
ДИСТРИБ’ЮТОРСЬКИЙ  ДОГОВІР № 1 

 

м. Київ                                               «08» грудня 2016 р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ромашка», в особі директора Іванова 

Івана Івановича), що діє на підставі Статуту (далі — «Постачальник»), з однієї сторони,  

та  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Троянда», в особі директора Петрова 

Петра Петровича), що діє на підставі Статуту (далі — «Дистриб’ютор»), із другої сторони, 

далі за текстом цього Договору разом іменуються як «Сторони», а кожен окремо — 

«Сторона», уклали Дистриб’юторський договір № 1 (далі — Договір) про таке. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Постачальник зобов’язується поставляти й передавати у власність Дистриб’ютору 

Продукцію, а Дистриб’ютор зобов’язується приймати Продукцію, оплачувати її вартість і 

бере на себе обов'язки з розповсюдження Продукції на обумовленій Сторонами Території.  

1.2. Сторонами визначена така Територія: м. Одеса й Одеська область, а також усі 

торгові точки, що входять до Національної мережі будівельно-господарських гіпермаркетів 

«Пряма лінія» (незалежно від місця розташування останніх).  

1.3. Продукцією є товари згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 до Договору. 

Постачальник гарантує наявність усіх необхідних документів, які підтверджують його права 

на технічні умови, за якими виготовляється Продукція, а також відповідність Продукції 

національним вимогам щодо безпеки та якості, а її упаковки — вимогам щодо маркування. 

 

2. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ДИСТРИБ’ЮТОРА 

2.1. Дистриб’ютор отримує від Постачальника виключні права на розповсюдження 

Продукції. Під виключними правами Сторони вважають безумовне й неоспорюване право 

Дистриб’ютора на одноосібне здійснення продажу Продукції на Території.  

2.2. Дистриб’ютор має право формувати власну дилерську мережу з дотримання 

обмежень, передбачених Договором. 

2.3. Дистриб’ютор зобов’язаний дотримуватися цінової політики Постачальника та не 

відхилятися від рекомендованих цін на Продукцію, визначених у Додатку 2 до Договору, 

більше ніж на 20 (двадцять) відсотків. 

2.4. Дистриб’ютор зобов’язаний надати контакти відповідальних осіб для здійснення 

комунікації з Постачальником та вирішення питань щодо фінансів, продажу, логістики. 

2.5. Дистриб’ютор зобов’язаний здійснювати своєчасну доставку Продукції 

Постачальника в торгові точки. 

2.6. Дистриб’ютор зобов'язаний постійно підтримувати на своєму складі запас 

Продукції Постачальника в повному асортименті, виходячи з дійсного попиту. 

2.7. Дистриб’ютор зобов'язаний неухильно дотримуватись інструкції Постачальника в 

частині транспортування та зберігання Продукції.  

2.8. Дистриб’ютор зобов'язаний систематично здійснювати ротацію товару на складі з 

метою недопущення залежування товарів. 

2.9. Дистриб’ютор зобов'язаний купувати Продукцію в Постачальника на суму від 

10 000 грн (десяти тисяч грн) щомісяця. 

2.10. Дистриб’ютор зобов'язаний забезпечити рекламу Продукції шляхом 

розповсюдження наданих Постачальником рекламних матеріалів. 

2.11. Дистриб’ютор зобов'язаний розмістити інформацію про Продукцію на власній 

веб-сторінці. 

2.12. Дистриб’ютор зобов'язаний за письмовим запитом Постачальника надавати 

інформацію про виконання Договору. 



2.13. Дистриб’ютор зобов'язаний повідомляти Постачальника про всі претензії 

споживачів щодо якості Продукції. 

2.14. Дистриб’ютор не має права продавати, дарувати, обмінювати Продукцію 

Постачальника за межами Території.  

2.15. Дистриб’ютор зобов'язаний утримуватися від реалізації товарів, що є 

аналогічними до Продукції, зазначеної в Додатку 1 до Договору, і складають їй конкуренцію.  

 

3. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА 

3.1. Постачальник має право у випадку непідтримання Дистриб’ютором рівня 

представленості Продукції в торгових точках на Території протягом двох місяців обмежити 

права Дистриб’ютора, визначені п. 2.1 Договору, повідомивши його про це не пізніше ніж за 

10 днів. 

3.1. Постачальник має право в письмовій формі вимагати від Дистриб’ютора надання 

звіту про стан виконання Договору (обсяги реалізованої Продукції та залишків тощо). 

3.2. Постачальник зобов’язаний завчасно (не пізніше, аніж за 45 (сорок п’ять) днів) 

інформувати Дистриб’ютора про зміну цін на Продукцію, а також про зміни в асортименті. 

3.3. Постачальник зобов’язаний своєчасно виконувати узгоджене Сторонами 

замовлення Дистриб’ютора на поставку Продукції. 

3.4. Постачальник зобов’язаний поінформувати Дистриб’ютора про належні умови 

транспортування та зберігання Продукції. 

3.5. Постачальник зобов’язаний надавати Дистриб’ютору рекламні матеріали для 

рекламування Продукції. 

3.6. Постачальник зобов’язаний надати контакти відповідальних осіб для здійснення 

комунікації з Дистриб’ютором та вирішення питань щодо фінансів, продажу, логістики. 

3.7. Постачальник зобов’язаний забезпечити Дистриб’ютора документацією на 

Продукцію, що вимагається чинним законодавством для здійснення її продажу. 

3.8. Постачальник зобов’язаний не використовувати третіх осіб для продажу 

Продукції (за винятком осіб, із якими були укладені договори до моменту підписання 

Договору, і за умови повідомлення Дистриб’ютора про зазначених осіб і строки, на які з 

ними існує домовленість). 

3.9. Постачальник зобов’язаний розмістити на власному веб-сайті інформацію про 

Дистриб’ютора. 

 

4. ПОСТАВКА ТА ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПРОДУКЦІЇ 

4.1. Постачальник зобов'язується здійснювати поставку товару за замовленням на 

умовах EXW-склад (адреса складу Постачальника: Київська обл., м. Васильків, вул. 

Грушевського, 55А). 

4.2. Замовлення на кожну окрему поставку здійснюється за 3 робочих дні до моменту 

відвантаження Продукції.  

4.3. Замовлення на поставку має містити кількість Продукції за найменуваннями, ціну 

на Продукцію, бажаний день і час відвантаження Продукції.  

4.4. Поставка Продукції здійснюється після узгодження прийнятих Постачальником 

до виконання замовлень Дистриб’ютора. 

4.5. Перехід права власності на Продукцію відбувається в момент підписання 

вповноваженими представниками Постачальника та Дистриб’ютора акта приймання-

передачі, оформленого згідно з вимогами чинного законодавства.  

4.6. Претензії Дистриб’ютора щодо Продукції (нестача, бій, втрата товарного вигляду 

тощо) повинні пред’являтися під час приймання Продукції та фіксуватися документально. 

Претензії, висловлені після прийому Продукції вповноваженим представником 

Дистриб’ютора, не  розглядаються,  крім випадків прихованих виробничих недоліків й інших 

недоліків, які неможливо відразу виявити . 



4.7. Претензії Дистриб’ютора розглядаються Постачальником протягом 5 (п’яти) 

робочих днів із моменту їх пред’явлення. Протягом зазначеного строку Постачальник 

зобов’язаний або усунути за власний рахунок виявлені Дистриб’ютором недоліки, або 

надати Дистриб’ютору мотивовану відмову в письмовій формі.  

 

5. ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

5.1. Ціни на Продукцію встановлюються в національній валюті України — гривні. 

Розрахунки Дистриб’ютора з Постачальником здійснюються в національній валюті України 

— гривні, у безготівковій формі (шляхом перерахування коштів на банківський рахунок). 

5.2. Дистриб’ютор зобов’язаний оплачувати вартість Продукції протягом 10 (десяти) 

календарних днів із моменту її відвантаження.  

5.3. Дистриб’ютор має право за погодженням із Постачальником здійснювати 

попередню оплату Продукції, згідно з узгодженим Сторонами замовленням. 

5.4. Сторони щомісяця (до 5 (п’ятого) числа місяця) проводять звірку взаємної 

заборгованості за Договором. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. У випадку якщо Дистриб’ютор у строк, зазначений у п. 5.2. Договору, не оплатив 

або оплатив не в повному обсязі отриману Продукцію, він зобов’язаний сплатити 

Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, за 

кожен день прострочення.  

6.2. У разі несвоєчасної поставки продукції Постачальником Постачальник сплачує 

пеню на користь Дистриб’ютора в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку 

України, за кожен день затримки. 

6.3. У разі відмови Дистриб’ютора від прийняття й оплати Продукції він відшкодовує 

Продавцю збитки, що виникли в нього у зв’язку з такою відмовою. 

 

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

7.1. Усі спірні питання, що випливають із Договору, Сторони вирішують шляхом 

переговорів. 

7.2. У випадку неможливості досягти згоди шляхом переговорів спір передається на 

розгляд до Господарського суду міста Києва. 

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

8.1. Договір набирає юридичної сили з дня його підписання сторонами та діє до 

08 грудня 2017 року.  

8.2. Строк дії Договору автоматично подовжується на один рік у випадку, якщо жодна 

зі Сторін не повідомить іншу про відмову від подальшої участі в Договорі (не пізніше ніж за 

один місяць до спливу строку його дії). 

8.3. Закінчення строку Договору не звільняє Сторін від відповідальності за його 

порушення, яке мало місце під час дії Договору. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання 

своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин 

непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору та які Сторони не могли ані 

передбачити, ані попередити розумними заходами. 

9.2. Обставинами непереборної сили Сторони погодилися вважати обставини, що 

знаходяться поза розумним контролем Сторін, а саме: повені, землетруси, пожежі й інші 

стихійні лиха; війну, військові дії, акти тероризму; страйки; прийняття органами державної 

влади та/або місцевого самоврядування нормативних актів або прийняття судами чи 



арбітражними органами рішень, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх 

зобов’язань за цим Договором. 

9.3. Наявність та строк дії обставин форс-мажору має бути належно підтверджено 

уповноваженим компетентним органом держави місця існування відповідних обставин. 

9.4. У випадку настання обставин форс-мажору строк виконання зобов’язань 

Сторонами за цим Договором подовжується відповідно до часу, протягом якого діють такі 

обставини. 

9.5. У випадках коли обставини форс-мажору діють понад 6 (шість) місяців або коли 

при виникненні таких обставин стає очевидним, що такі обставини діятимуть більше такого 

строку, будь-яка Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку, за умови 

повідомлення про це іншу Сторону не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до 

дати дострокового розірвання. 

 

10. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

10.1. Сторони зобов’язані зберігати комерційну таємницю, до якої належить 

інформація, котра: 

— при повідомленні була письмово охарактеризована як така, що становить 

комерційну таємницю; 

— не є загальнодоступною; 

— представляє комерційний інтерес або дає конкурентні переваги; 

— містить текст Договору, будь-які матеріали, інформацію та відомості, що 

стосуються Договору, є конфіденційними та не можуть передаватися третім особам без 

попередньої згоди Сторони Договору. 

10.2. Обмеження, зазначені в п. 12.1 Договору, не поширюються на офіційні запити 

державних контролюючих органів, відповіді на які Постачальник або Дистриб’ютор 

зобов’язаний надати згідно із чинним законодавством України. 

 

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ 

11.1. Усі неврегульовані в Договорі питання регулюються відповідно до діючого 

законодавства України. 

11.2. Із припиненням Договору Дистриб’ютор зобов’язаний поінформувати 

Постачальника про залишки нереалізованої Продукції, порядок розпорядження якими 

залежатиме від обсягу та буде врегульований окремо. 

11.3. У випадку зміни юридичної адреси чи реквізитів банківського рахунка Сторони 

повідомляють про це один одного за 5 (п’ять) робочих днів до відповідної зміни. 

11.4. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, 

попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні чи письмові домовленості 

Сторін із питань, що так чи інакше стосуються предмета Договору, втрачають юридичну 

силу. 

11.5. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід’ємними частинами й мають 

юридичну силу у випадку, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами та 

скріплені печатками Сторін. 

11.6. Усі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до 

уваги винятково за умови, якщо вони в кожному окремому випадку датовані, засвідчені 

підписами та печатками Сторін. 

11.7. Договір складений у двох автентичних примірниках (по одному для кожної 

Сторони), що мають однакову юридичну силу.  

11.8. Постачальник є резидентом України та є платником податку на прибуток на 

загальних підставах, не є платником податку на додану вартість. 

11.9 Дистриб’ютор є резидентом України та є платником єдиного податку, не є 

платником податку на додану вартість. 



11.10. Підписанням цього Договору вповноваженими представниками Сторін, 

персональні дані про яких зазначені в цьому Договорі, такі представники підтверджують, що 

кожен із них надав таким чином письмову згоду кожній зі Сторін на обробку нею 

персональних даних про такого представника. Кожен із представників Сторони підтверджує, 

що передбачені в цьому Договорі персональні дані про нього були надані добровільно, і 

будь-яка зі Сторін має право обробляти їх відповідно до мети, установленої такою Стороною 

в її внутрішніх документах. 

 

12. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

       

 

   ПОСТАЧАЛЬНИК:                                                     ДИСТРИБ’ЮТОР: 

  

  

                                                                                      

_______________  /                     /                            ________________   /                    / 

м.п.                 м.п. 
 

«08» грудня 2016 р.                                                                 «08» грудня 2016 р. 


