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ДОГОВІР-ОФЕРТА 
 

м. Львів 

 
 

 

Цей Договір поставки товарів адресований необмеженому колу дієздатних фізичних осіб, які виявили 

намір придбати сировину органічного походження для добрив, який є офіційною публічною 

пропозицією (офертою) Постачальника укласти з Покупцем Договір поставки товарів про наступне. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Постачальником за цим Договором виступає: ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЗЕЛЕНЕ МІСТО», код ЄДРПОУ 13838331, в особі директора Калужного Тараса Ігоровича, який 

діє на підставі Статуту. 

1.2. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Покупця на 

укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. 

1.3. Цей Договір є публічним, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 641 Цивільного кодексу 

України на невизначений строк. 

1.4. Договір є обов’язковим для виконання постачальником з дати його оприлюднення на офіційному 

сайті http://zelenemisto.info/ (далі – сайт). Текст договору розміщено за посиланням 

http://zelenemisto.info/. 

1.5. Для Покупця договір є обов’язковим з моменту прийняття пропозиції Постачальника про 

укладення договору. 

1.6. Моментом укладення договору – є момент вчинення Покупцем дій, спрямованих на придбання 

товару (отримання товару, оплата товару тощо). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується передати 

(поставити) Покупцеві товар, а Покупець зобов'язується прийняти вказаний товар і сплатити за 

нього його вартість. 

2.2. Предметом поставки є сировина органічного походження для добрив. 

2.3. Передача товару здійснюється Постачальником за місцезнаходження централізованого 

компостувального майданчика – у м. Львові по вул. Пластовій, 13. 

2.4. Продаж сировини органічного походження для добрив здійснюється Постачальником з понеділка 

по п’ятницю з 08 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. або в інший період лише у випадку попередньої згоди 

на це Постачальника. 

 

3. КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ 

3.1. Товар, що є предметом даного договору, передається у кількості, яку воліє придбати Покупець. 

3.2. Постачальник гарантує, що якість товару, який передається за цим договором, відповідає 

стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, що встановлює вимоги до їх якості, 

які діють в Україні.  

3.3. Товар передається Постачальником без тари та упаковки. Покупець при прийманні товару повинен 

забезпечити власну тару/упаковку. 

 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ 

4.1. Ціна товару, що передається за даним договором, установлюється в національній валюті України, 

згідно прейскурантів постачальника. Загальна ціна договору складається із загальної вартості 

товару, поставленого протягом дії договору.  

4.2. Вартість сировини органічного походження для добрив становить 309.00 грн. (триста дев’ять 

гривень 00 копійок) з ПДВ за 1 (одну) тонну товару. 

4.3. Оплата за цим договором здійснюється не пізніше наступного дня з дня передачі товару шляхом 

перерахування Покупцем грошових коштів на рахунок Постачальника у розмірі 100% (сто 

відсотків) від вартості товару. Форма розрахунків - безготівковий переказ. 
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5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 

5.1. Постачальник зобов’язаний передати покупцю товар в асортименті, за визначеною ціною, 

відповідної якості, в кількості та в строки, обумовлені положеннями даного договору. 

5.2. Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати положення договору шляхом 

розміщення їх на сайті http://zelenemisto.info/. 

5.3. Покупець зобов’язаний: 

5.3.1. Прийняти товар за кількістю (вагою) та асортиментом, зазначеними в рахунку-акті.  

5.3.2. Забезпечити своєчасне і належне приймання товару, що відповідає вимогам, визначеним щодо 

нього у цьому договорі, і який був переданий в порядку та на умовах, визначених у даному 

договорі. 

5.3.3. Забезпечити приймання товару власною тарою/упаковкою. 

5.3.4. Оплатити товар у розмірі та терміни, встановлені цим договором. 

 

6. УМОВИ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ 

6.1. Поставка (передача) товару здійснюється за місцезнаходженням централізованого 

компостувального майданчика – у м. Львові по вул. Пластовій, 13 на умовах EXW (франко-завод) 

у відповідності до Правил тлумачення торговельних термінів «ІНКОТЕРМС» (2020).  

6.2. Датою поставки товару вважається дата передачі товару Покупцю.  

6.3. Право власності на товар та ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару 

до Покупця переходить в момент передачі товару від постачальника Покупцю за відповідним 

актом.  

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ 
7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до чинного законодавства. 

7.2. За несвоєчасне внесення плати Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної 

облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент прострочення за кожний день 

прострочення. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем 

граничного строку внесення плати за послугу відповідно до цього договору. 

7.3. Сплата стороною визначених цим договором та/або чинним в Україні законодавством штрафних 

санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої 

сторони збитки, завдані порушенням договору у повному обсязі. 

7.4. Сплата стороною штрафних санкцій та/або відшкодування збитків, завданих порушенням 

договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей договір в натурі, якщо інше прямо не 

передбачено чинним в Україні законодавством. 

 

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань 

за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин 

непереборної сили). 

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті 

непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, 

повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження 

мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних 

обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу. 

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

9.1. Цей Договір укладається на невизначений строк та вважається укладеним з моменту акцепту 

Покупцем цього Договору (оферти). 

9.2. Розірвання (припинення дії) цього Договору не звільняє Покупця від обов'язку сплатити 

заборгованість Постачальнику за цим Договором. 

9.3. Дія цього Договору також припиняється у разі: 

- прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – Постачальника або визнання його 

банкрутом. 

9.4. Дія договору припиняється шляхом розірвання за: 

- взаємною згодою сторін; 

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою 

стороною. 
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10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
10.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть 

узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку. 

10.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма 

правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору 

відповідно до його умов. 

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
11.1. Сторони досягли згоди, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання 

зобов'язання, припиняється через три роки від дня, коли зобов'язання мало бути виконано. До 

вимог про стягнення неустойки застосовується позовна давність тривалістю у три роки. 

11.2. Власним акцептуванням Договору Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних 

персональних даних. 

11.3. Покупець зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої 

інформації та даних про себе. 

11.4. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних умовах та платника ПДВ. 

11.5. Усі правовідносини, що виникають із договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, 

укладенням, виконанням, зміною та припиненням договору, тлумаченням його умов, 

визначенням наслідків недійсності або порушення договору, регулюються договором та 

відповідними нормами чинного законодавства України. 

 

12. РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА 

ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕЛЕНЕ МІСТО» 

Юридична адреса:79035, м. Львів, вул. Зелена, 153 

Поштова адреса:79008, м. Львів, пл. Ринок,1, каб.418 

р/р UA133204780000026008924428687 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478 

ЄДРПОУ 13838331, ІПН 138383313503,  

Витяг (з реєстру платників ПДВ) №1713504500224 

Телефон (032) 297-55-78 

Електронна адреса: zelene.misto@lvivcity.gov.ua 

 

 


