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ДОГОВІР ПОСТАВКИ  №______

м. Луганськ                                                                                                                       « __» ____________ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ИНТЕР-РЕСУРС ЛТД», в подальшому «Продавець», в 
особі директора  Ковальова О.М., що діє на підставі Статуту з  однієї  сторони, та 
_________________________ в особi директора  _________________ що діє на підставі Статуту,   в 
подальшому  «Покупець», з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет Договору
1.1 У відповідності з цим Договором «Продавець», зобов'язується передати, а «Покупець» в  порядку  та  
на  умовах,  визначених  цим  Договором,  зобов'язується  прийняти  і  оплатити наступний товар: вугілля 
марки _____.

2. Ціна
2.1.  Ціна за одиницю Товару встановлюється в національній валюті України –
гривні  на умовах: СРТ франко - склад Покупця (ІНКОТЕРМС 2010).
2.2.  В ціну товару включені податки, збори і інші загальнообов’язкові платежі.
2.3.  Ціна за одиницю Товару його якість та кількість встановлено в спеціфікаціі (додатку) цього договору.

З.Термін, умови та порядок поставки
3.1. Поставка Товару починається з дня підписання Договору та здійснюється протягом дії Договору.
3.2. Товар  приймається  по  кількості відповідно до супровідних документів (видаткові накладні), по 
якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість (сертифікати на вугільну продукцію).
3.3. Якість продукції, що підлягає постачанню, має відповідати державним стандартам і технічним умовам.

4. Порядок розрахунків
4.1 Розрахунок за товар відбувається в безготівковому порядку.
4.2. Покупець зобов'язується оплачувати Товар, згідно накладних, шляхом переказу відповідних грошових 
коштів на банківський рахунок Продавця.
4.3. Розрахунок за товар Покупець здійснює на умовах 100% передплати.

5. Відповідальність і вирішення спорів
5.1.У випадку  невиконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, винна Сторона сплачує протилежній 
Стороні  пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного зобов’язання, за кожний 
день невиконання зобов’язання.
5.2. Спори, які виникають за цим Договором або у зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, 
вирішуються в судовому порядку.

6. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
6.1 Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та 
його скріплення печатками Сторін.
6.2 Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.6.1. цього Договору та 
закінчується 31 грудня 2014 року.
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке 
мало місце під час дії цього Договору.
6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або правом, що є застосовним до цього 
Договору, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформляються 
додатковою угодою.
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 та у Договорі.
6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або правом, що є застосовним до цього 
Договору, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється 
додатковою угодою до цього Договору.
6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної 
додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді або Договорі.
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7. Форс-мажорні обставини
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за 
Договором, якщо таке невиконання явилось наслідком обставин непереборної сили, а також рішень і дій 
державних органів, про що Сторони зобов’язані повідомити одна одну на протязі трьох робочих днів.

8. Прикінцеві положення
8.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та 
зобов’язуються своєчасно, у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі 
неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.
8.2. Всі Додатки до цього Договору, Додаткові угоди до Договору є його невід'ємними частинами і мають 
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх 
печатками.
8.3. Цей Договір складено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному із 
сторін.

9. Юридичні адреси сторін

ПРОДАВЕЦЬ           ПОКУПЕЦЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю   
«ИНТЕР-РЕСУРС ЛТД» 

91034, м. Луганськ, 
вул.  Ломоносова, буд. 96ж
п/р: 26006996108383 у ЗАТ «ПУМБ»
МФО:               334851
ЄДРПОУ:        34942626
ІПН:                  349426212364
№ свід.:            200115287

__________________________ Ковальов О.М.
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Додаток до договору поставки  № ______ вiд «__»  ________ 2014 р.

СПЕЦIФIКАЦIЯ № 1

ТОВ «ИНТЕР-РЕСУРС ЛТД», в подальшому «Продавець», продає, а ____________________,  в 
подальшому «Покупець», купує наступну вугільну продукцію: 

Марка 
вугілля

Кількість 
тон

Якісні показники Ціна, грн. з НДС

Зольність, А
%

Вологість,     W
%

Летючі
V%

                 

1. Загальна сума специфікації становить __________ грн ___ копійок.
2. Ціна на вугілля вказана з урахуванням вартості доставки на склад покупця.          
3. Термін поставки: ________2014 р. Поставка здійснюється автотранспортом.       
4. Цей додаток (специфікація № 1) є невід'ємною частиною договору поставки  №  ______ від «___» 
________ 2014 р. 

                         ПРОДАВЕЦЬ                                                                   ПОКУПЕЦЬ

      

      _____________________/______________/                       _____________________/______________/         
.
                     М.П.              (подпись)                                                                                                                  М.П.         (подпись)     

   Продавець______________                                                      Покупець_______________
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