УВАГА: Будь ласка, ознайомтеся з Договором поставки до початку використання послуг ТОВ «Грейн Пауер». Надіслання
заявки на реалізацію товару на сайті означатиме надання Вами безумовної та безвідкличну оферти на укладення
Договору поставки на умовах надання оферти, викладених на сайті: https://grainpower.com.ua/application-uk/, та згоду з
усіма його умовами, що діють на момент надіслання заявки на реалізацію товару.
Якщо Ви не згодні з умовами Договору поставки сільськогосподарської продукції та/або умовами надання оферти не
заповнюйте та не надсилайте заявку на реалізацію товару на сайті ТОВ «Грейн Пауер»:
https://grainpower.com.ua/application-uk/.

ДОГОВІР ПОСТАВКИ
м. Київ
В редакції від 09.08.2019 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Грейн Пауер» в особі Калмикова Станіслава Юрійовича, що діє
на підставі довіреності від 02.01.2019, далі іменований Покупець, та
Особа, яка надала безумовну та безвідкличну оферти на укладення даного Договору поставки на умовах надання
оферти, викладених на сайті: https://grainpower.com.ua/application-uk/, та згоду з усіма його умовами, що діють на
момент надіслання заявки на реалізацію товару шляхом надання всієї необхідної інформації для укладення
даного Договору та надіслання заявки на реалізацію товару на сайті https://grainpower.com.ua/application-uk/, далі
іменована Постачальник, а разом іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.

Постачальник зобов'язується передати, а Покупець прийняти та оплатити Товар, згідно умов
Договору.

1.2.

Товаром за даним Договором є продукція рослинного походження врожаю 2019 р., визначена в
Додаткових угодах до даного Договору.

1.3.

Постачальник здійснює поставку Товару на умовах EXW Франко-елеватор (згідно «Інкотермс» 2010
року) ТОВ «ГТА», вул. Пристанційна 26А, с. Варварівка, Юріївського району, Дніпропетровської області
(далі по тексту – «Місце поставки») згідно «Інкотермс» 2010 року, за винятком застережень, прямо
передбачених цим Договором.

1.4.

Постачальник заявляє та гарантує, що Товар має українське походження, цілком вирощений та
зібраний на території України, крім тимчасово окупованих територій.

2.

КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1.

Кількість Товару та його якісні показники визначаються у Додаткових угодах до даного Договору.

2.1.1.

Якість Товару підтверджується складською квитанцією та карткою аналізу зерна, які видаються
лабораторією зернового складу в місці поставки.

2.1.2.

Товар повинен бути хорошої торгової якості, мати властивий запах, (без затхлого, пліснявого, сторонніх
запахів). Товар має бути вільним від карантинних та санітарних об’єктів, отруйних або шкідливих
речовин, пестицидів та залишків фуміганту. Не допускається зараженість шкідниками та наявність
карантинних бур'янів. Всі інші показники якості Товару повинні відповідати вимогам (ГОСТ або ДСТУ
Товару) та/або Додатковим угодам до даного Договору.

3.

ЦІНА ТОВАРУ

3.1.

Ціна за одиницю Товару вказується у Додаткових угодах до даного Договору.

3.2.

Вартість Договору складає загальну вартість поставленого Товару.

4.

УМОВИ ТА ТЕРМІН ПОСТАВКИ

4.1.

Постачальник повинен здійснити поставку Товару у строки, вказані у Додаткових угодах до даного
Договору.

4.2.

Датою поставки вважається дата складського документу на Товар, виписаного на ім’я Покупця
елеватором в місці поставки і підписання Сторонами видатково-прибуткової накладної на партію
Товару.
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5.

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ

5.1.

Товар вважається зданим Постачальником і прийнятим Покупцем:


за кількістю – відповідно до ваги, зазначеної в складському документі на Товар, виписаному на ім’я
Покупця елеватором в місці поставки;



5.2.

за якістю – відповідно до документів виданих елеватором в місці поставки, що підтверджують
якість Товару.
При передачі Товару Постачальник зобов'язаний надати Покупцю належним чином завірені копії (з
подальшим наданням у тижневий строк оригіналів) наступних документів:


копію рахунку-фактури на передану партію Товару, з обов’язковим
оригіналу в тижневий строк;



видаткову накладну на кожен день поставки відповідної партії Товару (оригінал);



надіслану через MedocIS податкову накладну для її узгодження з Покупцем перед реєстрацією, а
також таку податкову накладну, зареєстровану в Єдиному реєстром податкових накладних, після
її погодження з Покупцем;



складську квитанцію та картку аналізу зерна, видану на ім'я Покупця з обов'язковим зазначенням
якісних характеристик Товару (акт прийму-передачі);



у разі, якщо Постачальник є виробником Товару - свідоцтво про реєстрацію сільгосппідприємства
як суб'єкта спецрежиму сплати ПДВ (витяг з реєстру платників ПДВ) або свідоцтво платника
єдиного податку, Державне статистичне спостереження за формою 4-СГ і формою 29-СГ.



у разі, якщо Постачальник не є виробником Товару - завірені копії документів, що підтверджують
факт придбання Товару у виробника (по всьому ланцюгу поставки), а саме: договори поставки,
видаткові накладні, податкові накладні із квитанціями, свідоцтво про реєстрацію сільгосппідприємства як суб'єкта спецрежиму сплати ПДВ (витяг з реєстру платників ПДВ) або свідоцтво
платника єдиного податку, Державне статистичне спостереження за формою 4-СГ і формою 29СГ.

подальшим наданням

5.3.

Покупець зобов'язаний прийняти Товар та підписати всі документи, що підтверджують його передачу.

5.4.

Право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця в момент передання Покупцю
Товару за складським документом. Одночасно з переходом права власності на Товар, відповідно до
умов поставки, від Постачальника до Покупця переходять всі ризики втрати або пошкодження Товару.

6.

УМОВИ ОПЛАТИ

6.1.

Покупець здійснює оплату 80% вартості поставленої партії Товару на розрахунковий рахунок
Постачальника після отримання Покупцем складського документу на Товар, виписаного на ім’я
Покупця елеватором в місці поставки.

6.2.

Залишок у розмірі 20% вартості поставленої партії Товару оплачується Покупцем протягом трьох
банківських днів з моменту реєстрації Продавцем податкової накладної з урахуванням усіх вимог
чинного законодавства України.

6.3.

У випадку декількох постачань у рамках даного Договору Постачальник зобов’язується оформляти
податкові накладні та вести податковий облік ПДВ у розрізі договору.

6.4.

Обов’язки Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними в момент списання грошових коштів з
банківського рахунку Покупця при здійсненні оплати вартості Товару відповідно до реквізитів,
зазначених у цьому Договорі.

6.5.

У разі прострочення поставки Товару на термін понад 10 (десять) днів Покупець має право переглянути
ціну Товару або розірвати договір в односторонньому порядку. В останньому випадку Постачальник
зобов'язаний здійснити повернення всіх раніше перерахованих на його рахунок грошових коштів,
отриманих за цим Договором.

7.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, винна сторона оплачує
добросовісній стороні завдані цим збитки відповідно до чинного законодавства України.

7.2.

У разі нездійснення Покупцем платежу відповідно до умов Договору та Специфікації, Покупець
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сплачує Постачальнику пеню в розмірі 0,1% від вартості поставленого, але неоплаченого Товару за
кожен день прострочення платежу.

7.3.

У разі порушення Постачальником передбачених Договором та Додатками до нього умов і/або терміну
поставки Товару Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% від вартості не поставленого
(недопоставленого) Товару за кожен день прострочення поставки.

7.4.

В разі анулювання свідоцтва платника податку на додану вартість Постачальника він зобов'язаний
протягом 3-х робочих днів письмово повідомити про це Покупця та в разі надання ним за цей період
податкових накладних відкликати їх та виправити видаткову накладну із зазначенням ціни Товару без
ПДВ.

7.5.

В разі надання Постачальником невірно складеної чи неправильно заповненої податкової накладної
Покупець має право затримати оплату за Товар до моменту виправлення податкової накладної та
подати скаргу до органів Державної фіскальної служби України відповідно до чинного законодавства
України.

7.6.

В разі застосування до Покупця податковими органами штрафних санкцій у зв'язку з відхиленням,
та/або не зарахуванням податкового кредиту по податковій накладній, наданій Покупцю та
незареєстрованій Постачальником на сайті ДФС України та/або неподання Постачальником
звітів/декларацій в податкові органи та/або Постачальником своєчасно не відкореговано податкову
накладну то Постачальник зобов'язаний компенсувати Покупцю завдані збитки у строк встановлений
останнім. При цьому Покупець має право утримати дану суму збитків з оплати за поставлений Товар.

7.7.

У разі якщо органами Державної фіскальної служби України (за наслідками винесення податкового
повідомлення-рішення, акта перевірки, довідки, внесення коригувань до особового рахунка Замовника
як платника податків, іншим способом) та/або рішенням (постановою) суду буде зменшено податковий
кредит Покупця з ПДВ за податковими накладними Постачальника, зменшено валові витрати
Покупця на вартість Товарів, поставлених Постачальником, донараховано Покупцю податки, збори,
обов'язкові платежі, нараховані Покупцю штрафні санкції за порушення податкового законодавства
або судом буде прийнято рішення про стягнення в дохід держави отриманого за угодою, визнаною
недійсною (нікчемною), і це буде пов'язано з:


анулюванням (скасуванням) державної реєстрації Постачальника;



виключенням Постачальника з реєстру платників податку на додану вартість (у тому числі
анулюванням свідоцтва платника ПДВ);



господарськими відносинами Постачальника та/або його контрагентів з підприємствами, які
мають ознаки фіктивності, що зафіксовано в актах перевірки органів державної податкової служби
або в рішенні (постанові) суду;



неналежним чином веденням бухгалтерського та/або податкового обліку, несвоєчасним,
неналежним чином, не в повному обсязі поданням до податкових органів необхідної податкової
звітності;



стягненням в дохід держави всього отриманого Покупцем за недійсною угодою, укладеною між
Покупцем та Постачальником;



будь-якими іншими фактами, пов'язаними з порушенням Постачальником та/або його
контрагентами податкового законодавства.

Постачальник зобов'язується протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати відправлення Покупцем
відповідної вимоги Постачальнику за його місцезнаходженням (вказаним в цьому Договорі) сплатити
Покупцю грошові кошти в розмірі рівному сумі, на яку Покупцю:

7.8.



зменшено податковий кредит по ПДВ;



зменшені валові витрати;



донараховані податки, збори, обов'язкові платежі;



нараховані штрафні санкції;



стягнуто в дохід держави отримане за угодою, визнаною недійсною.

У випадку невірного (некоректного, неповного, із помилками і т.ін.) оформлення податкових
накладних, у тому числі щодо коду Товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з
Державним класифікатором продукції та послуг, згідно з вимогами Податкового кодексу України,
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Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі суми ПДВ такої податкової накладної
протягом 2 (двох) календарних днів після спливу строків реєстрації податкової накладної, встановлених
Податковим кодексом України та здійснити належну реєстрацію відкоригованої податкової накладної
протягом 2-х днів з дати повідомлення, отриманого від Покупця, або самостійного виявлення таких
фактів.
У випадку порушення 2-денного строку для реєстрації відкоригованої податкової накладної та/або
сплати штрафу, передбаченого даним пунктом, Постачальник зобов’язаний сплатити даний штраф в
подвійному розмірі.
Додатково до сплати штрафу, зазначеного в даному пункті, Постачальник зобов’язаний компенсувати
Покупцеві всі та будь-які суми виставлені останньому уповноваженим Податковим органом до сплати у
вигляді пені, штрафу і т.ін., що стало наслідком порушень Постачальником положень Податкового
кодексу України, зазначених в даному пункті.

8.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за
цим договором, якщо це стало наслідком дії непереборної сили, що знаходиться поза контролем
сторін і безпосередньо вплинула на можливість виконання цього договору і яка не могла бути усунута
розумними діями Сторін. При цьому термін виконання зобов'язань Сторонами відстрочується
відповідно на період часу, протягом якого діяли такі обставини.

8.2.

Про настання форс-мажорних обставин, передбачуваний термін їх дії і припинення, Сторона, для якої
вони настали, сповіщає іншу Сторону в письмовій формі протягом 7-ми днів з моменту настання таких
обставин.

8.3.

Настання форс-мажорних обставин повинно бути документально підтверджено торгово-промисловою
палатою України.

8.4.

Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права
посилатися на них.

8.5.

У разі не припинення дії обставин непереборної сили протягом терміну, що перевищує 30-денний
період, Сторони мають право розірвати договір і повернути один одному сплачені грошові кошти
та/або поставлений Товар.

9.

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

9.1.

Спори і розбіжності, що виникли в зв'язку з цим договором, врегулювання яких не досягнуто
Сторонами шляхом переговорів, передаються на судовий розгляд відповідно до підсудності.

10.

ІНШІ УМОВИ

10.1.

Постачальник справжнім підтверджує, що він є власником продаваного Товару, може ним
користуватися і розпоряджатися, а також гарантує відсутність претензій третіх осіб та обмежень
реалізації свого права власності на поставлений Товар.

10.2.

Договір набуває чинності з моменту його належного підписання сторонами і діє до повного виконання
сторонами взаємних зобов'язань.

10.3.

Будь-які зміни, доповнення та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами,
оформлюються письмово і дійсні при наявності підписів обох Сторін.

10.4.

Все листування і попередні переговори за цим Договором після його підписання вважаються такими,
що втратили силу.

10.5.

Всі повідомлення, комунікації, обмін інформацією та документацією в рамках даного Договору, в тому
числі електронними копіями цього Договору, додатками та додатковими угодами до нього можуть
бути здійснені Сторонами за допомогою електронної пошти з використанням виключно електронних
адрес, вказаних в реквізитах сторін. При цьому кожний такий відправлений електронний лист
вважається доставленим після сплину 2-х робочих годин з моменту відправки. Обмін підписаними
примірниками Договору повинен бути здійснений протягом чотирьох днів з моменту його укладання.
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11.

РЕКВІЗИТИ ПОКУПЦЯ
ТОВ «Грейн Пауер»
01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2
ЄДРПОУ 40427580
ІПН № 404275826550
р/р 26005000003094, ПАТ АБ «Південний»
МФО 328209
п/р 26007649509500, ПАТ «УКРСИББАНК»
МФО 351005
п/р 26008015193001, ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
МФО 300346
E-mail: s.kalmykov@grainpower.com.ua
m.shelest@grainpower.com.ua
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