
ДОГОВІР ПОСТАВКИ ТА МОНТАЖУ № ______________     від  

  

Фізична особа-підприємець Буханевич Олександр Валерьянович в подальшому “Продавець”, з 

однієї сторони, та  _______________________________________________ , в подальшому “Покупець”, 

з другої сторони, а разом, в подальшому «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1.   Продавець зобов’язується поставити Покупцеві продукцію: 

__________________________________, надалі “Товар». 

1.2. Покупець зобов’язується оплатити повну  вартість замовлення. 

2. КІЛЬКІСТЬ ТА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ 

2.1.  Кількість Товару ________________________________________ 

2.2.  Загальна сума даного Договору складає ____________________________________ 

2.3.  Порядок пред’явлення претензій з якості регулюється законодавством України. Претензії з якості 

пред’являються відповідно до законодавчих актів України.  

 

   3.   УМОВИ ПОСТАВКИ ТА РОЗРАХУНКІВ 

3.1.  Продавець відпускає Товар Покупцю протягом 7 робочих днів* з моменту погодження Сторонами 

асортименту, ціни та кількості Товару в кожній партії.  

3.2. Транспортні витрати та монтаж входять у вартість поставки.  

3.3.  Передоплата здійснюється  у розмірі __________________________. 

. 

4. ПОРЯДОК  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

4.1.  Всі розбіжності, які виникають під час виконання даного Договору повинні вирішуватися шляхом 

переговорів. У випадку, якщо сторони згоди не досягнуть за допомогою переговорів, розбіжності 

вирішуються у відповідності з діючим законодавством України або передаються на розгляд до 

Господарського суду України.  

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1.  Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим 

договором відповідно до чинного законодавства України. 

5.2.  Продавець несе відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку за якість товару 

у випадку виявлення скритих дефектів товару після його фактичної передачі Покупцеві.  

5.3.  Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим  

договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання 

договору в результаті подій надзвичайного характеру, що сторона не могла запобігти доступними 

способами.  

5.4. Гарантійний термін - 12 місяців та розповсюджується на недоліки виробничого характеру, не   

пов'язані з порушенням Покупцем правил експлуатації, та зберігання продукції.  Гарантія не 

розповсюджуються на дрібну фурнітуру. 

5.5 Товар належної якості, який поставляє Продавець входить до переліку товарів, що не 



підлягають обміну (згідно Додатку №3 з Постанови Кабміну «Про реалізацію окремих 

положень Закону України «Про захист прав споживчів») як такий що виготовлений під 

індивідуальний розмір.                   

6. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1.  Даний Договір укладений у 2 (двох) оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін. 

Кожний примірник цього Договору  має однакову юридичну силу. 

6.2.  Цей Договір може бути розірваний тільки за згодою сторін. 

6.3.  У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством 

України. 

6.4.  Всі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути здійснені за згодою Сторін у письмовий 

формі, підписані уповноваженими особами Сторін та скріплені їх печатками. 

6.5. Строк дії Договору до 31 грудня 2015 р. 

 

*Строки поставки можуть змінюватися в залежності від сезонних коливань, наявності матеріалів та фурнітури  

(до 10 робочих днів).   

 Постачальник: 
ФОП Буханевич Олександр Валерьянович 

Р/р 26004239399800  в АКІБ 

"УКРСИББАНК", м. Харків  

МФО 351005 

 ЄДРПОУ 

1616206419 

www.blinds.com.ua  

e-mail: 2274324@gmail.com 

тел.: 227-43-24, (098) 222-98-30 

 Покупець: 
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