
ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 

м. Харків «     »  2016 р. 

 

ТОВ «Клініка репродуктивної медицини ім. академіка В.І. Грищенко», в особі директора М.Г. Грищенко, 

який діє на підставі Статуту, що іменується в подальшому «Постачальник», з одного боку 

і_________________________________________________________________________________________ в особі 

________________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, 

іменоване в подальшому «Покупець», з іншого боку, уклали цей договір про наступне: 

1. Предмет договору. 

1.1. За цим договором Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець прийняти та оплатити зразки 

кріоконсервованої сперми донорів для клінічного застосування за цінами, вказаними в накладних. 

1.2. Обсяг поставки визначається Покупцем в кожному конкретному випадку. 

2. Умови поставки і розрахунки сторін. 

2.1. Форма розрахунку між сторонами: безготівковий розрахунок. 

2.2. Форма оплати: за домовленістю сторін. 

2.3. Поставка зразків кріоконсервованої сперми здійснюється в одноразових контейнерах, вартість яких включена 

до вартості зразків які поставляються. Поставка здійснюється на умовах EXW (самовивіз), склад Постачальника в 

м. Харкові, згідно з умовами Інкотермс-2010. У разі, якщо представник Покупця не має можливості з'явитися в 

обумовлений Сторонами термін для отримання зразків, Постачальник має право відправити їх кур'єрською 

поштою або іншою службою доставки на умовах FCA (франко-перевізник), в офіційне місцезнаходження 

Покупця. При цьому всі витрати і ризики по доставці вантажу несе Покупець. 

3. Інші умови. 

3.1. Параметри заморожених зразків кріоконсервованої сперми донора повинні відповідати вимогам ВООЗ до 

заморожених зразків сперми людини. 

4. Відповідальність сторін. 

4.1. За порушення умов Даного Договору винна сторона відшкодовує завдані збитки у порядку, передбачених 

чинним законодавством. 

5. Спори. 

5.1. Всі суперечки за цим договором вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку відповідно до 

чинного законодавства. 

6. Дія договору. 

6.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31 грудня 2016 р. 

6.2. Цей договір може бути розірваний за обопільною згодою сторін. 

6.3. Цей договір складено в двох примірниках по одному для кожної сторони, при цьому кожен екземпляр має 

однакову юридичну силу. 

Реквізити сторін: 

7.1 Постачальник: 

ТОВ «Клініка репродуктивної медицини  

ім. академіка В.І.Грищенка» 
Україна, м. Харків, 61052, вул. Благовіщенська, 25  

тел./факс: (057) 712-15-02, 712-03-04 

Код ЗКПО 37576708 

р/р 26001010118197  

ПАТ «ВТБ Банк» м. Київ  

МФО 321767 

ИПН 375767020334 

С-во ПДВ 200015276 

Платник податку на прибуток на загальних підставах 

7.2. Покупець: 

 

7.3. Підписи: 

 

 

М.П. 

 

 

 

М.П. 

  



Додаток № 1 

від «___» _________ 2016 року 

до Договору поставки № ____ 

від «___» _________ 2016 року 

 

 

 

 

Прейскурант 

№ п-п Спермодоза, група Кількість Ціна без ПДВ ПДВ Сума 

1 А 1 3000 600 3600 

2 В 1 2500 500 3000 

3 С 1 2000 400 2400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постачальник: 

 

ТОВ «Клініка репродуктивної медицини ім. 

академіка В.І. Грищенка»  

м. Харків, 61052, вул. Благовіщенська, 25  

тел./факс: (057) 712-15-02, 712-03-04 

Код ОКПО 37576708 

р/р 26001010118197  

в ПАТ «ВТБ Банк» м. Києва 

МФО 321767 

ІПН 375767020334 

С-во ПДВ 200015276 
Платник податку на прибуток на загальних підставах 

 

 

 

 

Директор _________________М.Г. Грищенко 

 

 

м.п 

Покупець: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________  

 

 

м.п. 
 


