
Договір № ,• " / / / г /1/  & 9>/&0
-7—  13~/Є

м. Львів /  "____________ 2017 р.

Постачальник: ПрАТ «Нова Лінія», в особі директора комерційного торгівельного центру ПрАТ «Нова 
лінія» м. Львів Луцка В.Р., який діє на підставі довіреності №146 від 19 грудня 2016 року, з одного боку, і 
Покупець: уу , ^

ОСобІ/г^г< £  У7Уґ-Сг'ҐУсГ^? "/£& _ >Г~ ____, що діє на підставі
__________________ , з іншого боку , уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору
1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, передати у власність 
Покупця товари в асортименті, кількості, за цінами, вказаними у рахунку та накладній, а Покупець 
зобов'язується прийняти товар і оплатити його на умовах цього Договору.

2. Ціна Договору
2.1. Ціни на товар, що постачається, вказуються у рахунку та накладній.
2.2. Загальна сума Договору становить С грн. с?  (э коп. (в т.ч. ПДВ грн. СР 'У
коп.).

3. Якість
3.1. Якість товару, що постачається по цьому Договору відповідає вимогам державних стандартів та 
технічних умов і підтверджується сертифікатом відповідності (гігієни гігієнічним висновком чи інше) або 
маркуванням, у випадку, якщо товар підлягає сертифікації чи маркуванню.
3.2. Якість товару, що постачається, гарантується виробником.

4. Строки та умови поставки
4.1. Товар поставляється Покупцеві разом із усіма його належностями та документами на умовах 
самовивозу, що здійснюється силами та засобами Покупця.
4.2. Право власності на товар виникає у Покупця з моменту прийому товару, факт якого засвідчується 
відміткою Покупця про отримання товару.
4.3. Ризик випадкового знищення та пошкодження (псування) товару переходить від Постачальника до 
Покупця в момент виникнення права власності на даний товар у Покупця.

5. Умови платежу
5.1. Оплата за цим Договором передбачає розрахунок Покупця з Постачальником протягом трьох 
календарних днів з моменту поставки товарів. Оплата проводиться в гривнях шляхом перерахунку 
грошових коштів на рахунок Постачальника .

6. Рекламації
6.1. При виявлені невідповідності якості товару складається відповідний рекламаційний акт за участю 
представників Постачальника і Покупця в місці і в момент приймання товару.
6.2. При виявлені недостач по кількості рекламаційний акт складається в щшрутності уповноважених 
представників Постачальника і Покупця в місці і в момент приймання товару. ^

7. Здача та прийомка товару
7.1. Здача-прийомка товару відбувається на місці продажу за участю представників сторін.
7.2. Товар вважається прийнятим за якістю відповідно до сертифікату відповідності (гігієн іщ ю ш висновку 
чи інше) у випадку, якщо товар підлягає сертифікації, а за кількістю та найменуванням -  згідно накладної.

8. Відповідальність сторін
8.1. За порушення зобов’язань, щодо якості товарів, Постачальник сплачує штраф у розмірі 20 % вартості 
неякісних товарів.
8.2. За порушення строків виконання зобов’язання Покупець сплачує пеню у розмірі 0,2% вартості товарів, 
з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення але не нижче облікової ставки НБУ, 
а за прострочення понад 30 днів, додатково сплачує штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.



9. Дія обставин непереборної сили
9.1. Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань 
спричинене обставинами, що виникли незалежно від волі і бажання сторін, яких не можна передбачати або 
уникнути (форс-мажорні обставини). Це можуть бути стихійні лиха, епідемії, військові дії, ембарго, 
втручання влади, тощо.
9.2. Термін дії форс-мажорних обставин повинен бути підтверджений документально.
9.3. Сторони мають право припинити виконання своїх обов’язків на термін дії форс-мажорних обставин і 
повинні продовжити виконання своїх обов’язків після припинення дії форс-мажорних обставин.
9.4. Сторона, котра не виконує своїх зобов’язань внаслідок впливу форс-мажорних обставин, має 
повідомити іншу сторону про перешкоду та її вплив на виконання зобов’язань за Договором.

10. Порядок вирішення суперечностей між сторонами
10.1. Усі суперечності та розбіжності, що виникають за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів 
між сторонами з дотриманням досудового порядку розгляду господарських спорів.
10.2. У випадку неможливості вирішення суперечностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в 
господарському суді.

11. Порядок зміни і доповнення Договору
11.1. Зміни і доповнення до цього Договору будуть дійсними тільки у разі їх оформлення у письмовому 
вигляді і підписання обома сторонами.
11.2. Дострокове розірвання Договору є можливим тільки за згодою сторін.

12. Термін дії Договору та інші умови
12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до „31” грудня 2017 р.
12.2. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по 
одному для кожної зі сторін.
12.3. У випадках, не передбачених Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

13. Прикінцеві положення
13.1. Дія Договору припиняється:
- закінченням терміну його дії;
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- достроково за згодою Сторін, яка повинна бути оформлена у письмовій формі;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

Постачальник:
ПрАТ «НОВА ЛІНІЯ»
08162,Київська обл., Києво-Святошинський район, 
смт.Чабани, Одеське Шосе,8,
ЄДРПОУ 30728887
р/р 26003004334641, в АТ «ОТП Банк», м.Київ 
МФО №300528
ІПН 307288826516, № свід.200020399 
Фактична адреса: 79071, м. Львів вул.Щирецька,7, 
Торгівельний центр 
Тел.(032)242-21-67
ПрАТ «НОВА ЛІНІЯ» є платником податку на прибуто 
ставкою, вказаною в п. 151.1 ст.151 Податкового коде 
України, з урахування^ пушт Уе£Ь«ідрозділу 4 розділу 

" ць^Ж8дексу.’йл̂ \
у«

Покупець:

’’Перехідні ПОЛОЖЄ


