Додаток 1
до Методичних рекомендацій про порядок закупівлі,
ціноутворення на сільськогосподарську продукцію,
продукти її переробки і сировину та розрахунків із
здавальниками
Примірний договір
на закупівлю сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки та сировини в 20__ році
м.____________

«__»_________ 20__ року
(назва підприємства-виробника, його місцезнаходження)

в особі ________________________________, що діє на підставі __________________________________
(прізвище, ініціали)

і надалі йменується «Товаровиробник», з однієї сторони, та ______________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, місце роботи, посада)

що діє на підставі Статуту і надалі йменується «Заготівельник», з іншої сторони, уклали цей договір про
таке:
1. Обов’язки Товаровиробника
1.1. Товаровиробник зобов’язується:
1.1.1. Продати продукцію, що відповідає за якістю діючим стандартам (технічним умовам), у кількості,
строки та асортименті:

Види продукції
(асортимент та за
сортами)

Обсяги,
(од.
виміру)

в тому числі за місяцями:

Орієнтовна Орієнтовна
договірна
вартість,
ціна за од.
тис. грн.
виміру, грн.

1.1.2. Проводити навантаження продукції на транспортні засоби, а також розвантажувати зворотну тару
силами і засобами ____________ за рахунок__________.
1.1.3. Зазначену в цьому договорі продукцію підготувати до здавання з відповідними супровідними
документами та сертифікатом на наявність нітратів та отрутохімікатів, доставити за узгодженим
графіком, який є невід’ємною частиною договору.
1.1.4. Повернути Заготівельнику тару або відшкодувати її вартість за заставними цінами.
1.1.5. У разі необхідності за окремими угодами надавати Заготівельнику транспортні послуги з
вивезення продукції.
2. Обов’язки заготівельника
2.1. Заготівельник зобов’язується:
2.1.1. Своєчасно прийняти поставлену Товаровиробником продукцію і сировину відповідно до даного
договору, узгодженого графіка, а також правильно, відповідно до держстандартів або технічних умов,
визначити кількісні та якісні показники, оплатити за договірними цінами, які повинні бути погоджені за
10 днів до надходження, з кожного виду продукції.
2.1.2. Нестандартну продукцію, поставлену понад кількість, що передбачена договором, оплатити зі
знижкою ___.
2.1.3. Розрахунки проводити не пізніше 7 (семи) днів з дня прийняття сільськогосподарської продукції,
сировини.

2.1.4. Забезпечити Товаровиробника необхідною тарою за заставними цінами з урахуванням норм
кількості і в термін _________.
2.1.5. При потребі завантажити зворотну тару на транспортні засоби товаровиробника власними силами.
2.1.6. Проводити зустрічний продаж продукції переробки:
Види
продукції

Одиниця
виміру

Кількість
проданої
продукції

Кількість
зустрічного
продажу

Орієнтовна
відпускна
ціна, грн.

Орієнтовна
вартість
продукції, грн.

2.1.7. Заготівельник може за окремою угодою переробити сировину на давальницьких засадах та
відпустити Товаровиробнику на власні потреби.
2.1.8. Заготівельник за погодженням з Товаровиробником може в рахунок авансу під закупівлю
сировини та сільськогосподарської продукції забезпечити товаровиробника матеріально-технічними
ресурсами, різними послугами тощо.
3. Відповідальність сторін
3.1. За невиконання договору з продажу сільськогосподарської продукції Товаровиробник сплачує
Заготівельнику неустойку в розмірі вартості недопоставленої продукції, крім випадків недопоставки
продукції внаслідок фарс-мажорних обставин.
3.2. За несвоєчасне проведення розрахунків за прийняту продукцію Заготівельник сплачує
Товаровиробнику суму платежу і пеню у розмірі ___% від суми за кожен день прострочення.
3.3. У питаннях, не передбачених договором, сторони керуються чинним законодавством.
3.4. Суперечки, які виникають під час виконання договору, вирішуються в інспекції з якості та
формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації і судових органах згідно з
чинним законодавством.
4. Термін дії договору
4.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами до «__»__________ 20__ року.
4.2. Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. Кожен з примірників має
однакову юридичну силу.

Товаровиробник:
Код _______________________
Розрахунковий (поточний)
рахунок № _________________
у _________________________
відділенні __________________
банку _____________________

Товаровиробник _________

5. Юридичні адреси сторін:
Заготівельник:
Код _______________________
Розрахунковий (поточний)
рахунок № _________________
у __________________________
відділенні __________________
банку ______________________

Заготівельник ________

(підпис)

(підпис)

М.П.

