
м. Київ

___________________________________,  яка(ий) зареєстрована(ий) та проживає за адресою:

ТОВ «Автопланета М», що є платником податку на загальних підставах, в особі 

1.1. Сторони Договору, керуючись Цивільним кодексом України, прийшли до взаємної згоди 

про те, що Продавець зобов’язується продати, а Покупець зобов’язується купити та оплатити 

транспортний засіб, надалі за текстом – “Товар”.

1.2. Дані про основні властивості Товару повідомлені Покупцеві перед укладенням цього  

Договору шляхом: 

 - усного роз’яснення Продавця або його посадовою особою.

1.3. Продавець гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною 

відчуження, арештом, не є предметом застави або іншого способу забезпечення виконання зобов'язань 

перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, не є 

предметом іншого обтяження або обмеження, передбаченого чинним законодавством.

1.4. Продавець підтверджує, що укладення і виконання ним цього Договору не суперечить 

нормам чинного законодавства, відповідає його вимогам (у тому числі тим, що мають відношення 

до одержання всіх необхідних дозволів і погоджень), а також не суперечить цілям діяльності Продавця, 

положенням його статутних документів або інших місцевих актів.

1.5. Товар знаходиться в справному стані.

2.1. Продавець продає, а Покупець купує наступний Товар:

№ 

п/п

2.2. Загальна сума по Договору складає:

2.3. Сума податку з доходу фізичних осіб відповідно до  Статті 173.2 Податкового кодексу України,

 а також згідно заяви продавця та акту експертної оцінки становить, 0 (Нуль) гривень 00 коп., без ПДВ.

2.3.1. Оригінал акту експертної оцінки  залишається у Покупця.

2.4. Сума до виплати Продавцю:

3.1. Покупець зобов’язується здійснити оплату за Товар наступним чином:

3.1.1. Протягом трьох банківських днів з моменту передачі товару, знятого з обліку в органах ДАІ, 

на склад Покупця, Покупець вносить оплату за автомобіль в розмірі, визначеному в п. 2.4. цього 

Договору.

3.2. Всі платежі за Товар здійснюються в національній валюті України.

3.3. Всі розрахунки між Сторонами здійснюються у безготівковій формі, шляхом перерахування 

грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

4.1. Поставка Товару, вказаного у п.2.1. цього Договору, здійснюється на складі Продавця. 

4.2. Товар, знятий з обліку в органах ДАІ, поставляється  Покупцю в термін 2 (двох) робочих 

днів з моменту підписання договору.

____________________________________________________________, ІПН 

______________________________, надалі за текстом – «Продавець», з однієї сторони, та

Директора Міненка Олександра Михайловича, що діє на підставі Статуту,  надалі за   текстом – 

«Покупець», з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

Договір № _______________

купівлі-продажу 

__________

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРУ

Найменування Товару
Од.

Вим.

Кіль-

кість

Ціна за од.,

грн., без ПДВ

Сума в грн.,

Без ПДВ

______________

Всього: ______________

______________ (______________________________________________________), гривень 00 коп., без 

ПДВ.

1

Автомобіль ___________ 

___________, що був у 

використанні ______ р. випуску, 

Куз.__________________, пробіг 

_____________ км

шт. 1 ______________

______________ (______________________________________________________), гривень 00 коп., без ПДВ.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4. ПОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ



4.3. Місце передачі Товару: м. Київ, вул. Корабельна, 6.

4.4. Покупець перевіряє технічний стан та комплектність Товару, відповідно до п.2.1. цього 

Договору, в момент його отримання.

4.5. Товар передаться згідно приймально-здавального Акту.

4.6. Разом з Товаром Покупцю передаються: технічний паспорт, сервісна  книжка, оригінал 

та дублікат (у разі наявності) ключів.

5.1. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця в момент отримання 

Продавцем від Покупця повної оплати за Товар.

5.2. Ризики випадкової втрати чи пошкодження Товару переходять від Продавця до Покупця з 

моменту фактичної передачі Товару.

5.3. Продавець гарантує, що на момент підписання цього Договору Товар не переданий в заставу, 

в тому числі податкову, під арештом та забороною не знаходиться, на нього не розповсюджуються

 інші обмеження та обтяження.

6.1. Покупець зобов’язується:

6.1.1. Своєчасно здійснити розрахунок за Товар.

6.2. Продавець зобов’язується: 

6.2.1. Продавець надає правдиву, достовірну інформацію про кількість продажів об’єктів 

рухомого майна у вигляді легкового автомобіля протягом звітного податкового року.

6.2.2. Передати Покупцю разом з Товаром всі необхідні документи, зазначені в пункті 4.6.

6.2.3. Продавець не надає Покупцю ніяких гарантій щодо якості Товару.



7.1. Сторони по Договору за неналежне виконання своїх зобов’язань несуть відповідальність 

згідно законодавства України та умов цього Договору.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань Сторони несуть відповідальність 

у вигляді пені, в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що розраховується від суми невиконаного 

зобов’язання та нараховується за кожен день невиконання чи несвоєчасного виконання зобов’язань.

7.3. За правильність вказаних у Договорі банківських реквізитів відповідальність несе Продавець.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне 

виконання своїх зобов'язань, якщо воно викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажор), які 

Сторони не могли передбачити або запобігти розумними діями.

8.2. У випадку настання обставин непереборної сили, термін виконання зобов'язань відсувається 

на термін дії таких обставин.

8.3. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють обставини, що наступили після 

підписання цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, як-то: війна, бойові дії без 

оголошення війни, масові безладдя, страйки, локаути, державні перевороти, стихійні лиха (урагани, 

землетруси, повені, пожежі й ін.), а також рішення і дії державних органів, якщо такі обставини призвели 

до об'єктивної неможливості для Сторін (Сторони) виконати свої зобов'язання по цьому Договору.

8.4.   У випадку якщо дія обставин непереборної сили буде тривати більше одного місяця, Сторони 

зобов'язані провести переговори з метою виявлення можливих альтернативних варіантів виконання

зобов'язань по цьому Договору.

9.1. Всі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором підлягають 

урегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.

9.2. У випадку якщо Сторони протягом одного місяця не зможуть дійти згоди зі спірних питань

шляхом переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд  суду, згідно з чинним законодавством 

України.

10.1. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про зміни своїх банківських реквізитів, 

поштових адрес місця знаходження, номерів телефонів та факсів. Таке повідомлення повинне бути 

направлене Стороною, у котрої виникли такі зміни іншим сторонам Договору не пізніше ніж через 

5 (п’ять) календарних днів після виникнення таких змін.

10.2.  Даний Договір  набуває чинності з моменту підписання його Сторонами.

10.3. Даний Договір припиняє свою дію після виконання Сторонами своїх зобов’язань по 

Договору в повному об’ємі.

10.4. Даний Договір складений в 2 примірниках, українською мовою, які мають однакову 

5. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА РИЗИКІВ

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ



юридичну силу.

10.5. Всі додатки до цього Договору є його невід’ємною складовою частиною.

10.6. Покупець  надає згоду використовувати персональні дані надані Продавцю з метою реалізації 

державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р.

04080, м. Київ, вул. Корабельна, буд. 6,

р/р №UA173052990000026003026700113

в ПАО АТ "Приватбанк" МФО 380775

р/р №UA043348510000000026001145612

в "ПУМБ" МФО 334851

ІПН: ______________________________ ЄДРПОУ 41412947

тел. _____________________ ІПН 414129426540

р/р _________________________________ тел. 067 908 12 35

в ________________

МФО ________, ЄДРПОУ ________

Карта №: _____________________

Директор

__________________________________ _______________Міненок О.М.

_________________________________________

___________________

Паспорт: ____ ________________ виданий 

_________________________________________

_________, ____________ року

11. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Продавець: Покупець:

___________________________________ ТОВ «Автопланета М»



м. Київ

Продавець: ___________________________________,

та

склали дійсний  Акт про те, що Продавець передав, а Покупець прийняв 

Автомобіль передав(ла)______________________________________________

Автомобиль прийняв(ла)__________________________

Приймально - здавальний акт до договору № _______________

________

Покупець: ТОВ «Автопланета М», в особі  ,

Автомобіль ___________ ___________, що був у використанні ______ р. випуску, 

Куз.__________________, пробіг _____________ км, в задовільному стані. Сторони взаємних претензій 

не мають.

АКТ


