
  
ДОГОВIР ПОСТАВКИ №_______ 

« ___» _______________ 20 ___р.  м. Новоград-Волинський 

ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод", який являється платником податків загальної системи оподаткування, далі за текстом 
«Постачальник», в особі генерального директора Портянко Сергія Федоровича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони та 
_____________________________________________________________________________________, який являється платником 
_________________________________________________________________, далі за текстом «Покупець», в особі 
___________________________________________________________________, діючого на підставі _____________________________ 
з другої сторони, разом іменовані «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали цей договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Відповідно до даного Договору Постачальник зобов’язується в порядку і в терміни, встановлені Договором, передати 

хлібобулочні вироби власного виробництва (далі за текстом – «товар») у власність Покупця, у визначеній кількості, відповідної 
якості та по узгодженій ціні, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах, визначених даним 
Договором. 

2. ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ 
2.1. Товар постачається партіями, які формуються на окремих лотках для кожної торгової точки Покупця. Кількість, асортимент, ціна 

за одиницю товару, час виготовлення товару та сума партії зазначається у товарно-транспортній накладній (згідно Інструкції 
про порядок заповнення, застосування спеціалізованої товарно-транспортної накладної на відпуск хлібобулочних 
виробів. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України 06.06.2001р. №153), яка формується на підставі 
заявки Покупця та передається на підпис Покупцю разом із поставленим товаром. 

2.2. Заявка на поставку партії товару передається Покупцем Постачальнику завчасно (не пізніше 19:00 дня, що передує даті 
поставки) за допомогою телефонного зв’язку: 

з 8:00 до 18:00 (з понеділка по п’ятницю) (04141) 3-56-08,   (098) 18-18-439 (диспетчер відділу збуту) 
з 8:00 до 19:00  (04141) 3-55-71,   (098) 18-18-440  (експедиція хлібобулочного цеху) 
з 8:00 до 19:00  (04141) 3-55-66,   (098) 18-18-441  (експедиція булочного цеху) 

 
електронною поштою (звичайним текстовим повідомленням або спеціалізованим файлом-шаблоном формату Excel) 

nvhlib-market@ukr.net  (файл-шаблон формату Excel буде створений Постачальником за запитом Покупця) 
 
електронним документом через систему електронного документообігу «ECOD» (провайдер ТОВ «Комарх»).  
Заявка повинна містити наступну інформацію: найменування Покупця; найменування торгової точки Покупця; дату 
поставки; ассортимент товару; кількість товару. 

2.3. Товар може доставлятись транспортом Постачальника (центрозавозом) згідно затвердженого графіку (маршруту) поставок у 
погоджений з Покупцем час,  
або передаватись зі складу Постачальника у погоджений час Покупцю і доставлятись його власним транспортом 
(самовивозом). 

2.4. Централізоване постачання продукції здійснюється до торгових точок Покупця, зазначених в Додатку №1 до даного Договору. 
Розвантаження товару та завантаження зворотної тари (лотків) здійснюється силами Постачальника. 

2.5. У випадку самовивозу товару Покупцем, завантажувальні та розвантажувальні роботи здійснюється силами Покупця. 
2.6. Покупець  здійснює візуальний огляд товару, приймає або не приймає його, повертає зворотну тару та належним чином 

оформлює прийняття або відмову від прийняття товару у товарно-транспортній накладній (Інструкція про порядок заповнення, 
застосування спеціалізованої товарно-транспортної накладної на відпуск хлібобулочних виробів, затверджена Наказом 
Міністерства аграрної політики України 06.06.2001р. №153). У випадку неприйняття товару у товарно-транспортній 
накладній зазначається причина такої відмови. 

2.7. Разом з товаром від Постачальника до Покупця переходить право власності на товар та ризики, пов’язані з передчасним чи 
випадковим псуванням товару в торгових точках Покупця та псуванням товару через порушення вимог по зберіганню й 
транспортуванню хлібних запасів у відповідності до ДСТУ 7046:2009 «Хліб і хлібобулочні вироби. Укладання, збереження і 
транспортування», а також «Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами», затверджених Наказом 
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 11.07.2003 р. № 185. 

2.8. Цим Договором передбачено повернення Постачальнику від Покупця нереалізованої частини товару нового виду протягом 
місяця вивчення попиту на даний вид товару та відшкодування Покупцю 100% їх вартості.  

2.9. Сторони погодили, що на виконання даного Договору постачання товару Покупцю буде здійснюватися на умовах: 
центрозавозу самовивозу 

(непотрібне закреслити) 

3. ЦIНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
3.1. Товар, що поставляється Постачальником на умовах центрозавозу, оплачується за оптово-відпускними цінами з урахуванням 

ПДВ та транспортних витрат. Товар, що поставляється Постачальником на умовах самовивозу, оплачується за оптово-
відпускними цінами з урахуванням ПДВ, в яку не враховані транспортні витрати.  

3.2. У разі зміни оптово-відпускних цін на товар та асортименту товару Постачальник повідомляє про це Покупцю не пізніше ніж за 
три робочих дня. З актуальними цінами, властивостями та асортиментом товару Покупець може ознайомитись на офіційному 
сайті Постачальника за адресою:   www.nvhlib.com.ua. 

3.3. Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів 
на поточний рахунок Постачальника протягом трьох банківських днів з моменту поставки товару. 

3.4. У випадку несвоєчасної сплати Покупцем за поставлений товар Постачальник призупиняє подальше постачання без 
розірвання Договору і відновлює постачання після повної сплати Покупцем боргу і штрафних санкцій, зазначених у п. 6.3 даного 
Договору. 

4. ЯКIСТЬ ПРОДУКЦIЇ 
4.1. Якість товару, що постачається згідно Договору, повинна відповідати законам, підзаконним актам, а також вимогам, які 

встановлені державними стандартами, технічними умовами, що діють в Україні, даним Договором, а також відповідати 
інформації про товар, зазначеній у відповідних супровідних документах. 

4.2. Постачальник гарантує якість товару, що надходить у торгівельну мережу в межах терміну реалізації, у відповідності до діючих 
норм і стандартів та засвідчує підписом контролера у товарно-транспортних  накладних при відвантаженні.  

4.3. Постачальник не несе відповідальності за погіршення якості товару, пов’язане з передчасним чи випадковим псуванням товару 
в торгових точках Покупця та псуванням товару через порушення вимог по зберіганню й транспортуванню хлібних запасів у 
відповідності до ДСТУ 7046:2009 «Хліб і хлібобулочні вироби. Укладання, збереження і транспортування», а також «Правил 
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роздрібної торгівлі продовольчими товарами», затверджених Наказом Міністерства економіки та з питань 
європейської інтеграції від 11.07.2003 р. № 185. 

4.4. З метою запобігання зараження товару картопляною хворобою Покупець забезпечує зберігання й розміщення в торговому залі 
товару Постачальника окремо від товару інших виробників. Покупець зобов’язується дотримуватись Інструкції щодо 
попередження картопляної хвороби хліба № І-158.00389676.001-2003 від 24.02.2004р.  

4.5. Сторони погодили, що у разі виявлення хлібобулочних виробів, уражених картопляною хворобою, Покупець викликає 
представника Постачальника для складання акту, після чого знищує уражену продукцію на місті у відповідності з діючими 
санітарними правилами. Збитки пов’язані зі знищенням таких виробів, термін реалізації яких ще не закінчився, покладаються на 
Постачальника, за умов дотримання Покупцем санітарних правил, норм зберігання хлібобулочної продукції у відповідності до 
ДСТУ 7046:2009 «Хліб і хлібобулочні вироби. Укладання, збереження і транспортування», а також «Правил роздрібної 
торгівлі продовольчими товарами», затверджених Наказом Міністерства економіки та з питань європейської 
інтеграції від 11.07.2003 р. № 185. У випадку знищення продукції, термін реалізації якої закінчився, збитки покладаються на 
Покупця.  

5. ОБОВ’ЯЗКИ ТАСТОРІН 
5.1. Покупець зобов’язується: 
5.1.1. прийняти та оплатити поставлений товар  на умовах і в термін, вказаний в даному Договорі. 
5.1.2. дотримуватись санітарних правил, норм зберігання хлібобулочної продукції у відповідності до ДСТУ 7046:2009 «Хліб і 

хлібобулочні вироби. Укладання, збереження і транспортування», Інструкції щодо попередження картопляної хвороби 
хліба № І-158.00389676.001-2003 від 24.02.2004р. та “Правил роздрібної торгівлі продовольчих товарів”, наказ 
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України №185 від 11.07.2003р. 

5.1.3. для попередження травмування людей в зоні розвантаження товару обладнати торгівельну точку під’їзними шляхами, 
загороджувальними пристроями, відповідним освітленням території в темну пору доби. 

5.1.4. повертати зворотну тару (лотки) у стані, що відповідає санітарним нормам; 
5.1.5. своєчасно передавати правильно оформлені товарно-транспортні накладні відповідно до вимог Наказу Мінагрополітики № 

153 від 06.06.2001 року. 
5.1.6. повідомити Постачальнику про зміни системи оподаткування Покупця для внесення відповідних змін до даного Договору. 
5.1.7. повідомити Постачальнику про зміни кількості торгових точок та/або їх адрес протягом дії Договору для внесення 

відповідних змін до даного Договору. 
5.2. Постачальник зобов’язується: 
5.2.1. прийняти від Покупця заявку на продукцію, та забезпечити її виконання; 
5.2.2. постачати продукцію згідно погодженого Сторонами графіка доставки; 
5.2.3. інформувати Покупця про нові види продукції та зміни вартості товару; 
5.2.4. приймати повернені від Покупця нові види продукції в повному об’ємі та здійснювати відшкодування 100% їх вартості  

протягом одного місяця вивчення попиту на дану продукцію; 
5.2.5. формувати та реєструвати у встановленому законодавством порядку податкові накладні та розрахунки коригування до них, 

надсилати електронні версії вказаних документів Покупцю за допомогою системи електронного документообігу «M.E.Dос». 

6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН 
6.1. За необґрунтовану відмову прийняти замовлений товар Покупець сплачує Постачальнику штраф в розмірі 5% вартості 

неприйнятого товару та у випадку централізованої доставки відшкодовує понесені Постачальником збитки з транспортування. 
6.2. За невиконання пункту 5.1.3. Договору, у разі пошкодження транспорту, обладнання, травмування людей по причині відсутності 

належним чином обладнаного під’їзду, Покупець відшкодовує Постачальнику понесені збитки. 
6.3. За невиконання пункту 3.3 Договору Покупець сплачує “Постачальнику” неустойку в розмірі 5% вартості поставленої продукції 

за кожен прострочений день розрахунків. 
6.4. По всіх питаннях, не обумовлених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України. 

7. IНШI УМОВИ 

7.1. Даний договір вступає в силу з моменту підписання Сторонами і діє протягом року. 
7.2. Договір вважається продовжений на наступний календарний рік, якщо до закінчення терміну дії договору жодною із сторін не 

буде письмово повідомлено про припинення його дії або про перегляд його умов. 
7.3. Договір складено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.  
7.4. Цей Договір, додатки, зміни та доповнення, підписані уповноваженими представниками Сторін, завірені печатками і передані із 

застосуванням  факсимільного зв’язку мають повну юридичну силу. 
7.5. Підписавши даний договір Сторони надають згоду на обробку  персональних даних відповідно до правовідносин, які виникли з 

набранням чинності Закону України "Про захист персональних даних" та у відповідності до чинного законодавства України. 
7.6. При укладанні цього договору Покупець зобов'язаний надати Постачальнику наступні документи: копію витягу з ЄДР; копію 

витягу про реєстрацію платника податку (єдиного або ПДВ); копію паспорта ідентифікаційного коду для ФОП. 

8. ЮРИДИЧНI АДРЕСИ СТОРIН 

ПОСТАЧАЛЬНИК 

ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” 

м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, 10 

Код ЄДРПОУ 00377785, ІПН 003777806150 

Свідоцтво платника ПДВ № 100331575 від 12.04.2011р. 

Р/р 26003210475 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ 

МФО 380805 

Р/р 26003300934250 у Фiлiі - Житомирське обласне 

управлiння АТ "Ощадбанк" МФО 311647 

Телефон: (04141) 3-55-83,  факс: (04141) 3-56-05  

Бухгалтерія (04141) 3-55-77 

Генеральний директор_________________С.Ф.Портянко 

М.П. 

ПОКУПЕЦЬ 

_________________________________________________ 

Адреса:___________________________________________ 

_________________________________________________ 

Код ЄДРПОУ______________  ІПН ____________________ 

Свідоцтво платника ПДВ №___________ від ___________ 

 

р/р _______________________ в _____________________ 

______________________________МФО_______________ 

Тел. _____________________________________________ 

 

Директор _________________   ______________________ 

М.П. 



  
Додаток 1 

до Договору поставки № ___________________ 
 від ___________20__р. 

 
ПЕРЕЛІК ТОРГОВИХ ТОЧОК ПОКУПЦЯ 

№ Назва магазину Адреса магазину (область, район, населений пункт, вулиця, буд.) Телефон магазину 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ПОСТАЧАЛЬНИК 

ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” 

 

Генеральний директор_________________С.Ф.Портянко 

М.П. 

ПОКУПЕЦЬ 

_________________________________________________ 

 

Директор _________________   ______________________ 

М.П. 

 


