
 

 

 

Від Покупця __________________                                                         Від Постачальника __________________ 

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № _____ 

м. Нова Каховка          «____» _________  2012 р. 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каховка Протеїн Агро», платник податку на прибуток на 

загальних підставах, в особі першого заступника директора Ютовця Федора Федоровича, який діє на підставі Довіреності 

від 23.12.2011 р., в подальшому «Покупець», з однієї сторони та  
_____________________________________________,  в особі __________________________________________________, 

який діє на підставі Статуту, в подальшому «Постачальник», з другої сторони, уклали чинний договір про наступне: 
 

1. Предмет договору 

1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати Покупцю сою урожаю 2012 р., в подальшому «Товар», а 
Покупець зобов’язується прийняти та оплатити вартість Товару на умовах та в строки, визначені даним Договором. 
1.2. Ціна та кількість Товару визначається додатками до Договору. Ціна визначається на кожну партію окремо та дійсна 
протягом строку поставки зазначеного в додатку до Договору. 
1.3. Постачальник гарантує, що Товар, зазначений в даному Договорі, на момент укладення  Договору належить йому на 
праві власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом 
забезпечення виконання зобов’язання перед будь-якими фізичними або юридичними особами, чи державою, а також не 
обтяжений будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством України. 
 

2. Умови поставки 
2.1. Поставка Товару здійснюється Постачальником та за його рахунок на умовах СРТ ТОВ «Каховка Протеїн Агро», 
Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19. Умови поставки визначаються та приймаються згідно з 

Правилами ІНКОТЕРМС 2000, та супроводжуються наступними документами: 
- товарно-транспортна накладна; 
- сертифікат про наявність токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, та радіонуклідів. 
 

3. Вимоги до якості 
3.1 .  Якість Товару, що надходить  має відповідати наступним показникам (базис): 

- волога – не більше 12%; 
- сміттєві домішки – не більше 2%; 
- олійні домішки – не більше 15%;  
- сирий протеїн – не менше 33% при волозі не менше 9%; 
- недостиглі зерна – макс, 10,0%;  
- зелені стручки – макс. 5,0%; 
- зморщене зерно – макс. 5,0%; 
- інші показники згідно ДСТУ 4964:2008  
 
Але не перевищувати граничних норм: 
- волога – не більше 18%; 
- сміттєві домішки – не більше 8%; 
- олійні домішки – не більше 20%, в т.ч.  морозобійне насіння не більше 5%, вміст будь-яких зернових не більше 2% ; 
- сирий протеїн – не менше 33% при волозі не менше 9%; 
- інші показники згідно ДСТУ 4964:2008. 
За згодою з Покупцем, в разі поставки Товару з якісними показниками в межах граничних норм, та при умові можливості 
доведення Покупцем такого Товару до базисних норм якості, вартість послуг та зменшення ваги Товару до залікової 
розраховується у відповідності з Специфікацією №1 до даного Договору. 
3.2. Якщо згідно результатів лабораторії ТОВ «Каховка Протеїн Агро» Товар за показниками по якості (сирий протеїн) 
доставлено Постачальником не відповідає вимогам, вказаним в даному Договорі, то Покупець має право: 
- відмовитись від придбання такого Товару; 
- придбати такий Товар за нижчою ціною, попередньо погодженою з Постачальником. 

 
4. Приймання-передача Товару 

4.1. Постачальне насіння сої повинно бути в здоровому стані, без самозігрівання і теплового ушкодження під час сушіння, 
мати форму, колір і запах, властиві нормальному насінню сої (без затхлого, пліснявого та сторонніх запахів).  
4.2. Передача Товару по якості здійснюється Постачальником на підставі показників, визначених лабораторією ТОВ 
«Каховка Протеїн Агро».  
4.3. Приймання Товару Покупцем від Постачальника по кількості та якості здійснюється за адресою поставки Товару 
відповідно до п.2.1 даного Договору. 
4.4. Порядок приймання Товару по кількісно-якісним показникам визначається згідно Інструкції про ведення обліку й 
оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, 
затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13.10.2008 р. №661 та наводиться в Специфікації №1 до 
даного Договору. 
4.5. Строк поставки на кожну партію Товару визначається за погодженням Сторін та відображається у додатках до 
Договору. 
4.6. Товар доставляється Постачальником Покупцю насипом автомобільним або залізничним транспортом. 
4.7. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту його прийняття. 
4.8. Підставою для розрахунків є чинний Договір та кожна накладна на приймання-передачу Товару. 
4.9. Приймання-передача Товару здійснюється представниками Сторін, уповноваженими відповідними документами. При 
цьому сторони погодилися, що особи, наділені відповідними повноваженнями, діють від імені та за рахунок Сторін, що 
видали їм відповідні документи, вчиняти правочини по узгодженню істотних умов щодо якості, кількості та ціни Товару, 
відповідно до даного Договору. 
 
 
 

5. Порядок розрахунків 



 

 

 

Від Покупця __________________                                                         Від Постачальника __________________ 

5.1.Розрахунки за Товар  здійснюються Покупцем в безготівковому порядку, шляхом перерахування грошових коштів на 
банківський рахунок Постачальника протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання Товару та отримання 
оригіналів наступних документів: рахунку-фактури, видаткової та податкової накладних (зареєстрованих в ЄРПН), 
оформлених відповідно до діючого законодавства України з підписами уповноважених осіб, засвідчених печаткою 
Продавця. У разі ненадання вищезазначених документів, та документів перерахованих в п. 6.5. Договору, строк 
розрахунків відстрочується  до моменту передання таких документів. 
5.2. Зобов’язання Покупця по сплаті Товару вважається виконаним в момент списання коштів з банківського рахунку 
Покупця, відповідно до реквізитів, вказаних Постачальником. Ризики не зарахування коштів на банківський рахунок 
Постачальника несе Постачальник. 

 
6. Права та обов’язки сторін 

6.1. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї даним Договором та сприяти другій стороні у 
виконанні її обов’язків. 
6.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору. 
6.3. Сторона, яка порушила зобов’язання, відповідно до умов даного Договору повинна усунути ці порушення. 
6.4. Покупець зобов’язаний: 
- отримати Товар від Постачальника в кількості, якості та в строки, передбачені даним Договором; 

- здійснити оплату вартості поставленого Товару в розмірах та в порядку, визначених даним Договором. 
6.5. Постачальник зобов’язаний: 
6.5.1. передати Покупцю Товар в кількості, якості та в строки, передбачені даним Договором; 
6.5.2. оформити та підписати накладні, необхідні для передачі Товару Покупцю. 
6.5.3. надати Покупцю всі необхідні документи: 

- заява на укладання договору поставки;         
- копію Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або Виписка з ЄДР; 
- копію Довідки із статистичного управління; 
- копію Свідоцтва платника ПДВ; 
- копію довідки про взяття на облік платника податків за формою 4-ОПП; 
- копію останньої зареєстрованої редакції Статуту; 
- копію паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду директора та головного бухгалтера 

завірених власноруч кожним з них відповідно, та накази на їх призначення;  
- у випадку обмежень встановлених установчими документами на підписання керівником договору та інших 

документів – протокол загальних або рішення засновника про зняття будь-яких обмежень; 
Копії документів завіряються підписом та печаткою уповноваженої особи Постачальника.  

6.6. Сторони у випадку будь-яких змін в статусі платника податків в трьохденний термін з моменту реєстрації таких змін 
зобов’язані письмово повідомити про такі зміни другу сторону. 

 
7. Відповідальність сторін 

7.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену 
чинним законодавством України. Застосування господарських санкцій не звільняє Сторони від обов’язку виконання 
зобов’язання в натурі. 
7.2. За порушення строків поставки Товару, визначених договором та додатками до нього Постачальник зобов’язаний 
сплатити Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на момент прострочення за кожен день 
прострочення від вартості непоставленого/ недопоставленого Товару, починаючи від дати, коли Товар мав бути 
поставлений Покупцю. Пеня нараховується за весь час прострочення виконання договірних зобов’язань Постачальником. 
7.3. Сторона, що порушила грошове зобов’язання, відповідно до даного Договору зобов’язана сплатити на користь іншої 
сторони пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу. 
Сплата пені не звільняє Сторони від обов’язку виконання основного зобов’язання за даним Договором.  
7.4. Повідомлення, відповідно до ч.2 та ч.3 ст.226, ст.218 ГК України, однією зі сторін Договору іншої про можливість 
невиконання своїх зобов’язань або порушення умов даного Договору не звільняє її від обов’язку відшкодування завданих 
збитків. 
7.5. У разі виникнення спірних питань  щодо приймання Товару.  Покупець має право не проводити прийом  Товару, при 
цьому відповідальність за простої та інші збитки завдані третім особам несе Продавець 
 

8. Форс-мажор 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по даному Договору, якщо 
це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин. 
8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють стандартні обставини, які виникли незалежно від волі Сторін після 
підписання Договору в результаті непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру. Строк виконання 
зобов’язань відкладається відповідно до часу на протязі якого будуть діяти такі обставини. 
8.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України. 
8.4. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш, як 30 днів, Сторона, яка не зазнала дію обставин непереборної 
сили, має право на розірвання Договору без звернення до господарського суду за умови, що вона повідомить про це іншу 
Сторону письмово не пізніше, ніж за 7 днів. 
 

9. Порядок вирішення спорів 

9.1. Всі спори, пов’язані з даним Договором, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір 
неможливо розв’язати шляхом переговорів, то спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та 
підсудністю такого спору у порядку, встановленому чинним законодавством України. 
 
 
 

10. Прикінцеві положення 

10.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до повного виконання. 
10.2. Договір складений в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін. 



 

 

 

Від Покупця __________________                                                         Від Постачальника __________________ 

10.3. Сторони погодились, що в даному Договорі визначено всі істотні умови, необхідні для належного виконання даного 
Договору. Необхідності в узгодженні інших умов, що непередбачені даним Договором немає. 
10.4. Покупець є платником податку на загальних підставах. 
10.5. Постачальник є платником фіксованого сільськогосподарського податку. 
10.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо 
вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 
10.7. Всі накладні, що виписані протягом терміну дії даного Договору, є невід’ємною його частиною. 
10.8. По всіх інших питаннях, неврегульованих даним Договором, Сторони керуються діючим законодавством України. 

 
10. Місцезнаходження та реквізити сторін 

Покупець: 

 
ТОВ «Каховка Протеїн Агро» 
 

Юридична адреса:  
04053, м. Київ, пров. Несторівський, 6    
тел. (044) 289-37-42     
Фактична адреса:  
74900, м. Нова Каховка,  
вул. Індустріальна, 19   
тел. (05549) 71-555 
(067) 407-23-37 
(067) 784-46-09 
e-mail:office@kpagro.com.ua     
р/р 26004300275001 
в ПАТ «КБ «НАДРА» в м. Київ 
МФО 380764  
ЄДРПОУ 37535022 
ІПН 375350226594 
Свідоцтво №200065615 
 
Перший заступник  директора 
 
_______________________ Ф.Ф. Ютовець  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Постачальник: 
 
 

 
Юридична адреса: 
 
 
 
Адреса для листування: 
 
 
тел.  
р/р  
МФО  
ЄДРПОУ  
ІПН  
Свідоцтво №  
 
 
 
 
 
________________   ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Від Покупця __________________                                                         Від Постачальника __________________ 

 
Додаток № 1 
 

до Договору поставки № ____ 
 
від «___» _____________ 2012 р. 

 
СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1 

  

м. Нова Каховка          «___» __________ 2012 р. 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Каховка Протеїн Агро», платник податку на прибуток на загальних 
підставах, в особі першого заступника директора Ютовця Федора Федоровича, який діє на підставі Довіреності від 

23.12.2011 р., в подальшому «Покупець», з однієї сторони та  
__________________________________________________,  в особі__________________________________________, 

який діє на підставі Статуту, в подальшому «Постачальник», з другої сторони, уклали даний додаток про наступне: 
 

1. Порядок розрахунку залікової ваги  
 

Залікова вага - це фізична вага культури, зменшена на розрахункову величину маси відхилень до кондицій вмісту 
вологи та смітної домішки, зазначеної у Договорі:  
 

Сс + Хв 
ЗВ = ФВ – ФВ х ----------------------- , 

100 

де ЗВ - залікова вага, кг; 
ФВ - фізична вага зерна, кг;  
Cс - відсоток зменшення смітної домішки, %;  
Xв - відсоток зменшення вологості, %.  
 
Розрахунок відсотка зменшення вологості:  
 

100 х (a - b) 
Хв = ----------------------- , 

100 - b 

де Xв - відсоток зменшення вологості, %;  
a - показник вологості за надходженням, %;  
b - показник вологості згідно з договором, %.  
 
Розрахунок відсотка зменшення смітної домішки:  
 

(100 - Хв) х (Сн - Сд) 
Cc = ------------------------------------- , 

100 - Сд 

де Cс - відсоток зменшення смітної домішки, %;  
Xв - відсоток зменшення вологості, %;  
Cн - показник смітної домішки за надходженням, %;  
Cд - показник смітної домішки згідно з договором, %.  
 

2. Порядок розрахунку ціни Товару, 
зменшеної на вартість доробки Товару до базисних показників якості 

 

Ціна Товару, зменшеної на вартість доробки товару до базисних показників якості – це ціна 1 тонни товару, по якій 
буде здійснюватися розрахунок по Договору. 

 
ЗВ х ДЦ - ВД 

ЦТ = ------------------------ , 
 ФВ 

 

де ЦТ - Ціна 1 тонни товару, зменшена на вартість доробки товару до базисних показників якості, грн.; 
ЗВ - залікова вага товару, тонн; 
ДЦ - договірна ціна, визначена в Додатках до Договору, грн.; 
ВД - витрати по доведенню товару до базисних показників якості, грн.; 
ФВ – фізична вага, тонн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Порядок розрахунку ціни Товару, 



 

 

 

Від Покупця __________________                                                         Від Постачальника __________________ 

зменшеної на вартість доробки Товару до базисних показників якості,  
у разі перевищення базису вмісту олійних домішок 

 

Ціна Товару, зменшеної на вартість доробки товару до базисних показників якості, у разі перевищення базису вмісту 
олійних домішок – це ціна 1 тонни товару, по якій буде здійснюватися розрахунок по Договору. 

 
ЦТ= ДЦ - ЗЦОД , 

де ЦТ - ціна 1 тонни товару, зменшена на вартість доробки товару до базисних показників якості, у разі перевищення 
базисних показників  вмісту олійних домішок, грн.; 
ДЦ - договірна ціна, визначена в Додатках до Договору, грн.; 
ЗЦОД- зменшення ціни у разі перевищення базису вмісту олійних домішок,грн; 
 
 
 
Розрахунок зменшення ціни у разі перевищення базису вмісту олійних домішок:  
 

(ФОД – БОД) / 2 
ЗЦОД = ------------------------------ х ДЦ , 

100 
 

де ЗЦОД- зменшення ціни у разі перевищення базису вмісту олійних домішок, грн.; 
ФОД – фактичний вміст олійних домішок, %; 
БОД – базисний вміст олійних домішок, %; 
ДЦ - договірна ціна, визначена в Додатках до Договору, грн. 

 
 

ДОВІДКОВО:   
послуги елеватора на доробку по вологості – 25,00  грн./тонно-відсоток  з ПДВ 
послуги елеватора на доробку по сміттєвим домішкам – 9,90 грн./тонно-відсоток  з ПДВ 
 

 

 
 

Покупець: 

 
ТОВ «Каховка Протеїн Агро» 

Юридична адреса:  
04053, м.Київ, пров. Несторівський, 6    
тел. (044) 289-37-42     
Фактична адреса:  
74900, м. Нова Каховка,  
вул. Індустріальна, 19   
тел. (05549) 71-555 
(067) 407-23-37 
(067) 784-46-09 
e-mail:office@kpagro.com.ua     
р/р 26004300275001 
в ПАТ «КБ «НАДРА» в м. Київ 
МФО 380764  
ЄДРПОУ 37535022 
ІПН 375350226594 
Свідоцтво №200065615 
 
Перший заступник  директора 
 
_______________________ Ф.Ф. Ютовець  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Постачальник: 
 
 

 
Юридична адреса: 
 
 
 
Адреса для листування: 
 
 
тел.  
р/р  
МФО  
ЄДРПОУ  
ІПН  
Свідоцтво №  
 
 
 
 
 
________________   ______________________ 
 

 


