
Постачальник ________________________                       Покупець _________________________________ 

ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ МЕБЛІВ № 

 

м. Харків                                                                                                             

 

ФОП Тарасов Сергій Володимирович, ІПН: 21883736, адреса: 61109, м. Харків, вул. 

Ванди Василівської, буд. 15-А, іменований надалі «Постачальник», з одного боку, та 

__________(ПІБ покупця), іменований надалі «Покупець», з іншого боку, а разом «Сторони», 

уклали цей Договір про наступне: 

 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ: 

Постачання меблів - діяльність, пов'язана з частиною логістики, яка охоплює власне 

виробництво, складування, транспортування, оприходування товарів, внутрішню перевірку й 

зберігання виробленої Продукції для подальшої передачі Замовнику. 

Продукція (Товар) – меблеві конструкції, що постачаються, збираються Виконавцем у 

відповідності, до погоджених Сторонами: формі, якості, згідно технічних характеристик, 

придатні для використання її за призначенням та відповідають вимогам, що зазвичай 

висуваються для подібних виробів. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Постачальник зобов'язується виготовити і передати у власність, а Покупець зобов'язується 

прийняти та оплатити меблі іменовані надалі «Продукція» відповідно до Рахунку, який водночас 

є бланком замовлення та включає повний перелік замовлених товарів та послуг, їх кількість, 

розміри та характеристики   (Додаток №1), який є невід'ємною частиною цього договору. 
 

2. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ  

2.1. Якість продукції визначається якістю матеріалів, використовуваних при виготовленні 

Товару і відповідає технічним умовам і сертифікатам якості на використані у виробництві 

матеріали. 

2.2. Гарантійний термін експлуатації меблевих конструкцій визначається тридцятьма 

шістьма місяцями з моменту покупки для експлуатації в комерційних цілях і 

шістдесятьма місяцями для експлуатації в особистих цілях. 

2.3. Гарантійні зобов'язання зберігаються при виконанні умов гарантії згідно Додатку №3, що є 

невід'ємною частиною цього договору і за умови виконання Покупцем Правил експлуатації та 

догляду за меблями зі штучного ротагу та текстильного шнура згідно з Додатком №2, який є 

невід'ємною частиною цього договору. 
 

3. УМОВИ ПОСТАВКИ 

3.1. Поставка товару здійснюється на умовах: EXW- м. Харків, Україна, склад Постачальника 

згідно правил ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року. 

3.2. Виробництво і поставка товару здійснюється на підставі обопільного погодження за 

асортиментом, кількості і характеристикам Продукції згідно Рахунку (Додаток №1), що є 

невід'ємною частиною цього договору. 

3.3. Поставка товару проводиться в термін _______ 

3.4. Постачальник повідомляє Покупцеві (поштою, e-mail або за допомогою факсимільного 

зв'язку) про готовність товару до відвантаження. Покупець підтверджує (поштою або за 

допомогою факсимільного зв'язку) отримання від Постачальника даної інформації із 

зазначенням дати отримання, посади і прізвища особи з боку Покупця, який отримав 

повідомлення про готовність товару до відвантаження. 

3.5. Умови поставки можуть змінюватися за письмовим погодженням Сторін. 

3.6. До кожної партії товару Постачальник докладає наступні документи:  

- видаткова накладна; - товарно-транспортна накладна (при необхідності); 

3.7. Вартість упаковки входить у вартість товару, а сама упаковка поверненню не підлягає. 
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3.8. Ціни, зазначені в Рахунку (Додаток №1), не підлягають розголошенню третім особам і є 

ексклюзивними, що поширюються одноразово, тільки на асортимент і кількість товару, 

вказаний в Рахунку. 
 

 

4. УМОВИ ПЛАТЕЖІВ 

4.1. За поставлений товар Покупець здійснює передоплату в розмірі 70 (сімдесяти) % від 

загальної вартості в Рахунку (Додаток №1), що є невід'ємною частиною цього договору. 

4.2. Решта грошових коштів в розмірі 30 (тридцяти) % Покупець оплачує за фактом отримання 

повідомлення від Постачальника, згідно п.3.4., До фактичного відвантаження товару. 
 

5. УМОВИ ПРИЙОМУ ТОВАРІВ 

5.1. Покупець проводить прийом товару відповідно до інструкцій про порядок приймання 

продукції виробничо-технічного призначення і ТНП за кількістю і якістю в момент 

відвантаження товару зі складу Постачальника за адресою: Україна, м. Харків, вул. Ванди 

Василівської, буд. 15-А. 

5.2. Здача-приймання  товару за кількістю проводиться згідно з накладною. 

5.3. Покупець після його повідомлення Постачальником, згідно п.3.4., повідомляє 

Постачальнику контактні дані (телефон, ПІБ) представника Покупця, відповідального за 

приймання товару, уповноваженого підписати накладну від імені Покупця. 
 

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

6.1. Сторони цього договору тимчасово звільняються від виконання зобов'язань, якщо це 

невиконання пов'язано з обставинами непереборної сили, на які вони не впливають і не мають 

відповідальності за їх виникнення, а саме: стихійні лиха, пожежі, екстремальні погодні умови, 

страйки, військові дії, рішення законодавчих або виконавчих органів та інших надзвичайних 

обставин, незалежних від сторін. У такому випадку термін виконання зобов'язань за цим 

договором переноситься відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини, але не 

більше трьох місяців. 

6.2. Довідка, що видається Торгово-промисловою палатою відповідної сторони - Постачальника 

або Покупця, яка надається другій стороні даного договору не пізніше 10 днів з моменту 

настання форс-мажорних обставин, є достатньою підставою для підтвердження форс-мажорних 

обставин і терміну їх дії.  

6.3. Порушення терміну, зазначеного в п.7.2 цього Договору, позбавляє сторону права 

посилатися на дію обставин непереборної сили. 
 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. У разі порушення термінів поставки з вини Постачальника, він виплачує Покупцю 

неустойку в розмірі 0,05% від вартості, недопоставленого в строк товару за кожен день 

прострочення. 

7.2. У разі якщо Покупець не приймає товар протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту 

отримання повідомлення про готовність товару до відвантаження, Покупець сплачує 

Постачальнику неустойку в розмірі 0,05% від вартості неприйнятого товару за кожний день 

прострочення. 

7.3. У разі якщо Покупець не оплачує товар в строк, відповідно до п.5.2 цього договору, 

Покупець сплачує Постачальнику неустойку в розмірі 0,05% від вартості неоплаченого товару 

за кожен день прострочення. 

7.4. У разі якщо Покупець виявляє поставку неякісного товару, то Покупець зобов'язаний 

викликати представника Постачальника протягом 24 годин з моменту виявлення, або скласти 

акт рекламації затвердженої форми і відправити його поштою або факсимільним зв'язком. 

7.5. Постачальник виконує поставку товару належної якості і / або допоставку протягом 30 

календарних днів з дня визнання Постачальником отриманої рекламації, підтвердженої або 

представником Постачальника, або узгодженої поштою або факсимільним зв'язком. 

7.6. Одностороння зміна умов замовлення та Специфікації погодження Продукції не 

допускається.  
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8. Вирішення спорів 

8.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути з даного договору, сторони вирішують 

шляхом переговорів. 

8.2. У разі недосягнення згоди у процесі переговорів, суперечки підлягають розгляду у суді. 
 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ 

9.1. Договір складений в двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну 

силу для кожної Сторони.  

9.2. Договір може бути змінений і доповнений за згодою Сторін. Доповнення та зміни до 

договору оформляються письмово і підписуються уповноваженими особами. 

9.3. Документи, передані c допомогою факсимільного зв'язку, мають силу оригіналу до моменту 

надання оригіналу. 

9.4. Сторони повинні надати одна одній оригінал документа не пізніше 30 днів з моменту 

підписання документа, переданого за допомогою факсимільного зв'язку. 

9.5. При зміні адреси і реквізитів кожна зі Сторін, у якій відбулися зміни, повідомляє про це 

іншу Сторону протягом 5-ти календарних днів. 

9.6. Одностороннє розірвання (припинення) цього Договору, допускається для будь якої 

Сторони за умови письмового повідомлення іншої сторони, не менше ніж за 15 календарних 

днів. 

9.7. Постачальник має статус платника єдиного податку, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

 

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до моменту 

розірвання його за згодою обох Сторін або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань 

за даним Договором. 
 

11. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК:  ПОКУПЕЦЬ: 

ФОП Тарасов Сергій Володимирович  ___________________ (ПІБ покупця) 

ІПН: 

ІПН: 21883736  e-mail:  

e-mail: pradex-m@pradex.ua                  

Адреса: 61109, м. Харків, вул. Ванди 

Василівської, буд. 15-А      

 Адреса:  

р\р: UA963510050000026006613414600      

в АКiБ «Укрсиббанк» у м. Київ, 

МФО 351005                                                        

  

 

 

Тел.: +38(0__)___-__-__ 

Тел.: +38(095)7897206             

__________________ С.В. Тарасов 

 _________________ (підпис) 
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Додаток №1 до договору поставки № ______ від  __.__.2021 року 

  
 Рахунок № ___ від __.__. 2021 р. 

 
  
 

  
 

                                         

 

Постачальник: 

 ФЛП Тарасов Сергей Владимирович,  IПН 2146515810,  
 61082, Харьковская область, город Харьков, Червонозаводской район, ул. Василевской Ванди, д. 15-А,  
 р/р UA963510050000026006613414600,  у УкрСиббанк,  МФО 351005 

 

     

 Не є платником податку на прибуток на загальних підставах 

 
                                         

 

Покупець:  Розничный покупатель 

 
                                         
 

                                                  
  

 

№ Товар (найменування, розміри, колір тощо) Од. Кіл-ть Ціна Сума 

  

 

              

  

 

              

  

 

              

  

 

              

  

 

              

  
                            
                             

Разом: 
           

                         

    ПДВ не 
пере
дбач

ено 
           

 
Всього найменувань 0, на суму  грн 

 

 

Нуль гривень 00 копійок 

   

 
                                                                              

 

                                         

                
Виписав(ла) 
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Додаток №2 до договору поставки №________ від   __.__. 2021 року 

м. Харків                                                                                                                                       

12. Правила експлуатації та догляду за меблевими конструкціями зі 

штучного ротангу та текстильного шнура/стрічки 

Меблі та меблеві конструкції такого типу повинні використовуватися відповідно до 

функціонального призначення виробу. 

Гарантія дійсна при прояві прихованого виробничого браку і не поширюється на 

поломки, викликані неправильною експлуатацією або некоректним транспортуванням.  

При перевезенні або зберіганні не допускається штабелювання меблів 

 

Обмеження при експлуатації і зберіганні меблевих конструкцій зі штучного ротангу 

текстильного шнура/стрічки: 

 

1. Не можна на тривалий час залишати меблі та меблеві конструкції поблизу джерел 

підвищеного тепла, опалювальних приладів (батареї, обігрівачі), необхідно не допускати нагрів 

деталей виробів вище 70 градусів за Цельсієм, а також заборонено ставити меблі близько біля 

джерел відкритого вогню (плити, мангали, каміни, багаття), допускати потрапляння гарячих 

предметів на меблі. 

2. Не допускаються механічні пошкодження меблів та меблевих конструкцій з декоруванням 

текстильним шнуром. 

3. Не можна перевищувати навантаження на одне посадочне місце понад 120 кг. 

Не можна ставати на меблі ногами. Нерівномірне навантаження на елементи меблів може 

привести до їх пошкодження. Забороняється сидіти на спинці і підлокітниках. Також заборонена 

різке динамічне навантаження (стрибки) на меблі. 

4. При переміщенні і транспортуванні меблі повинні бути упаковані, щоб уникнути утворення 

подряпин на виробах. 

5. Не можна допускати попадання на поверхні меблів агресивних рідин, які можуть пошкодити 

матеріал шнура і каркас виробів (кислоти, ацетон, розчинник, ПММ та інше). 

6. У разі виникнення забруднення меблів необхідно засохлий бруд змити теплою мильною 

водою з губкою і просушити. Не можна відривати або сколювати засохлий бруд з поверхні 

твердими гострими предметами. 

7. Забруднення можна видаляти за допомогою щіток з м'яким ворсом, або пилососом з 

пухнастими насадками, не допускаючи пошкоджень. 

8. Допускається використання мийок високого тиску. 

9. Необхідно забезпечувати дбайливе поводження з меблями та меблевими конструкціями, 

декорованими текстильним шнуром, забороняється складувати, зберігати або використовувати 

меблі в положенні, повернутому на бік. 

10. При використанні в умовах підвищеної вологості, необхідно періодично просушувати дані 

вироби в теплих, добре вентильованих приміщеннях або на вулиці. 

Для забезпечення гарантійного ремонту або обслуговування меблі та меблеві конструкції, 

декоровані текстильним шнуром, повинні бути передані виробнику з попереднім повідомленням 

по телефону. Транспортні витрати не включаються до гарантійних зобов'язань. 
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Додаток №3 до договору поставки № ______ від  __.__.2021 року 

 

м. Харків                                                                                                                                       

13. Гарантійні зобов'язання Постачальника 

13.1.1.   Гарантійне обслуговування меблів та меблевих конструкцій здійснюється відповідно до 

вимог та в строки, що визначаються законодавством України. Гарантійний термін експлуатації меблів та 

меблевих конструкцій визначається тридцятьма шістьма місяцями з моменту покупки для експлуатації в 

комерційних цілях і шістдесятьма місяцями для експлуатації в особистих цілях. Гарантійний термін 

експлуатації текстильних виробів визначається дванадцятьма місяцями з моменту покупки. Гарантія від 

корозії на сталевих каркасах визначається дванадцятьма місяцями з моменту покупки. 

13.2.   Відлік гарантійного терміну експлуатації меблів, відповідно до зобов'язань 

Постачальника, починається з дати поставки продукції Покупцеві, яка фіксується в накладних, завірених 

підписом представника Постачальника та підписом представника Покупця після приймання виробів. 

13.2.1.   Безкоштовне усунення виробничих дефектів здійснюється Постачальником тільки після 

експертного висновку представника Постачальника в результаті огляду меблів та меблевих конструкцій з 

дефектами на території Постачальника. Гарантійний ремонт проводиться на території Постачальника. 

13.2.1.1.   На час технологічної експертизи та гарантійного ремонту Постачальник не 

замінює пошкоджені меблі іншими виробами. 

14. Зміст і порядок виконання гарантійних зобов'язань 

14.1.1.   Претензії з приводу зовнішнього вигляду, недостатньою комплектації або невідповідності 

поставленої продукції відповідно до замовлення Покупця приймаються безпосередньо під час 

приймання товару Покупцем. Надалі подібні претензії не приймаються, а всі роботи зі зміни 

номенклатури замовлення або зміни поставлених виробів виконуються за рахунок Покупця. 

15.   Безкоштовний гарантійний ремонт поширюється тільки на дефекти, які виникли з вини 

виробничої компанії Постачальника або використання ним при виробництві неякісних матеріалів.  

16.   Гарантійне обслуговування передбачає ремонт або заміну (при неможливості проведення 

ремонту) несправних виробів, неякісних матеріалів, які мають виробничі дефекти. Постачальник не 

компенсує витрати, пов'язані з транспортними та вантажно-розвантажувальними роботами, а також 

складські роботи. 

17.   Гарантійні зобов'язання не припиняються в разі неможливості виконання ремонту через 

відсутність необхідних для його виконання матеріалів і комплектуючих.  

18.   Терміни виконання ремонту відповідають чинному законодавству. У разі відсутності у 

Постачальника матеріалів, необхідних для здійснення ремонту, терміни можуть бути збільшені на 

терміни поставки матеріалів Постачальника, ці терміни попередньо узгоджуються з Покупцем. 

19.   У разі виконання гарантійного ремонту виробу, гарантійний термін на даний виріб 

збільшується на час перебування в ремонті. Гарантійні зобов'язання поширюються на відремонтовані 

або замінені вироби до закінчення гарантії на куплені вироби. 

20.   Гарантійні зобов'язання розглядаються тільки за умови забезпечення Покупцем 

дотримання «Правил експлуатації та догляду за меблями та меблевих конструкцій, оздоблених 

(декорованих) текстильним шнуром/стрічкою», що є Додатком №2 до цього договору. 

20.1.   Меблі для виконання ремонту або заміни (як по гарантії Постачальника, так і за рахунок 

Покупця) приймаються тільки в чистому вигляді. Якщо меблі, що пред'являються Постачальнику не 

відповідають таким умовам, то Постачальник залишає за собою право відмовити в обслуговуванні або 

запропонувати оплатити вартість усунення забруднення меблів. 

21. Постачальник залишає за собою право відмовити в гарантійному ремонті і кваліфікувати його 

як платний в випадках: 

22. 1. Відсутності витратно-прибуткових документів з встановленими номерами і датами завізованих 

підписами представників Постачальника. 

23. 2. Появи дефектів меблів, які виникли внаслідок неправильної упаковки або неправильного 

транспортування або порушення Покупцем «Правила експлуатації та догляду за меблевими 



Постачальник ________________________                       Покупець _________________________________ 

конструкціями зі штучного ротангу та текстильного шнура/стрічки», що є Додатком №2 до цього 

договору. 
24. 3. Самостійний ремонт або ремонт, який зроблений без узгодження з компанією Постачальника. 

25.  

 
 Постачальник ________________________                       Покупець _________________________________ 

26. 4. Поява дефектів внаслідок неправильної чистки або при використанні неякісних засобів для 

догляду за меблями. 

5. Наявності слідів впливу рідин, хімікатів, розчинників, механічних пошкоджень або пошкоджень, 

завданих тваринами, а також у разі наявності термічного пошкодження. 

27. 6. Неприпустимі навантаження на меблі і на всі елементи комплекту меблів (ставали на місце 

сидіння, на стільницю і т.п.). 

28. 7. Якщо причиною пошкоджень є природний знос, особливо при інтенсивній експлуатації, то це 

не може вважатися виробничим дефектом. 

29. 8. Поява дефектів або пошкоджень внаслідок природних катаклізмів (пожежа, повінь, буря, 

тощо), або нещасних випадків. 

30. Не вважаються дефектами наступні зауваження: 

- наявність зазорів між стрічками але у рамках візерунку. 

31. Допускається незначна відмінність відтінків кольору шнура/стрічки. 

 

32. Додаткове сервісне обслуговування 

33.   Меблі з дефектами, які виникли з вини Покупця внаслідок поломки, термічного 

пошкодження, зайвого навантаження або неправильної експлуатації можуть бути відновлені, 

відремонтовані або замінені за рахунок Покупця. 

34.   Після завершення гарантійного терміну на меблі Постачальник забезпечує Покупцеві 

післягарантійне обслуговування (ремонт) за рахунок Покупця. 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК:  ПОКУПЕЦЬ:  

ФОП Тарасов Сергій Володимирович  ___________________ (ПІБ покупця) 

ІПН: 
 

ІПН: 21883736  e-mail:   

e-mail: pradex-m@pradex.ua                  

Адреса: 61109, м. Харків, вул. Ванди 

Василівської, буд. 15-А      

 Адреса:   

р\р: UA963510050000026006613414600      

в АКiБ «Укрсиббанк» у м. Київ, 

МФО 351005                                                        

  

 

 

Тел.: +38(0__)___-__-__ 

 

Тел.: +38(095)7897206             

__________________ С.В. Тарасов 

 _________________ (підпис)  

 


