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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 рослинництва українського походження врожаю 2019 р. згідно 

Додаткової угоди до даного Договору. 

1.3. Постачальник здійснює поставку Товару на умовах CPT (ТОВ "МСП "Ніка-Тера") згідно «Інкотермс» 2010 

року, за винятком застережень, прямо передбачених цим Договором. Місце поставки визначається у 

Додаткових угодах до даного Договору. (далі по тексту – «Склад Покупця» або «Пункт накопичення»). 

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 визначається у Додаткових угодах до даного Договору. 

2.1.1. Остаточна вага Товару визначається під час зважування при вивантаженні транспорту в Пункті 

накопичення.  

2.1.2. При зважуванні залізничних вагонів, у разі розбіжності між вагою брутто зазначеною в залізничній 

накладній та вагою по переважуванню більш, ніж на 0,8%, Покупець негайно будь-яким зручним для нього 

способом інформує про це Постачальника про такі розбіжності. У разі, якщо протягом 12 (дванадцяти) 

годин Постачальник не надав відповіді та не розпорядився стосовно вивантаження таких вагонів, вагони 

вивантажуються автоматично, незважаючи на нестачу в них. У такому випадку Постачальник не має права 

висувати претензії до Покупця стосовно можливої нестачі. Постачальник має право вимогти додаткового 

переважування вагонів та бути присутнім особисто або надіслати свого представника для контрольного 

переважування Товару. Додаткові витрати тобто: маневрові роботи, додаткове зважування, простій та 

використання вагонів, що виникають у зв'язку з переважуванням, пов'язаним з розбіжністю за вагою, 

будуть перевиставлені на Постачальника. 

2.2. Якісні показники Товару визначаються у додаткових угодах до даного Договору. 

2.2.1. 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. 

2.2.2. Остаточна якість Товару визначається лабораторією Складу Покупця і застосовується сторонами, як 

підстава для кінцевих розрахунків по якості. 
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2.2.3. При виявленні невідповідності Товару показникам якості, вказаним у Договорі, Покупець негайно будь-

яким зручним для нього способом інформує про це Постачальника. Протягом доби з моменту отримання 

повідомлення Постачальник зобов’язаний прийняти рішення про заміну Товару або, у випадку незгоди 

Постачальника з результатами аналізів лабораторії, має право за власний рахунок вимагати проведення 

незалежної експертизи Товару із залученням першокласного сюрвейєра. Витрати на здійснення такої 

експертизи, а також за простій транспорту і маневрові роботи несе Постачальник. 

2.2.4. У випадку, якщо результати аналізів якості Товару не відповідають вимогам якості, вказаним у Договорі, 

Покупець має право на власний вибір, або прийняти такий Товар (за ціною зниженою на розмір витрат 

(на сушіння та ін.) та за наявності технічної можливості у Складу Покупця), або відмовитись від його 

прийняття. При цьому, нова ціна визначається з урахуванням вартості витрат передбачених пунктом 2.2.5 

Договору. У випадку відмови Покупця прийняти Товар, Постачальник зобов’язаний вивезти Товар та 

нести витрати (або відшкодувати витрати Покупцю) щодо простою та повернення транспорту.  

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. Поставка Товару може здійснюватися автомобільним або залізничним транспортом. 

4.3. Датою поставки партії Товару вважається дата його прийняття на Склад Покупця, що підтверджується 

інформацією з електронного реєстру порту. 

4.4. Постачальник зобов’язаний надати Покупцю попередній графік відвантаження із зазначенням поставок 

Товару по кожному класу. Графік надається у письмовій формі не пізніше, ніж за п’ять робочих днів 

початку поставки. Покупець узгоджує наданий графік із Пунктом накопичення, а також із 

Постачальником у випадку необхідності внесення змін у цей графік. 

4.5. Постачальник зобов’язується здійснювати поставку Товару лише у відповідності до узгодженого з 

Покупцем графіку. 

4.6. Покупець надає інструкції з відвантаження та оформлення транспортно-транспортних  документів до 

початку поставки Товару. Постачальник зобов’язаний здійснювати поставку у суворій відповідності до 

інструкції Покупця. 

4.7. Постачальник зобов’язаний щоденно інформувати Покупця письмово про: статус навантаження кожного 

транспортного засобу, дати завантаження, пункт (станція) відправлення, назва вантажовідправника, 

номери залізничних накладних/товарно-транспортних накладних, масу тари/брутто/нетто Товару, 

завантаженого на кожен транспортний засіб та відправляти реєстр завантаженого Товару на електронну 

пошту Покупця.  

4.8. Постачальник зобов’язаний за власний рахунок забезпечити виготовлення супровідних документів на 

Товар, відправлений в Пункт накопичення відповідно до інструкцій Покупця. Супровідні документи на 

кожен транспортний засіб зазначаються в п.5.2. і п.5.3. Договору та повинні бути надані на момент 

прибуття транспорту в Пункт накопичення. У випадку відсутності або неналежного оформлення 

перевізних документів та посвідчення про якість зерна, що впливають на неможливість вивантаження 

вантажу в місці призначення всі додаткові витрати, враховуючи додаткові збори та штрафні санкції 

несе Постачальник.  

5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ 

5.1. Товар вважається зданим Постачальником і прийнятим Покупцем: 

 по кількості – відповідно з вагою, зазначеною в приймальних документах Складу Покупця; 

 по якості – відповідно до висновку, наданому лабораторією Складу Покупця. 

5.2. Постачальник зобов'язаний надати з кожним транспортним засобом, наступні документи: 



 

 

 
3|6 

 

 

 товарно-транспортна накладна на кожен транспортний засіб;  

 посвідчення про якість зерна (форма 42), протоколи дослідження ГМО та показників безпеки; 

 ветеринарне свідоцтво (форма 2) (на вимогу Покупця); 

 карантинний сертифікат (на вимогу Покупця). 

5.3. Для оплати Товару Постачальник зобов'язаний надати Покупцю наступні документи: 

 копію рахунку-фактури на передану партію Товару, з обов’язковим  подальшим наданням 

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; 

 копія посвідчення про якість зерна (форма 42), протоколи дослідження ГМО та показників безпеки; 

 копія карантинного сертифікату (на вимогу Покупця); 

 копія ветеринарного свідоцтва (форма 2) (на вимогу Покупця); 

 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 сільгосппід-

приємства 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.  

5.4. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця в момент повної оплати відповідної 

партії Товару. Відповідно до умов поставки, від Постачальника до Покупця переходять всі ризики втрати 

або пошкодження Товару в момент фактичної поставки Товару. 

5.5. Усі витрати, пов’язані із зберіганням Товару до моменту його поставки в Пункт накопичення, а також 

доведення його до вимог якості, зазначених у Договорі, сплачуються Постачальником. 

6. УМОВИ ОПЛАТИ 

6.1. Оплата поставки згідно даного договору здійснюється в наступному порядку: 

 Покупець здійснює оплату 80% вартості поставленої партії Товару на розрахунковий рахунок 

Постачальника у строк два банківських дні з моменту отримання документів, передбачених у розділі 

5 Договору. 

 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. 

6.2. У випадку декількох постачань у рамках даного Договору  Постачальник зобов’язується оформляти 

податкові накладні та вести податковий облік ПДВ у розрізі договору. 

6.3. Обов’язки Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними в момент списання грошових коштів з його 

банківського рахунку.  

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

7.1. Обов’язки Постачальника: 

7.1.1. Поставити Покупцю Товар на умовах даного Договору.  

7.1.2. У разі неможливості реалізації Покупцем свого права власності на Товар, що виникла з вини 

Постачальника, після перерахування грошових коштів, Постачальник зобов'язаний протягом 2-х днів 

усунути виниклі перешкоди, а при неможливості їх усунення – повернути отримані грошові кошти та 

відшкодувати збитки, яких зазнав Покупець внаслідок даних обставин.  

7.1.3. Постачальник зобов'язаний своєчасно подавати податкову звітність до податкових органів, оформлену 

згідно вимог чинного законодавства України, яка буде відображати правовідносини, що є предметом цього 
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Договору, при цьому, зобов’язується не вносити будь-яких коригувань в бухгалтерські документи та 

податкову звітність без погодження з Покупцем. 

7.1.4. Якщо після постачання Товару здійснюється будь-яка зміна суми компенсації його вартості (включаючи 

наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення Товару Постачальнику), 

постачальник зобов’язаний в порядку, встановленому законодавством щодо податкових накладних та з 

урахуванням п.п. 7.1.4. Договору, скласти розрахунок коригування до відповідної податкової накладної, 

надати його Покупцю та зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

7.1.5. У випадку, якщо Постачальник не надасть усі документи, зазначені в Договорі та додатках, або такі 

документи будуть надані з помилками, друкарськими помилками, або такі документи будуть відсутні 

частково або повністю, Покупець має право затримати оплату за Товар до моменту надання 

Постачальником усього переліку належним чином оформлених документів. При цьому, Постачальник 

зобов’язаний відшкодувати понесені Покупцем збитки. 

7.1.6. 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.  

7.2. Права Постачальника: 

7.2.1. Вимагати від Покупця прийняття Товару, що відповідає умовам визначеним в Договорі. 

7.2.2. Призупинити виконання Договору у разі порушення Покупцем умов оплати за цим Договором. 

7.2.3. Розірвати Договір у випадках затримки оплати з боку Покупця на строк більше 20 (двадцяти) днів, а також 

в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 

7.3. Обов’язки Покупця: 

7.3.1. Прийняти Товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни Товару або право відмови від 

договору. 

7.3.2. Вчасно здійснювати оплату за цим Договором в розмірі, на умовах і в порядку, визначених Договором.  

7.4. Права Покупця: 

7.4.1. Вимагати від Постачальника постачання Товару. 

7.4.2. У разі прострочення поставки партії 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. 

7.4.3. В разі порушення постачальником порядку заповнення та/або порядку реєстрації податкової накладної в 

Єдиному реєстрі податкових накладних або анулювання реєстрації платника ПДВ Постачальника, або 

застосування державними органами до Покупця санкцій у зв’язку з недотриманням Постачальником 

податкового законодавства, Покупець має право на власний розсуд: 

 в односторонньому порядку відмовитися від Товару, повернути Товар і розірвати цей Договір, без 

відшкодування будь-яких збитків Постачальнику; 

 прийняти Товар, але утримати з оплати його вартості штраф в розмірі 20% від загальної вартості 

Товару, а також стягнути усі витрати та збитки, які Постачальник сплачує протягом трьох днів з 

дати отримання письмової вимоги від Покупця. 

7.4.4. У разі поставки Товару невідповідної якості згідно умов Договору Покупець має право: 

 відмовитися від прийняття та оплати Товару; 

 прийняти Товар за зниженою ціною, узгодженою додатково Сторонами;  

 якщо Товар уже оплачений – вимагати повернення сплаченої суми або заміни на Товар належної 

якості. 
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8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, винна Сторона оплачує 

добросовісній Стороні завдані цим збитки відповідно до чинного законодавства України. 

8.2. У разі нездійснення Покупцем платежу відповідно до умов Договору, Покупець сплачує Постачальнику 

пеню в розмірі 0,1% від вартості поставленого, але неоплаченого Товару за кожен день прострочення 

платежу. 

8.3. У разі порушення Постачальником передбаченого Договором терміну поставки Товару Постачальник 

сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% від вартості не поставленого (недопоставленого) Товару за кожен 

день прострочення поставки.  

8.4. Додатково до пені, передбаченої п. 8.3. Договору, у разі, якщо Постачальник отримав передплату за Товар 

у відповідності до умов Договору  і не поставив його у встановлені Договором строки та/або поставив 

Товар неналежної якості Постачальник зобов’язаний протягом трьох банківських днів з моменту 

отримання вимоги від Покупця повернути суму передплати на його банківський рахунок та додатково 

здійснити на користь Покупця виплату процентів у розмірі 30% річних від суми передплати за кожен день 

користування чужими грошовими  коштами, починаючи з дня одержання таких коштів від Покупця. 

8.5.  У разі порушення термінів поставки Товару передбачених умовами Договору більш ніж на 5 календарних 

днів та/або поставки Товару неналежної якості,  Постачальник зобов’язаний додатково сплатити на 

користь Покупця штраф у  розмірі 10 % від загальної вартості відповідної партії Товару. 

8.6. 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). 

Постачальник зобов'язується протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання відповідної письмової 

вимоги сплатити Покупцю грошові кошти в розмірі рівному сумі, на яку Покупцю: 

 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. 

8.7. 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, 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. 

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим 
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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. 

9.2. 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. 

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

палатою України. 

9.4. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права 

посилатися на них. 

9.5. 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. 

10. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 

10.1. У разі виникнення між Сторонами суперечок і розбіжностей за цим договором або в зв'язку з ним, 

Сторони зроблять все необхідне для врегулювання зазначених спорів і розбіжностей шляхом переговорів.  

10.2. 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. 

10.3. Відносини, що виникають при укладенні та виконанні цього Договору та не врегульовані в ньому, 

регулюються чинним законодавством України. 

10.4. Сторони домовились, що термін позовної давності по стягненню неустойки за цим Договором 

встановлюється у три роки згідно із ст. 259 ЦКУ, а період, за який нараховуються штрафні санкції, 

становить один рік. 

11. ІНШІ УМОВИ 

11.1. Сторони цим підтверджують, що вони узгодили всі умови, які визнаються істотними. 

11.2. 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. 

11.3. Договір набуває чинності з моменту його належного підписання сторонами і діє до повного виконання 

сторонами взаємних зобов'язань. 

11.4. Будь-які зміни, доповнення та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами, оформлюються 

письмово і дійсні при наявності підписів та печаток обох Сторін. 

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

втратили силу. 

11.6. Договір складений в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну 

силу. Підписані належним чином електронні копії цього Договору, додатки до нього та додаткові угоди, 

надіслані за допомогою засобів факсимільного або електронного зв’язку мають юридичну силу до 

моменту обміну їх оригіналами. Обмін підписаними примірниками Договору повинен бути здійснений 

протягом чотирьох днів з моменту його укладання.  

11.7. 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. 

11.8. Договір дійсний з моменту підписання і до повного виконання сторонами своїх зобов'язань. 
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12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

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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