
 

Шановні партнери! 
 

Для повного документального оформлення договірних відносин та 
підтвердження правильного зазначення у документах, надайте, будь-ласка, копії 
наступних документів Для фізичних осіб: 

• Бланк замовлення; 

• Копія паспорта, завірена підписом особи; 

• Копія ідентифікаційного коду, завірена підписом особи. 
 

Для фізичних осіб - підприємців:  

• Бланк замовлення; 

• Копія паспорта, завірена підписом особи; 

• Копія витягу (виписки) з  Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

• Для ФОП — платників єдиного податку: Копія витягу з реєстру 
платників єдиного податку, завірена підписом (та печаткою за 
наявності) ФОП. Давність витягу — не більше двох місяців до дати 
пред'явлення; 

• Для ФОП — платників ПДВ: Копія  витягу з реєстру платників ПДВ, 
завірена підписом (та печаткою за наявності) ФОП.  Давність витягу 
— не більше двох місяців до дати пред'явлення. 

 
Для юридичних осіб:  

• Бланк замовлення; 

• Копія витягу (виписки) з  Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

• Копія витягу з реєстру платників ПДВ, завірена юридичною особою. 
Давність витягу — не більше двох місяців до дати пред'явлення; 

• Копія (завірена юридичною особою) довіреності на ім’я особи, яка 
підписуватиме договір (у випадку, якщо договір підписуватиме не 
керівник юридичної особи). 



 

Для юридичних осіб, які планують заключити договір щодо довгострокової 
співпраці:  

 

• Бланк Замовлення; 

• Копія витягу (виписки) з  Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
завірена юридичною особою.  Давність витягу (виписки) — не 
більше двох місяців до дати пред'явлення;  

• Копія витягу з реєстру платників ПДВ, завірена юридичною особою. 
Давність витягу — не більше двох місяців до дати пред'явлення; 

• Копія статуту у діючій редакції, завірена юридичною особою; 

• Копія (завірена юридичною особою) довіреності на ім’я особи, яка 
підписуватиме договір (у випадку, якщо договір підписуватиме не 
керівник юридичної особи). 



    

 

Зразок договору на здійснення разової поставки для юридичних осіб 

 
Договір поставки № 

 
м. Рівне                                           «___»____________ 2017 року 

 
Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю “САМГАЗ”, в 

особі директора Пурія Андрія Ярославовича, який діє на підставі Статуту, та 
Покупець: _____________________________, що діє на підставі 

__________________________, разом іменовані надалі  Сторони, а кожна 
окремо сторона, дійшли згоди та уклали цей Договір про наступне: 

 
1. Предмет Договору 
1.1 Постачальник зобов’язується поставити та передати Покупцю на умовах, 

визначених даним Договором, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити 
лічильники газу ___________________________________ в кількості __________ 
шт. по ціні ___________ грн. за 1 шт. з ПДВ. (далі за текстом: Продукція).  

 
2. Ціна Договору та порядок проведення  розрахунків 
2.1. Ціни на Продукцію вказуються в п.1.1. договору. 
2.2. Покупець проводить попередню оплату в розмірі 100% від вартості 

Продукції, протягом 3-х банківських днів з моменту підписання даного Договору. 
2.3. Ціна Продукції не підлягає зміні після отримання 100% передоплати на 

поточний рахунок Постачальника у термін, передбачений Договором. 
2.4. Всі розрахунки за даним Договором проводяться в національній валюті 

України у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний 
рахунок Постачальника. 

2.5.Загальна сума договору становить ______________________ грн. 00 коп. 
з ПДВ.   

3. Якість. 
3.1. Якість та комплектність Продукції, упаковка та маркування  повинні 

відповідати нормативно-технічній документації або/та державним стандартам 
або/та технічним умовам. 

3.2. Постачальник гарантує відповідність Продукції нормативним 
документам та умовам експлуатаційних документів на Продукцію, за умови 
дотримання кінцевим споживачем правил, які викладено в експлуатаційних 
документах на Продукцію. 

Гарантійний термін експлуатації, термін служби (термін придатності) та 
Правила і умови ефективного та безпечного використання Продукції вказані в 
експлуатаційних документах, які є складовою частиною Продукції.  
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3.3. Якщо впродовж 15 робочих днів після поставки Продукції 
Постачальником  Покупцю, виявляться недоліки, дефекти Продукції, Покупець 
має право протягом 5 робочих днів після виявлення недоліків або дефектів  
пред'явити дану Продукцію Постачальнику для  усунення виявлених недоліків, 
які виникли з вини Постачальника та  при умові відсутності пошкоджень 
Продукції і дотримання Покупцем умов експлуатації, транспортування Продукції.   

4. Умови поставки 
4.1. Поставка Продукції здійснюється на умовах FCA м. Рівне (за адресою м. 

Рівне, вул. Будівельників 6а)  згідно Міжнародних правил тлумачення 
торговельних термінів "ІНКОТЕРМС" (в редакції 2010р.).  

4.2. Перехід права власності від Постачальника до Покупця відбувається в 
момент поставки продукції згідно пункту 4.1 договору. Підтвердженням факту 
поставки продукції є підписана уповноваженими представниками Сторін 
видаткова накладна. Покупець зобов'язаний надати Постачальнику оригінал 
довіреності на отримання Продукції від імені Покупця. 

4.3. Продукція повинна бути упакована, згідно вимог до Продукції даного 
виду. Вартість упаковки включається у вартість Продукції. 

4.4. Постачальник має право не поставляти замовлену Продукцію, якщо 
Покупець не здійснив оплату згідно умов п. 2.2. Договору. Строк поставки 
продукції становить _____________ календарних днів з моменту 100% оплати. 

5. Строк дії даного Договору 
5.1  Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 

і діє до “__” ___________ 2017 року, але в будь-якому випадку до повного 
виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору. 

6. Відповідальність Сторін 
6.1. Покупець за порушення строку оплати вартості  Продукції сплачує на 

користь Постачальника пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного 
банку України, що діяла в період пропуску строку оплати, за кожен день 
прострочення оплати. 

6.2 За порушення строку здійснення поставки, Постачальник зобов’язаний 
сплатити на користь Покупця пеню у розмірі подвійної облікової ставки 
Національного банку України, що діяла в період порушення строку здійснення 
поставки, від вартості не поставленої партії Продукції за кожен день 
прострочення. 

7. Розв'язання спорів 
7.1 Усі спори між Сторонами, за яких протягом одного місяця з моменту 

направлення претензії Стороною не було досягнуто згоди, вирішуються у 
судовому порядку, згідно чинного законодавства України. 

8. Зміна умов даного Договору 
8.1 Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені за взаємною 

згодою Сторін з обов'язковим складанням відповідного Додаткового договору. 
 
_________________ Пурій А.Я.  _________________(___________)            
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8.2 Сторони погодились, що жодні виправлення чи будь-які інші 
коригування тексту цього Договору — не допускаються, а, якщо і були вчинені 
будь-якою із Сторін, то не мають юридичної сили та не породжують жодних 
наслідків для Сторін цього Договору чи Третіх осіб. 

8.3 Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за 
даним Договором будь-яким третім особам без письмової згоди на це іншої 
Сторони. 

9. Форс – мажор 
9.1 Форс-мажорними обставинами визнаються обставини, які не залежать 

від волі людини і унеможливлюють виконання, або належне виконання своїх 
обов'язків: оголошена та неоголошена війна, ведення бойових дій, 
громадянська революція, акти громадянської непокори, страйки, стихійні лиха, 
природні катаклізми. 

9.2. Факт настання форс-мажорних обставин підтверджується відповідним 
актом Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого на те 
органу.   

9.3  При настанні форс-мажорних обставин Сторона, у якої настали такі 
обставини звільняється від відповідальності за невиконання, або не належне 
виконання своїх договірних обов'язків за умови негайного, але не  пізніше ніж 
через три календарні дні з моменту їх виникнення, сповіщення про це іншу 
Сторону усіма доступними засобами. 

10. Інші умови 
10.1  Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають 

однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. 
10.2  У випадках, не передбачених даним Договором Сторони керуються 

чинним законодавством України. 
10.3 Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, 

листування, угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше 
стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу. 

10.4 Визнання недійсним окремих умов Договору не впливає на дійсність 
всіх інших умов та Договору в цілому. 

10.5. Сторони гарантують, що підприємства Покупця та Постачальника не 
мають ознак фіктивності, а виконання ними своїх обов’язків за цим Договором 
направлено виключно на отримання економічного ефекту від здійснення такої 
господарської операції і не направлено на отримання податкової вигоди. 

У випадку, якщо протягом терміну дії Договору та 3 (трьох) років після його 
закінчення органом Державної Фіскальної служби або іншим контролюючим 
органом, що згідно з чинним законодавством має право перевіряти 
правильність та повноту нарахування та сплати податків та зборів суб’єктами 
господарювання, буде встановлено,  що будь-яка з наведених вище гарантій 
Сторін є такою, що не відповідає дійсності, і в результаті недійсності такої  
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гарантії  Постачальнику буде збільшено суму податкового зобов'язання з 
податку на додану вартість та/або відповідним чином збільшено доходи по 
операціям Постачальника  з Покупцем, та/або  Покупцю буде зменшено суму 
податкового кредиту з податку на додану вартість та/або відповідним чином 
зменшено валові витрати по операціям Сторін, які виникли на підставі Договору, 
винна Сторона зобов’язана сплатити  в безспірному порядку штрафні санкції в 
розмірі, що дорівнює сумі грошового зобов’язання, яке підлягає сплаті та 
визначене постраждалій стороні органом Державної Фіскальної  служби або 
іншим контролюючим органом, що згідно з чинним законодавством має право 
перевіряти правильність та повноту нарахування та сплати податків та зборів 
суб’єктами господарювання, за результатами податкової перевірки.  

Таку суму штрафних санкцій винна Сторона зобов’язана сплати на вимогу  
постраждалої сторони протягом 10 (десяти) (робочих) днів з моменту надіслання 
останній письмової вимоги про оплату штрафних санкцій. Постраждала сторона 
має право пред'явити вищезгадану вимогу винній стороні лише після вступу до 
законної сили рішення суду у адміністративній справі по судовому оскарженню 
вищезазначених податкових зобов'язань. 

10.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними 
у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом трьох календарних днів 
з моменту настання змін у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх 
зміну. 

10.7. Даний Договір підписується уповноваженими представниками Сторін 
та за домовленістю Сторін скріплюється їх печатками. 

10.8. Договір та документи отримані за допомогою засобів факсимільного 
або електронного зв’язку, мають юридичну силу за умови отримання оригіналів 
цих документів не пізніше, ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дати 
відправлення засобами факсимільного або електронного зв’язку .  
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11. Реквізити сторін. 

Постачальник Покупець 

ТОВ “САМГАЗ” 
33016, м. Рівне, вул. 
Будівельників, 6А 
п/р 26001301946336 у Філії  
Рівненське ОУ ПАТ  
«Державний Ощадний Банк 
України», МФО 333368, 
код ЄДРПОУ 31299504 
свідоцтво платника ПДВ 
№100276912 
ІПН 312995017169 
тел. (0362) 62-25-41 
факс (0362) 62-25-19 
Адреси електронної  
пошти: office@samgas.com.ua 
 Директор  
   ___________________Пурій А.Я. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Директор  

 _____________________ 
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Зразок договору для довгострокової співпраці 

 
 

Договір поставки № _________ 
 

м. Рівне       «_______» _______ 2017 року 
 
 

Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю “САМГАЗ”, в 
особі директора Пурія Андрія Ярославовича, який діє на підставі Статуту, та 

Покупець: ______________________________, в особі  директора 
______________________, що діє на підставі _____________, разом іменовані 
надалі  Сторони, а кожна окремо сторона, дійшли згоди та уклали цей Договір 
про наступне: 

1. Предмет Договору 
1.1 Постачальник зобов’язується поставити та передати Покупцю на умовах, 

визначених даним Договором, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити 
лічильники газу “САМГАЗ” та іншу продукцію для обліку та регулювання газу 
(далі за текстом: Продукція), найменування, асортимент та кількість якої 
визначається згідно специфікацій, в порядку і на умовах, визначених даним 
Договором. 

2. Ціна Договору та порядок проведення  розрахунків 
2.1. Ціни на Продукцію узгоджуються Сторонами в Специфікації за Прайс-

листом Постачальника. 
2.2. Покупець проводить попередню оплату в розмірі 100% від вартості 

Продукції, протягом строку сплати, зазначеного в специфікації.  
2.3. Ціна Продукції не підлягає зміні після отримання 100% передоплати на 

поточний рахунок Постачальника у термін/строк оплати, вказаний у  
специфікації. 

2.4. Специфікація у випадку не проведення Покупцем 100% передоплати в 
терміни/строки визначені в специфікації (договорі),  вважається такою, що 
втратила юридичну силу з моменту її видачі і зобов'язань сторін по ній 
припиняються, за умови письмового повідомлення Постачальником Покупця 
про таке припинення. 

2.5. Всі розрахунки за даним Договором проводяться в національній валюті 
України у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний 
рахунок Постачальника. 

2.6. Загальна вартість даного Договору визначається сумою всіх 
специфікацій. 
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3. Якість. 
3.1. Якість та комплектність Продукції, упаковка та маркування  повинні 

відповідати нормативно-технічній документації або/та державним стандартам 
або/та технічним умовам. 

3.2. Постачальник гарантує відповідність Продукції нормативним 
документам та умовам експлуатаційних документів на Продукцію, за умови 
дотримання кінцевим  споживачем правил, які викладено в експлуатаційних 
документах на Продукцію. 

Гарантійний термін експлуатації, термін служби (термін придатності) та 
Правила і умови ефективного та безпечного використання Продукції вказані в 
експлуатаційних документах, які є складовою частиною Продукції.  

3.3. Якщо впродовж 15 робочих днів після поставки Продукції 
Постачальником  Покупцю, виявляться недоліки, дефекти Продукції, Покупець 
має право протягом 5 робочих днів після виявлення недоліків або дефектів  
пред'явити дану Продукцію Постачальнику для  усунення виявлених недоліків, 
які виникли з вини Постачальника та  при умові відсутності пошкоджень 
Продукції і дотримання Покупцем умов експлуатації, транспортування Продукції. 

4. Порядок здійснення замовлення. 
4.1. Для здійснення замовлення на виготовлення Постачальником  

Продукції, Покупець   складає та за допомогою засобів електронної пошти, 
включаючи факсимільний зв’язок, надсилає Постачальнику замовлення (згідно 
шаблону, зазначеного на оф. сайті samgas.com.ua), в якому вказує ту кількість 
Продукції, яку планує отримати від Постачальника. 

4.2. Постачальник з використанням факсимільного, електронного або 
поштового зв'язку, протягом трьох банківських днів надсилає Покупцю 
специфікацію, де зазначає кількість Продукції, яка може бути поставлена 
Постачальником, ціну Продукції, строк оплати, загальну вартість та строк 
поставки Продукції. Після погодження отриманої специфікації, Покупець 
надсилає, скріплений своїм підписом та своєю печаткою, оригінали цієї 
Специфікації Постачальнику. Зміни Специфікації узгоджуються сторонами у 
додатку до Специфікації. 

5. Умови поставки 
5.1. Поставка замовленої партії Продукції здійснюється на умовах FCA м. 

Рівне (за адресою м. Рівне, вул. Будівельників 6а)  згідно Міжнародних правил 
тлумачення торговельних термінів "ІНКОТЕРМС" (в редакції 2010р.) або на інших 
умовах, що безпосередньо вказані в Специфікації. 

5.2. Перехід права власності від Постачальника до Покупця відбувається в 
момент поставки продукції згідно пункту 5.1 договору. Підтвердженням факту 
поставки продукції є підписана уповноваженими представниками Сторін 
видаткова накладна. Покупець зобов'язаний надати Постачальнику оригінал 
довіреності на отримання Продукції від імені Покупця. 

5.3. Продукція повинна бути упакована, згідно вимог до Продукції даного  
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виду. Вартість упаковки включається у вартість Продукції. 
5.4. Постачальник має право не поставляти замовлену Продукцію, якщо 

Покупець не здійснив оплату згідно умов п.п. 2.2. Договору. Строк поставки 
продукції визначається у Специфікації/додатку до Специфікації. 

6. Строк дії даного Договору 
6.1 Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і 

діє до 31 грудня 2017 року, але в будь-якому випадку до моменту остаточного 
виконання Сторонами своїх зобов’язань, що виникли під час дії цього Договору 
та продовжують існувати після його припинення. 

7. Відповідальність Сторін 
7.1 Покупець за порушення строку оплати вартості  Продукції сплачує на 

користь Постачальника пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного 
банку України, що діяла в період пропуску строку оплати, за кожен день 
прострочення оплати. 

7.2 За порушення строку здійснення поставки, Постачальник зобов’язаний 
сплатити на користь Покупця пеню у розмірі подвійної облікової ставки 
Національного банку України, що діяла в період порушення строку здійснення 
поставки, від вартості не поставленої партії Продукції за кожен день 
прострочення. 

8. Розв'язання спорів 
8.1 Усі спори між Сторонами, за яких протягом одного місяця з моменту 

направлення претензії Стороною не було досягнуто згоди, вирішуються у 
судовому порядку, згідно чинного законодавства України. 

9. Зміна умов даного Договору 
9.1 Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені за взаємною 

згодою Сторін з обов'язковим складанням відповідного Додаткового договору. 
9.2 Сторони погодились, що жодні виправлення чи будь-які інші 

коригування тексту цього Договору не допускаються, а, якщо і були вчинені 
будь-якою із Сторін, то не мають юридичної сили та не породжують жодних 
наслідків для Сторін цього Договору чи Третіх осіб. 

9.3 Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за 
даним Договором будь-яким третім особам без письмової згоди на це іншої 
Сторони. 

10. Форс – мажор 
10.1 Форс-мажорними обставинами визнаються обставини, які не залежать 

від волі людини і унеможливлюють виконання, або належне виконання своїх 
обов'язків: оголошена та неоголошена війна, ведення бойових дій, 
громадянська революція, акти громадянської непокори, страйки, стихійні лиха, 
природні катаклізми. 

10.2 Факт настання форс-мажорних обставин підтверджується відповідним 
актом Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого на те 
органу. 
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10.3. При настанні форс-мажорних обставин Сторона, у якої настали такі 
обставини звільняється від відповідальності за невиконання, або не належне 
виконання своїх договірних обов'язків за умови негайного, але не  пізніше ніж 
через три календарні дні з моменту їх виникнення, сповіщення про це іншу 
Сторону усіма доступними засобами. 

11. Інші умови 
11.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають 

однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. 
11.2. У випадках, не передбачених даним Договором Сторони керуються 

чинним законодавством України. 
11.3 Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, 

листування, угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше 
стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу. 

11.4 Визнання недійсним окремих умов Договору не впливає на дійсність 
всіх інших умов та Договору в цілому. 

11.5. Сторони гарантують, що підприємства Покупця та Постачальника не 
мають ознак фіктивності, а виконання ними своїх обов’язків за цим Договором 
направлено виключно на отримання економічного ефекту від здійснення такої 
господарської операції і не направлено на отримання податкової вигоди. 

У випадку, якщо протягом терміну дії Договору та 3 (трьох) років після його 
закінчення органом Державної Фіскальної служби або іншим контролюючим 
органом, що згідно з чинним законодавством має право перевіряти 
правильність та повноту нарахування та сплати податків та зборів суб’єктами 
господарювання, буде встановлено,  що будь-яка з наведених вище гарантій 
Сторін є такою, що не відповідає дійсності, і в результаті недійсності такої 
гарантії  Постачальнику буде збільшено суму податкового зобов'язання з 
податку на додану вартість та/або відповідним чином збільшено доходи по 
операціям Постачальника  з Покупцем, та/або  Покупцю буде зменшено суму 
податкового кредиту з податку на додану вартість та/або відповідним чином 
зменшено валові витрати по операціям Сторін, які виникли на підставі Договору, 
винна Сторона зобов’язана сплатити  в безспірному порядку штрафні санкції в 
розмірі, що дорівнює сумі грошового зобов’язання, яке підлягає сплаті та 
визначене постраждалій стороні органом Державної Фіскальної  служби або 
іншим контролюючим органом, що згідно з чинним законодавством має право 
перевіряти правильність та повноту нарахування та сплати податків та зборів 
суб’єктами господарювання, за результатами податкової перевірки. Таку суму 
штрафних санкцій винна Сторона зобов’язана сплати на вимогу  постраждалої 
сторони протягом 10 (десяти) (робочих) днів з моменту надіслання останній 
письмової вимоги про оплату штрафних санкцій. Постраждала сторона має 
право пред'явити вищезгадану вимогу винній стороні лише після вступу до 
законної сили рішення суду у адміністративній справі по судовому оскарженню 
вищезазначених податкових зобов'язань.  
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11.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними 

у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом трьох календарних днів 
з моменту настання змін у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх 
зміну.     

11.7. Даний договір підписується уповноваженими представниками Сторін 
та за домовленістю Сторін скріплюється їх печатками. 

11.8.  Договір та документи отримані за допомогою засобів факсимільного 
зв’язку, мають юридичну силу за умови отримання оригіналів цих документів не 
пізніше, ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дати відправлення засобами 
факсимільного зв’язку.                                                                                                                       

12. Реквізити сторін. 

Постачальник Покупець 

ТОВ “САМГАЗ” 
33016, м. Рівне, вул. 
Будівельників, 6А 
п/р 26001301946336 у Філії  
Рівненське ОУ ПАТ  
«Державний Ощадний Банк 
України», МФО 333368, 
код ЄДРПОУ 31299504 
свідоцтво платника ПДВ 
№100276912 
ІПН 312995017169 
тел. (0362) 62-25-41 
факс (0362) 62-25-19 
Адреси електронної  
пошти: office@samgas.com.ua 
 Директор  
   ___________________Пурій А.Я. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Директор  

     _____________________ 
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Зразок договору на здійснення купівлі-продажу для фізичних осіб 

Договір купівлі-продажу № 
 

м. Рівне                                           «___»____________ 2017 року 
 

Продавець: Товариство з обмеженою відповідальністю “САМГАЗ”, в особі 
директора Пурія Андрія Ярославовича, який діє на підставі Статуту, та 
Покупець: _____________________________, паспорт ___________, 
ідентифікаційний  номер, разом іменовані надалі  Сторони, а кожна окремо 
сторона, дійшли згоди та уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет Договору 
1.1 Продавець зобов'язується поставити та передати Покупцю на умовах, 

визначених даним Договором, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити 
лічильники газу ___________________________________ в кількості __________ 
шт. по ціні ___________ грн. за 1 шт. з ПДВ. (далі за текстом: Продукція).  

2. Ціна Договору та порядок проведення  розрахунків 
2.1. Ціни на Продукцію вказуються в п.1.1. договору. 
2.2. Покупець проводить попередню оплату в розмірі 100% від вартості 

Продукції, протягом 3-х банківських днів з моменту підписання даного Договору. 
2.3. Ціна Продукції не підлягає зміні після отримання 100% передоплати на 

поточний рахунок Продавця у термін, передбачений Договором. 
2.4. Всі розрахунки за даним Договором проводяться в національній валюті 

України у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний 
рахунок Продавця. 

2.5.Загальна сума договору становить ______________________ грн. 00 коп. 
з ПДВ.   

3. Якість. 
3.1. Якість та комплектність Продукції, упаковка та маркування  повинні 

відповідати нормативно-технічній документації або/та державним стандартам 
або/та технічним умовам. 

3.2. Продавець гарантує відповідність Продукції нормативним документам 
та умовам експлуатаційних документів на Продукцію, за умови дотримання 
кінцевим споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах на 
Продукцію. 

Гарантійний термін експлуатації, термін служби (термін придатності) та 
Правила і умови ефективного та безпечного використання Продукції вказані в 
експлуатаційних документах, які є складовою частиною Продукції.   

3.3. Якщо впродовж 15 робочих днів після поставки Продукції Продавцем   
Покупцю, виявляться недоліки, дефекти Продукції, Покупець має право 
протягом 5 робочих днів після виявлення недоліків або дефектів  пред'явити 
дану Продукцію Продавцю для  усунення виявлених недоліків, які виникли 
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з вини Продавця та  при умові відсутності пошкоджень Продукції і дотримання 
Покупцем умов експлуатації, транспортування Продукції.   

4. Умови продажу 
4.1. Передача Продукції Покупцю здійснюється в  м. Рівне за адресою: вул. 

Будівельників 6а. 
4.2. Перехід права власності від Продавця до Покупця відбувається в 

момент передачі продукції згідно пункту 4.1 договору. Підтвердженням факту 
продажу продукції є підписана Сторонами видаткова накладна.  

 4.3. Продукція повинна бути упакована, згідно вимог до Продукції даного 
виду. Вартість упаковки включається у вартість Продукції. 

4.4. Продавець має право не передавати замовлену Продукцію, якщо 
Покупець не здійснив оплату згідно умов п. 2.2. Договору. Строк передачі 
продукції Покупцю  становить _____________ календарних днів з моменту 100% 
оплати. 

5. Строк дії даного Договору 
5.1  Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 

і діє до “__” ___________ 2017 року, але в будь-якому випадку до повного 
виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору. 

6. Відповідальність Сторін 
6.1 Покупець за порушення строку оплати вартості  Продукції сплачує на 

користь Продавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного 
банку України, що діяла в період пропуску строку оплати, за кожен день 
прострочення оплати. 

6.2 За порушення строку здійснення поставки, Продавець зобов’язаний 
сплатити на користь Покупця пеню у розмірі подвійної облікової ставки 
Національного банку України, що діяла в період порушення строку здійснення 
поставки, від вартості не поставленої партії Продукції за кожен день 
прострочення. 

7. Розв'язання спорів 
7.1 Усі спори між Сторонами, за яких протягом одного місяця з моменту 

направлення претензії Стороною не було досягнуто згоди, вирішуються у 
судовому порядку, згідно чинного законодавства України. 

8. Зміна умов даного Договору 
8.1 Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені за взаємною 

згодою Сторін з обов'язковим складанням відповідного Додаткового договору. 
8.2 Сторони погодились, що жодні виправлення чи будь-які інші 

коригування тексту цього Договору — не допускаються, а, якщо і були вчинені 
будь-якою із Сторін, то не мають юридичної сили та не породжують жодних 
наслідків для Сторін цього Договору чи Третіх осіб.                                                    

8.3 Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за 
даним Договором будь-яким третім особам без письмової згоди на це іншої 
Сторони.  
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9. Форс – мажор 
9.1 Форс-мажорними обставинами визнаються обставини, які не залежать 

від волі людини і унеможливлюють виконання, або належне виконання своїх 
обов'язків: оголошена та неоголошена війна, ведення бойових дій, 
громадянська революція, акти громадянської непокори, страйки, стихійні лиха, 
природні катаклізми. 

9.2 Факт настання форс-мажорних обставин підтверджується відповідним 
актом Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого на те 
органу.   

9.3 При настанні форс-мажорних обставин Сторона, у якої настали такі 
обставини звільняється від відповідальності за невиконання, або не належне 
виконання своїх договірних обов'язків за умови негайного, але не  пізніше ніж 
через три календарні дні з моменту їх виникнення, сповіщення про це іншу 
Сторону усіма доступними засобами. 

10. Інші умови 
10.1  Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають 

однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. 
10.2  У випадках, не передбачених даним Договором Сторони керуються 

чинним законодавством України. 
10.3 Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, 

листування, угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше 
стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу. 

10.4 Визнання недійсним окремих умов Договору не впливає на дійсність 
всіх інших умов та Договору в цілому. 

10.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними 
у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом трьох календарних днів 
з моменту настання змін у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх 
зміну. 

10.6. Договір та документи отримані за допомогою засобів факсимільного 
або електронного зв’язку, мають юридичну силу за умови отримання оригіналів 
цих документів не пізніше, ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дати 
відправлення засобами факсимільного або електронного зв’язку  
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11. Реквізити сторін. 

Постачальник Покупець 

ТОВ “САМГАЗ” 
33016, м. Рівне, вул. 
Будівельників, 6А 
п/р 26001301946336 у Філії  
Рівненське ОУ ПАТ  
«Державний Ощадний Банк 
України», МФО 333368, 
код ЄДРПОУ 31299504 
свідоцтво платника ПДВ 
№100276912 
ІПН 312995017169 
тел. (0362) 62-25-41 
факс (0362) 62-25-19 
Адреси електронної  
пошти: office@samgas.com.ua 
 Директор  
   ___________________Пурій А.Я. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Директор  
      _____________________ 
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