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Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К», надалі -  «Продавець», в особі 
директора комерційного гіпермаркету «Епіцентр К» м. Рівне Тупайця Максима Миколайовича, що 
діє на підставі Довіреності № 4413 від 27.12.2019 р., з однієї сторони, надалі -  «Сторони» та

&С/& надалі -  «Покупець», в
особі 2 £бс*а. , що діє на підставі

ІМ^ОгГу £> у

СуроусЯр. /  С/У7. * - з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Покупець зобов’язується оплатити Товар на умовах, визначених цим Договором, 
зобов’язується передати Товар у власність Покупця, який зобов’язується прийняти його.( 
Предметом цього Д''™"----  '■ т -""” ^ ■*- . * І  .
Ш  РА : ^9/дГ :

а Продавець
щати ховар у власність покупця, яким зооов язується прийняти иого.^
Договору є наступний Товар /К & з їК  ь Л / і а & л л о / и х

Т. 6Ь £ 4 0 0 с? О -Л [ /РА / : УХ 4 ЛС?6>£?(5 ~

згідно видаткової накладної № Рмк'/$1/~ІРР ■/&Ю<Я.£ від
Доставка Товару з гіпермаркету Продавця здійснюється силами та за рахунок Покупця. У випадку здійснення 
доставки Товару силами та транспортом Продавця, вартість доставки зазначається у розрахунково-платіжних 
документах Продавця.

2. ЦІНА ТОВАРУ. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ
2.1. Загальна сума Договору складається з суми вартості товару, поставленого Продавцем протягом строку дії
цього Договору та вказаного у накладних на такий товар та становить 
^ 9. Р 4  у в ■ * ">■?. 77£>/ї>* / исґсУц&асУ у? * . У .
2.2. Покупець залишає за собою право зменшення чи збільшення загальної суми Договору.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Розрахунки між сторонами за цим Договором здійснюються шляхом переказу Покупцем загальна сума 
оплати на розрахунковий рахунок Продавця в строки, вказані у видатковій накладній на товар.

4. ТЕРМШИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ
4.1. Датою постачання і моментом переходу до Покупця права власності на Товар за цим Договором 
вважається дата передачі Товару Покупцеві або його перевізнику (дата накладної).
4.2. Товар вважається зданим Продавцем і прийнятим Покупцем згідно з кількістю, вказаною в накладних.

5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ
5.1. Якість і комплектність Товару, що постачається, повинні відповідати документам, що підтверджують 
якість товару, зразкам, які мають бути узгоджені з Покупцем.
5.2. Покупець має право при поставці некомплектного Товару чи Товару, що не відповідає нормам якості, 
вимагати від Продавця заміни цього Товару якісним або відшкодування суми цього Товару з його 
поверненням Продавцю. Така вимога пред’являється Продавцю Покупцем протягом 14 (чотирнадцяти) днів з 
дати продажу.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, які не 
залежить від волі Сторін), а саме: військові дії, блокади, пожежі, повені, інші стихійні лиха, Сторони 
звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. У разі, коли дія зазначених 
обставин триває більше ніж два місяці, кожна з Сторін має право на розірвання договору і не несе 
відповідальності за таке розірвання за умови, що вона письмово повідомить про це іншу Сторону не пізніше 
як за 20 днів до розірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово- 
Промисловою Палатою України.
6.2. Сторони не звільняються від своїх обов’язків, які виникли до наступу форс-мажорних обставин.



7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену 
цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або 
неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори, що виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом мирних переговорів
8.2. У випадку не досягнення згоди між Сторонами за спорами шляхом мирних переговорів спір передається 
на розгляд і остаточне вирішення до суду.

9, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31 грудня 2020 року включно, але в будь — 
якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

10. ІНШІ УМОВИ
10.1. З моменту підписання цього Договору всі попередні переговори та листування по ньому втрачають 
юридичну силу.
10.2. Будь-які зміни та доповнення за цим Договором є невід'ємною частиною цього Договору та мають 
юридичну силу лише у випадку їх письмового оформлення та скріплення підписами повноважних осіб і 
печатками.
10.3. Жодна з сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій стороні без 
письмової згоди на те іншої сторони.
10.4. Цей Договір укладено українською мовою в двох примірниках, по одному примірнику для кожної із 
сторін, що мають рівну юридичну силу.
10.5. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, 
регламентуються нормами чинного законодавства України.
10.6. У відповідності до умов Закону України «Про захист персональних даних», кожна Сторона підтверджує, 
що представники відповідної Сторони, персональні дані яких може отримати інша Сторона у процесі 
виконання Договору, надають дозволи на обробку їх персональних даних для мети, пов’язаної із виконанням 
Договору. Сторона, яка отримала персональні дані про будь-якого представника іншої Сторони, звільняється 
від обов’язку повідомляти відповідного представника про передачу його персональних даних іншій особі, за 
умови, що така передача зумовлена виконанням Договору, або вимогами чинного законодавства України.

11. СТАТУС ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
11.1. У відповідності до Податкового кодексу України:
11.2. Постачальник -  ТОВ «Епіцентр К» має статус платника податку на прибуток на загальних засадах.
11.3. Покупець Шп/илл>(£^? і Хр___________________________________________.
11.4. Якщо одна з сторін змінить статус платника податку на прибуток підприємств під час дії цього Договору, 
він зобов’язаний негайно повідомити письмово про такі зміни іншу сторону.

12. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ТОВ «Епіцентр К», 

Гіпермаркет «Епіцентр К» м.Рівне
юрид. адр.:04128, м. Київ, вул. Берковецька,6-К 
факт, адр.: 33005, м.Рівне, вул. Макарова,17 
р/р 26008010251915 в АТ “Альфа-Банк“
ІВ АИ11А623 003460000026008010251915 
Свідоцтво платника ПДВ № 100334701 
ІПН 324902426531, Код ЄДРПОУ 32490244
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