
М.П. Продавця  М.П. Покупця  

 

Договір поставки   №  ________ 

 

  м. Вінниця                          “   _____  ”    ___________  202__ р. 
  

Приватне мале підприємство виробнича фірма “Панда” в особі директора Ушакова Григорія Григоровича, який діє на підставі 

Статуту, в подальшому “Продавець”, з однієї сторони, та   _______________________________________________ , в особі 

_____________________________________________________що діє на підставі  ______________________,  з другої сторони,   в 

подальшому “Покупець”, уклали цей договір про наступне: 

 

1. Предмет Договору 

1.1. Продавець зобов’язується в порядку  та на умовах, визначених цим Договором, передати безалкогольні напої та артезіанську 

питну воду ТМ «Караван» в тарі 6 л., 1,5 л. та 0,5 л., в подальшому «Товар» та транспортну тару, надалі «Зворотна тара», а  Покупець 

зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти та оплатити Товар і повернути Зворотну тару. 

1.2. Предметом поставки за цим Договором є Товар, зазначений в рахунках – фактурах та/або накладних та/або специфікаціях,  які є 

невід`ємною частиною Договору. 

2. Умови поставки, кількість та асортимент Товару 

2.1. Продавець  здійснює поставку Товару Покупцю на умовах EXW INCOTERMS 2000 (склад Продавця – м. Вінниця,       вул. 

Сергія Зулінського, 46-Б), згідно асортименту та кількості Товару, погоджених між Сторонами. Асортимент та кількість Товару 

визначається на підставі замовлень Покупця, які останній передає Продавцю шляхом заповненням бланку замовлення на сайті 

www.karavan.net.ua (відповідно до інструкції «Про порядок розміщення та виконання замовлень через персональну сторінку на сайті 

www.karavan.net.ua).  

Продавець залишає за собою право частково або повністю відмовити Покупцю у виконанні замовлення в зв’язку з виробничими 

можливостями.  

2.2. Покупець підтверджує  замовлення шляхом попередньої 100% оплати його вартості. Здійснення такої оплати є підставою для 

виготовлення та передачі Покупцю товару. Продавець зобов’язаний виготовити та передати Покупцю товар, згідно підтвердженого 

замовлення, протягом 7 днів з моменту отримання оплати за таку партію товару від Покупця.  

 2.3. Відпуск та завантаження Товару на транспорт Покупця, Продавець здійснює власними силами за  умови наявності інформації 

про перевізника в замовленні покупця, які розміщені на персональній сторінці  за адресою http://karavan.net.ua/partners-page/#orders, 

із зазначенням:  

- марки та державного номера автомобіля та причепа; 

- параметрів транспортного засобу на який завантажуватиметься Товар (довжина, ширина, висота, загальна маса, у тому числі з 

вантажем, та маса брутто (відповідно до тех..паспорту);  

- прізвища та телефону водія; 

- код ЄДРПОУ вантажоперевізника (для ФОП – ідентифікаційний код або серію/номер паспорта (у разі його відсутності)). 

Така інформація внесена на персональній сторінці Покупця має силу офіційного доручення на прийом та експедиціювання Товару до 

Покупця. Дана інформація має бути внесена за 1 добу до запланованої  дати передачі (завантаження) Товару.  

У разі відсутності інформації про перевізника на персональній сторінці Покупця, Продавець залишає за собою право відмовити у 

відпуску Товару без застосування до останнього штрафних санкцій”. 

2.4. Товар передається Покупцю або уповноваженому представнику останнього згідно накладної, оформленої на кожну партію 

Товару. Дата, вказана в накладній, є датою поставки товару Продавцем. Відпуск Товару може здійснюватись за довіреністю,  

виданою на один календарний місяць або на більш тривалий строк.  

2.5. Ціна Товару узгоджується сторонами на кожну партію Товару поставки і вказується у рахунку та видатковій накладній на Товар, 

яка оформляється на кожну партію Товару. Весь документообіг здійснюється електронним способом за допомогою програмного 

комплексу «M.E.Doc» з використанням електронних цифрових підписів. 

Перелік осіб, які в інтересах підприємства мають право одержувати товарно-матеріальні цінності або осіб, чиїм електронним 

цифровим підписом підтверджується документ за допомогою системи M.E.Doc: 

№  ПІБ відповідальної особи Посада Зразок підпису  Зразок печатки 

     

     

2.6. Датою оплати, у разі безготівкового розрахунку, вважається день зарахування коштів на поточний рахунок Продавця. Сторони 

мають право здійснювати розрахунки за Товар шляхом проведення заліку зустрічних вимог. У разі проведення заліку, датою оплати 

товару вважається дата підписання Акту заліку зустрічних однорідних вимог. 

2.7. Товар відпускається Покупцю в транспортній тарі (Зворотна тара), а саме Товар упакований на європіддоні (якщо не 

передбачено інше)  розміром 120×80см. Тара  є заставною, її вартість вказується у накладній та підлягає оплаті одночасно з оплатою 

товару. Покупець зобов’язаний повернути Зворотну тару  Продавцеві, без пошкоджень, в стані, придатному для використання. В 

разі, якщо Покупець протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня поставки (день видачі видаткової накладної) повернув 

Продавцю тару, то Продавець зобов’язується повернути її вартість Покупцю. В разі неповернення тари в такий строк, тара 

вважається проданою Покупцю і Продавець на свій розсуд приймає рішення прийняти таку тару або відмовитись від її приймання та 

повернення коштів. Приймання тари відбувається за місцем знаходження Продавця, всі витрати по її транспортуванню несе 

Покупець.  

2.8. В період зменшення загальних замовлень на виробництво продукції ТМ Караван, термін повернення зворотної тари може бути 

збільшено до 60 днів. 

2.9. Продавець вправі відмовитись від виконання замовлень Покупця у разі порушення Покупцем умов цього Договору.  

 

3. Якість Товару. Гарантія. 

3.1.Якість Товару, тари та упаковки повинна відповідати показникам якості, передбачених державним стандартом ДСТУ  4069  та 

технічними умовами ТУ У 15.9-13307734.. Умови транспортування та зберігання продукції повинні відповідати санітарним вимогам 

та вимогам, вказаним на етикетці кожної одиниці продукції.   

3.2. Якість продукції повинна підтверджуватись сертифікатом відповідності виробника, який Продавець зобов’язаний видати 

Покупцю разом з товаром, не рідше одного разу в термін дії сертифікату, або у разі внесення змін в останній. Кожна партія товару, 

що постачається Покупцю, в обов’язковому порядку супроводжується якісним посвідченням. 

3.3. Система якості та система управління безпечністю харчових продуктів під управлінням якої виготовляється Товар, відповідає 

вимогам  ДСТУ ISO 9001:2015( ІSO 9001:2015 IDT) та ДСТУ ISO 22000:2019 ( ІSO 22000:2018, IDT). 

http://www.karavan.net.ua/
http://www.karavan.net.ua/
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3.4. В разі виявлення Покупцем неякісного Товару в межах терміну його зберігання або встановлення факту невідповідності, 

Покупець в 3-х денний термін з моменту виявлення повідомляє Продавця для створення двосторонньої комісії та складання Акту 

згідно вимог державних інструкцій про порядок прийому продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного 

споживання по кількості та якості П-6, П-7. В разі непогодження однією зі сторін з Актом або нез’явлення представника Продавця 

сторона ініціатор має право на проведення дослідження якості спірного Товару за допомогою спеціалізованої сертифікованої 

лабораторії. Оплату дослідження лабораторії здійснює сторона ініціатор з подальшим відшкодуванням винною стороною. 

3.5. У випадку встановлення в межах терміну придатності Товару спільною комісією або експертизою факту поставки неякісного 

Товару, Покупець має право обміняти неякісний Товар на якісний або отримати кошти за повернену кількість Товару. 

4. Умови оплати. Відповідальність сторін. 

4.1.Оплата за Товар та Товар інший (неповернена зворотна тара) проводиться Покупцем в безготівковій формі на розрахунковий 

рахунок Продавця. 

4.2. Оплата здійснюється Покупцем на підставі цього договору. При здійсненні платежу Покупець обов’язково  повинен вказувати у 

платіжному дорученні номер та дату цього договору. 

4.3. Усі платежі, що надходять від Покупця на рахунок Продавця як оплата придбаного на підставі даного Договору  Товару, 

незалежно від указівки їхнього призначення в платіжному дорученні, можуть прийматись в залік оплати боргів Покупця, за Зворотну 

тару, що виникли раніше. 

4.4. За вимогою Продавця, Покупець зобов’язується проводити за певний, визначений Продавцем період, у якому відбувалась 

поставка Товару, взаємозвірку розрахунків (як по товару так і по тарі) в строк що не перевищує 14 (чотирнадцять) робочих днів. Акт 

звірки взаємних розрахунків погоджується шляхом накладення електронних цифрових підписів за допомогою програмного 

комплексу «M.E.Doc». У разі не надання аргументованих заперечень стосовно Акту звірки протягом 14-ти робочих днів, звірка 

вважатиметься автоматично проведеною, згідно даних Продавця. 

4.5. Покупець несе повну матеріальну відповідальність перед Продавцем, у разі застосування до останнього штрафних санкцій 

державними органами за недостовірність/неповні дані вказані у ТТН на основі даних Покупця поданих на персональній сторінці 

5. Обов`язки Сторін 

5.1. Продавець забезпечує Покупця якісним Товаром, що відповідає нормативним актам та іншим регламентованим документам 

згідно п.3.1., що формують вимоги до продукції. 

5.2. Покупець зобов’язаний створити на своїх складах умови зберігання продукції Продавця, які відповідають санітарним нормам та 

вимогам, вказаним на етикетці кожної одиниці продукції. Регулярно проводити моніторинг умов зберігання. 

5.3. У випадку не дотримання умов Договору, що передбачені п. 5.2. Продавець залишає за собою право розірвати Договір в 

односторонньому порядку. 

6.    Інші умови 

6.1. Даний договір набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до 31.12.2023 року, але у будь – якому 

випадку до виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. 

6.2. Закінчення договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії даного Договору. 

6.3. Даний Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, що оформляється письмовим Додатком до даного Договору. 

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є невід’ємною частиною цього Договору та мають 

юридичну силу, якщо вони  викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін. 

6.5. 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 законодавстві України. 

6.6. Сторона, у якої відбулися зміни реквізитів, вказаних в п. 7 цього Договору, зобов’язана протягом 3 (трьох) робочих днів з 

моменту виникнення таких змін, письмово повідомити іншу  Сторону цього Договору.   

6.7. Продавець є платником податку на прибуток згідно ст. 151.1.  «Податкового Кодексу України».  

6.8. Сторони надають згоду на обробку всіх персональних даних, які були отримані у процесі виконання договору, у відповідності до 

ЗУ «Про захист персональних даних». 

7.  Юридичні адреси та банківські реквізити сторін 

 

«Продавець»   «Покупець» 

 

ПМП ВФ «Панда» 

 

код ЄДПРОУ 13307734, ІПН 133077302030 

вул. Сергія Зулінського, буд.46-Б, м. Вінниця 21022, 

Україна. 

IBAN UA37 328209 0000026000312540701 

Акціонерний банк«ПІВДЕННИЙ» м. Одеса 

Тел.: +38 (0432) 55-48-10, (093) 511-22-27 

Ел. адреса:  logic@karavan.net.ua 

 

Є платником податку на прибуток на загальних підставах 

 

 _____________________ 

 

П/р     _______________________________                             

Банк ________________________________ 

МФО _______________________________ 

ЄДРПОУ_____________________________ 

ІПН _________________________________ 

Юр. адреса:  __________________________ 

Пошт. адреса: ________________________ 

Тел._________________________________ 

Ел. адреса:___________________________ 

Є платником  ________________________   

Директор       _______________      Г.Г.Ушаков        Директор     _________________________      

 


