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Перелік документів, що необхідні для укладення договорів на постачання 
продукції ТОВ «САМГАЗ»: 

 
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). 
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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). 
 

Оплата продукції «САМГАЗ» 
Покупець проводить попередню оплату в розмірі 100% від вартості замовленої 
продукції, протягом 3-х банківських днів з моменту підписання Договору. 
Ціна Продукції не підлягає зміні після отримання у термін, передбачений Договором, 
100% передоплати на поточний рахунок Постачальника: 

 п/р 26001301946336 у Філії Рівненське ОУ ПАТ «Державний Ощадний Банк 
України», МФО 333368; 

 код ЄДРПОУ 31299504; 

 ІПН 312995017169. 

 

Отримання продукції «САМГАЗ» 
Доставка здійснюється на умовах FCA зі складу ТОВ «САМГАЗ».  
Адреса складу - м. Рівне, вул. Будівельників, 6а. Графік роботи: Пн.-Пт. з 8.00-17.00 
Відвантаження або отримання продукції ТОВ «САМГАЗ» відбувається лише за наявності 
оригіналу довіреності, виписаної на уповноважену особу.  
Доставка здійснюється тільки за рахунок замовника. 
За бажанням покупця можлива доставка Новою Поштою на склад покупця або у 
відділення Нової Пошти, яке має бути вказаним у заявці. Будь ласка, перевіряйте 
цілісність упаковки і товару при отриманні.  
Наполегливо рекомендуємо оглядати цілісність і неушкодженість упаковки вантажу.  
Якщо при цьому були виявлені  зовнішні пошкодження товару (упаковки) необхідно 
оформити цей факт документально тут же, у відділенні Нової Пошти. Ви повинні 
оформити відповідні документи разом з представником перевізника і маєте право не 
приймати пошкоджений вантаж. Термін відвантаження вказується в рахунку та/або 
специфікації на продукцію.  

 


