Договір купівлі-продажу № Ф-107/07-18
« Ло» ооииолиі

м. Біла Церква

2018р.

Фізична особа підприємець Богатько З.А. , в особі Богатько Зінаїди Анатоліївни , яка діє на підставі
Свідоцтва про реєстрацію №2 353 000 0000 024730 від 21/06/2012р., в подальшому - “Продавець”, з однієї
сторони, та
^
-3_________________ , в особі
у\;САХЮОридА>г-^
^
^
^
який(а) діє
на підставі_____ ________________________ , в подальшому - “Покупець”, з іншої сторони, уклали цей
договір про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1

Продавець продає миючі засоби та господарчі товари у номенклатурі, кількості та по ціні, вказаній у
кожній видатковій накладній, яка є невід’ємною частиною цього договору, а Покупець приймає і
оплачує ці товари в порядку та на умовах, визначених цим договором.
1.2 Асортимент, кількість та номінальна вартість товару, що передається Продавцем Покупцю,
зазначено у видатковій накладній №
, що є невід’ємною частиною договору.
2. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ.
2.1.

Номенклатура товару, що постачається Покупцеві, фіксується в рахунках-фактурах згідно його
усного або письмового замовлення, або замовлення, відправленого факсом чи електронною поштою.
2.2. Тара та упаковка, в якій відвантажуються товари - стандартні. Всі грузові (тарні) місця додатково
упаковані стрічкою Продавця або виробника.
2.3. Термін відвантаження товарів обговорюється Продавцем та Покупцем згідно взаємної домовленості
по телефону (факсу, електронною поштою).
2.4. Відвантаження товару здійснюється зі складу Продавця на умовах доставки товару Продавцем або
шляхом самовивезення. При цьому спосіб доставки (автомобільним транспортом), термін та
транспортні витрати узгоджуються з Покупцем додатково.
2.5. Передача товару (приймання-здача) здійснюється у пункті його отримання Покупцем.
2.6. Після отримання товару Покупцем, він є власністю Покупця та поверненню не підлягає.
3. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
3.1
3.2

Ціни на товар, що відвантажується, - договірні, діють в рамках поточного прайс-листа Продавця.
Оплата замовленого товару здійснюється Покупцем за безготівковим розрахунком шляхом
перерахування всієї суми, згідно рахунку-фактури, на розрахунковий рахунок Продавця.
3.3 Ціна договору становить 51%
грн. %Т коп. (уу-зсгобч
______ грн.
коп.)
без ПДВ.
•
° ^
3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
3.1. Якість товару повинна відповідати вимогам, зазначеним в чинному законодавстві України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ГАРАНТІЇ.
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

Сторони по цьому договору несуть взаємну відповідальність за невиконання чи неналежне
виконання взятих на себе зобов’язань.
Продавець гарантує виконання своїх зобов'язань перед Покупцем за номенклатурою та кількістю
замовленого товару шляхом резервуванням' товару на своєму складі протягом 5-х днів з моменту
складання рахунку-фактури і надіслання про це письмового підтвердження.
Сторони зобов’язані своєчасно повідомляти одна одну про зміни юридичної адреси,
місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, керівників підприємств, статутних
документів, зміни форми власності та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію цього
договору і виконання зобов’язань за ним.
Сторони звільняються від виконання взятих на себе зобов’язань тільки у випадках, що вважаються
форс - мажорними, і на це є підтвердження уповноважених органів, а саме, на підставі довідки
Торгово-промислової палати України.
Всі суперечки та розбіжності, що можуть виникнути між сторонами в процесі дії договору,
розглядаються в порядку, встановленому діючим законодавством України, в Господарському суді.
6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ДОПОВНЕННЯ.

6.1

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2018 року.

6.2

Цей договір регламентує взаємовідношення Продавця з Покупцем протягом терміну дії договору і
замінює всі попередні договори, заяви, гарантії між сторонами щодо Договору як усні, так і письмові.
6.3 Усі домовленості Сторін, що якимось чином породжують нові взаємні зобов’язання Сторін, а також
змінюють, або припиняють зобов’язання сторін за цим договором, або пов’язані з його виконанням,
повинні бути виконані в письмовій формі та підписані сторонами. Такі домовленості (у вигляді
Додатків до Договору) є невід’ємною частиною цього Договору.
6.4 Продавець має статус платника єдиного податку.
6.5 Договір складено в двох примірниках, по одному для кожної сторони.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

«ПОКУПЕЦЬ»

“ПРОДАВЕЦЬ”

ФОП Богатько Зінаща Анатоліївна
Юр.адреса:09100 Київська обл. м. Біла Церква,
провулок Курсовий, буд.19 к.36
код ЄДРПОУ 2934700989
р/р 26002544885,
МФО 380805,
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
Платник єдиного податку
Факт.адреса:вул.І.Кожедуба,20 м.Біла Церква
Тел. (0456) 30-82-09,(067)294-15-44
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