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ДОГОВІР № 

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

______ 2021 р. с. Копили

                  ДП "Полтавський лісгосп" у подальшому “Продавець”, у особі директора Холодний Олександр Анатолійович, який діє на підставі 

ФОП ТРОФИМЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ , що діє на підставі свідоцтва  про державну реєстрацію, з другої Сторони, уклали Даний 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

Продавець зобов’язаний передати у власність Покупця, а Покупець прийняти та оплачувати товар в асортименті та кількості, на умовах 

та у порядку, що визначені цим Договором.

Продавець має право продати товар на підставі заяви Покупця, яка оформляється у довільній формі з подальшим направленням її 

Продавцю, і яка є підставою для укладання Договору.

 Прийом – передача товару здійснюється на умовах EXW франко-верхній склад Продавця (відповідно до вимог міжнародних правил 

щодо тлумачення термінів "Інкотермс" в редакції 2010 року) з урахуванням положень чинного законодавства України та Договору.

 Право власності на товар від Продавця переходить до Покупця з моменту фактичної передачі товару   (фактичного   відвантаження   

товару   на   автотранспорт   перевізника),   що   засвідчується підписанням уповноваженими представниками сторін товарно-

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Продавець зобов’язаний:

Передати у власність Покупця товар, асортимент, якість та кількість якого відповідають умовам Договору у строк, встановлений 

Здійснювати відпуск товару на умовах Договору відповідно до заяви Покупця.

Покупець зобов’язаний:

Прийняти у власність від Продавця товар, асортимент, якість та кількість якого відповідають умовам Договору у строк, встановлений 

Вчинити всі дії, які, відповідно до вимог Договору, необхідні з його боку для забезпечення прийняття товару.

Оплачувати товар відповідно до умов Договору.

Купувати  товар  з  метою  подальшої  власної  переробки  без  права  подальшої  реалізації  в необробленому вигляді.

3. КІЛЬКІСТЬ ТА АСОРТИМЕНТ ТОВАРУ

Відомості про товар:круглі лісоматеріали (за серединним діаметром) дуб (qrob) клас D D2b (25-29) L1 (<=3); круглі лісоматеріали (за серединним діаметром) 

дуб (qrob) клас D D3a (30-34) L1 (<=3); круглі лісоматеріали (за серединним діаметром) дуб (qrob) клас D D3b (35-39) L1 (<=3); круглі 

лісоматеріали (за серединним діаметром) дуб (qrob) клас D D4 (40-49) L1 (<=3); круглі лісоматеріали (за серединним діаметром) дуб 

(qrob) клас D D5 (50-59) L1 (<=3); круглі лісоматеріали (за серединним діаметром) дуб (qrob) клас D D6 (>=60) L1 (<=3); деревина дров'яна 

пв дуб (qrob) L1 (<=3); 

Одиниця виміру кількості товару м3; 

Товар, який Продавець передає у власність Покупця відповідає вимогам чинних стандартів ДСТУ 4020-2-2001 та технічним умовам на 

класифікацію лісоматеріалів 2019 року.

4. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

Ціна на товар встановлюється у Національній валюті України – гривні за 1 куб.м.

Вартість товару розраховується на умовах франко-верхній склад Продавця, та складає:

Товар

Вартість 

всього, 

грн

Всього:

Загальна сума Даного Договору становить _______грн. з ПДВ.

Оплата  здійснюється  в  розмірі  повної  вартості  товару  по  100%  передплаті  згідно  рахунку-фактури шляхом банківського переказу 

коштів на розрахунковий рахунок Продавця за кожну партію товару на протязі 5 календарних днів з дати пред’явлення рахунку до сплати.

У  випадку  порушення  своїх  зобов'язань  за  цим  Договором  Сторони  несуть  відповідальність, визначену цим Договором та чинним 

законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, 

У випадку ненадходження коштів на рахунок Продавця з моменту виставлення рахунку-фактури для оплати, Покупець втрачає право на 

придбання неоплаченої партії товару.

Банківські витрати , пов’язані з перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок Продавця оплачуються Покупцем.

У випадку ненадходження коштів на рахунок Продавця у визначені умовами Договору терміни, Покупець  втрачає право  на  придання 

даної  партії  товару,  в результаті чого вона залишається у власності Продавця.

5. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОСТАВКИ ТОВАРУ

Право власності на товар переходить від Продавця до Покупця з моменту фактичної передачі товару (фактичного відвантаження товару 

на автотранспорт перевізника), що засвідчується підписанням уповноваженими представниками сторін товарно-транспортної накладної

Прийом  –  передача  товару  здійснюється  на  умовах  EXW  франко-верхній  склад  Продавця  з .

Прийом-передача товару здійснюється: по кількості відповідно до положень Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-

технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю (П-6), та по якості відповідно до положень Інструкції про порядок 

приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по якості (П-7).

У випадку, якщо під час прийому-передачі товару Покупцем виявлено невідповідність якості чи кількості товару між визначеним умовами 

Договору і фактично наявним, уповноважені представники Сторін складають відповідний акт у двох примірниках.

Після набуття права власності на товар, Покупець несе повну відповідальність за транспортування товару та оплату витрат, що пов’язані 

Обов'язковою умовою відпуску товарів і оформлення товаросупровідних документів є наявність документів, підтверджуючих 

Відпуск товару Продавцем здійснюється на підставі попередньої 100% оплати товару.

Датою передачі товару Продавцем та прийому його Покупцем, тобто датою поставки, вважається дата товарно - транспортної накладної.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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.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 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 

Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, 

вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.

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 

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.

У тому випадку, якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку  за  встановленою  

підвідомчістю  та  підсудністю  такого  спору  у  порядку,  визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.
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9. ДІЯ ДОГОВОРУ

Зміни та доповнення до Договору вносяться за пропозицією однієї Сторони та погодженням іншої, якщо це не суперечить чинному 

законодавству, і оформлюються у вигляді додаткової угоди до Договору.

Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, які були вчинені під час дії Договору.

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

Договір діє з моменту набрання чинності до 30 червня 2021 р. або до виконання умов Договору Сторонами.

 Договір складено та підписано у двох примірниках для кожної з Сторін, які мають однакову юридичну силу.

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Державне підприємство "Полтавське лісове 

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ

Адреса юридична: Україна, 38762, Полтавська обл, 

Полтавський р-н, с. Копили, вул.Лісова, будинок № 1/А Адреса юридична:

Банківські реквізити:

Адреса фактична: Україна, 38762, Полтавська обл, 

Полтавський р-н, с. Копили, вул.Лісова, будинок № 1/А

п/р UA733052990000026006031202131 у банку АТ КБ 

"ПРИВАТБАНК"

Холодний О.А.

25172647 Тел.: (0532) 65-16-03

ІПН 251726416245

№ свід. 100237882


