попередити один одного  у випадку 

зміни назви підприємства, його ліквідації, зміни керівництва, юридичної або фактичної 

адреси, платіжних або інших реквізитів, вказаних у даному Договорі, зміни умов 

оподаткування, отримання документів (введення в дію) документів, що підтверджують 

перехід на нові умови оподаткування. 

12.2. У разі несвоєчасного повідомлення  про вищевказані зміни, що спричинило 

застосування штрафних  санкцій  державних органів по відношенню до Продавця, якого не 

було повідомлено, Покупець зобов’язаний сплатити штраф за неналежне виконання  

п.12.1.Договору. 

12.3. Розмір штрафу ,зазначеного у п.12.2. Договору, дорівнює сумі штрафу за порушення  

вимог п.1201. 1 ПКУ, нарахованому контролюючими органами. 

12.4. Покупець зобов’язаний  сплатити Продавцю суму штрафу, визначену пп. 12.2-12.3. 

цього Договору, протягом 10-ти (десяти) календарних днів із моменту  направлення  

постачальником  відповідної письмової вимоги, шляхом перерахування коштів на 

банківський  рахунок  Постачальника за вказаними ним реквізитами. 

12.5. Даний Договір укладено українською мовою  в двох  примірниках , що мають 

однакову юридичну силу, по одному - для кожної Сторони Договору .  

12.6. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій 

Стороні без письмової згоди іншої Сторони. 

12.7. Сторони прийшли до згоди, що даний Договір та  зазначені в ньому  документи, які 

підписані та передані по факсу чи по електронній пошті, вважаються дійсними та 

приймаються до виконання, з наступним  обміном  їх оригіналів Сторонами. 

 

12.8. Договір набирає законної сили з: _______________________ 



 
 

12.9. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу тільки в тому 

випадку, якщо вони оформлені у письмовій формі та  підписані  уповноваженими 

представниками  Сторін. 

12.10. Беручи до уваги те, що при укладенні та виконанні цього Договору Сторонам стають 

відомі персональні  дані (далі по тексту - «ПД») фізичних осіб (дані про контрагентів ФО-П 

і дані про фізичних осіб, які є вповноваженими представниками юридичних осіб), з метою 

дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» Сторони 

(Суб’єкти ПД) підписуючи цей Договір: 

 

 

 

 

 

Продавець__________________                                                Покупець__________________     

- підтверджують, що дали згоду на збір, обробку, використання та включення їх ПД до бази 

персональних даних Сторін цього Договору; 

- підтверджують, що проінформовані про свої права (ст. 8 Закону України «Про захист 

персональних даних») і про мету збору ПД. 

12.11. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством України. 

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

Сторонами та його скріплення печатками Сторін.  

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

порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.  

12.14. Даний договір складено на  5 сторінках. 

13. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН                                                 

                     ПРОДАВЕЦЬ                                                               ПОКУПЕЦЬ 

ДП «Миргородський лісгосп» 

Поштова адреса:  

37602 Полтавська обл. 

 м. Миргород, вул. Козацька, 22/1 

Код за ЄДРПОУ     00992697 

   

р/р IBAN UA86 305299 00000 26006001212601 

в ПАТ „Приватбанк” 

   

тел. ( 05355  ) 4-61-26, 4-62-03, 4-61-23 

E-mail: mirglesxoz@ukr.net 

   

Свідоцтво ПДВ № 23741047    

ІПН :  009926916204    

 

___________________(А.А. Рябухін)                    ___________________(  

     

 

Провідний юрисконсульт                                                              М.І. Данильченко 

 

Головний інженер                                                                          В.С. Кириченко 

  

Головний економіст                                                                       С.П. Очкас 

 

Головний бухгалтер                                                                       Н.О. Гапонова 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 

До договору № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік поставки 

необробленої деревини 

 
 
 

№з/п Місяць, рік Обсяг вартість 

1    

2    

3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток є невід’ємною частиною договору. 

 



 
 

Продавець                                                                            Покупець 

 

 

 

_____________________(А.А. Рябухін)                     ____________________( ________) 

 

 

«__» ______2021 р.                                                              «___» _______2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


