
Договір  

купівлі-продажу №12 

 

м. Київ         01.12.2012 р. 

 

Приватне акціонерне товариство «Один», юридична особа, що належним чином 

створена, зареєстрована та діє згідно з чинним законодавством України, код ЄДРПОУ – 

11111111, місцезнаходження якої: Україна, 01010, місто Київ, вул. Хрещатик, буд. 1, в 

особі директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі Статуту (в подальшому - 

«Продавець»), з однієї сторони, 

та 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Два», юридична особа, що 

належним чином створена, зареєстрована та діє згідно з чинним законодавством України, 

код ЄДРПОУ – 22222222, місцезнаходження якої: Україна, 01010, місто Київ, вул. 

Хрещатик, буд. 2, в особі директора Петрова Петра Петровича, який діє на підставі 

Статуту (в подальшому - «Покупець»), з другої сторони, 

 

в подальшому за текстом цього Договору разом іменуються як «Сторони», а кожен 

окремо – «Сторона», 

 

уклали цей Договір купівлі-продажу №12 про таке: 

 

1. Предмет Договору 

 

1.1. За цим Договором Продавець зобов’язується у строк до 10.01.2013 року 

передати у власність Покупця майно, визначене цим Договором, а Покупець 

зобов’язується прийняти вказане майно та оплатити його вартість відповідно до умов 

цього Договору. 

1.2. Майном, вказаним у п. 1.1 цього Договору, є __________________.  

1.3. Право власності на майно та ризики його випадкового знищення та 

випадкового пошкодження переходять до Покупця з моменту передачі йому майна за 

адресою Україна, 01010, місто Київ, вул. Хрещатик, буд. 1. Факт передачі майна 

підтверджується Актом приймання – передачі, який підписується Сторонами в момент 

передачі майна.  

 

2. Права та обов’язки Сторін 

 

2.1. Покупець має право: 

2.1.1. Вимагати від Продавця передання майна в порядку та в строки, визначені 

цим Договором. 

2.1.2. Відмовитися від приймання майна Продавця, не передбаченого цим 

Договором, або майна, що за своїми ознаками не відповідає вимогам цього Договору або 

закону.  

2.1.3. Відмовитися від договору купівлі-продажу у разі відмови Продавця передати 

продане майно. 

2.1.4. Вимагати від продавця пропорційного зменшення ціни або безоплатного 

усунення недоліків майна в розумний строк у випадку передання майна неналежної якості 

незалежно від можливості використання товару за призначенням. У разі істотного 

порушення вимог щодо якості товару Покупець має право за своїм вибором відмовитися 

від договору і вимагати повернення сплаченої за майно грошової суми або вимагати 

заміни товару. 

 



2.2. Покупець зобов’язаний:  

2.2.1. Належним чином виконувати свої зобов’язання, передбачені цим Договором. 

2.2.2. Прийняти від Покупця майно відповідно до умов цього Договору. 

2.2.3. Оплатити вартість майна в розмірі та у строки, визначені розділом 3 цього 

Договору. 

2.2.4. У випадку пред’явлення третьою особою позову до Покупця про 

витребування майна на підставах, що виникли до продажу майна, покупець повинен 

повідомити про це продавця та подати клопотання про залучення його до участі у справі.  

2.3. Продавець має право: 

2.3.1. Вимагати від Покупця прийняти майно та оплатити його вартість в порядку 

та на умовах, передбачених цим Договором. 

2.4. Продавець зобов’язаний: 

2.4.1. Передати у власність Покупцю майно, визначене у цьому Договорі. 

2.4.2. Передати майно належної якості, а також весь необхідний і достатній обсяг 

інформації щодо нього з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством 

України. 

 

3. Оплата товару та порядок розрахунків 

 

3.1. Вартість майна, що передається за цим Договором, складає 15 000, 00 грн. 

(п’ятнадцять тисяч гривень 00 коп.). 

3.2. Покупець зобов’язаний сплатити повну вартість майна протягом 15 днів з 

моменту підписання Акту приймання-передачі майна.  

3.3. Оплата за майно здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування 

грошових коштів на рахунок Продавця. 

 

4. Запевнення та гарантії Сторін 

 

4.1. Цим кожна із Сторін запевняє іншу Сторону щодо такого: 

4.1.1. Укладання цього Договору не порушує і не буде порушувати у майбутньому 

будь-якого іншого зобов’язання кожної зі Сторін за будь-яким іншим правочином, 

стороною якого виступає відповідна Сторона, включаючи, але не обмежуючись 

положеннями установчих/реєстраційних документів Сторони та чинного законодавства 

країни її реєстрації. 

4.1.2. Кожна зі Сторін здійснила всі належні дії для того, щоб особа/и, що 

підписала/и цей Договір від її імені, мала/и належні та дійсні повноваження на таке 

підписання на дату укладання цього Договору. 

4.1.3. Умови цього Договору після його підписання є дійсним та чинним 

зобов’язанням кожної зі Сторін. 

4.2. Продавець гарантує, що є власником майна, яке передається у власність 

Покупцю за цим Договором, та це майно не відчужене, не знаходиться у спорі чи під 

арештом, відносно нього не існує будь-яких обтяжень, прав щодо нього у третіх осіб 

немає.  

 

5. Відповідальність Сторін 

 

5.1. За невиконання чи неналежне виконання будь-якою Стороною цього Договору 

на таку Сторону покладається відповідальність відповідно до положень чинного 

законодавства України і цього Договору. 

5.2. У випадку прострочення передання майна Продавець сплачує Покупцеві пеню 

в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення. 



5.3. При несвоєчасній оплаті товару Покупець сплачує Продавцеві пеню в розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення. 

5.4. За необґрунтовану відмову або ухилення від оплати товару понад один місяць з 

моменту передання майна Покупець сплачує Продавцеві штраф у розмірі 50 відсотків 

вартості майна.  

5.5. При відмові Покупця від прийняття й оплати передбаченого Договором майна, 

він відшкодовує Продавцю збитки, що виниклі в нього у зв'язку з такою відмовою, в 

розмірі 100 відсотків вартості майна. 

5.6. У разі вилучення за рішенням суду майна у Покупця на користь третьої особи 

на підставах, що виникли до продажу товару, Продавець має відшкодувати Покупцеві 

завдані йому збитки, якщо Покупець не знав або не міг знати про наявність цих підстав. 

 

6. Право, що застосовується. Вирішення спорів 

 

6.1. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться відповідно до положень 

чинного законодавства України. 

6.2. Будь-який спір, що прямо чи опосередковано стосується або випливає з цього 

Договору та який неможливо вирішити шляхом переговорів, буде вирішуватися у 

судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

6.3. Жодна зі Сторін не звільняється від виконання своїх зобов’язань за цим 

Договором як при наявності будь-якого спору, так і у випадку передачі спірного питання 

на розгляд суду. 

 

7. Повідомлення 

 

7.1. Всі повідомлення, запити, вимоги або будь-яка інша кореспонденція за цим 

Договором виконуються в письмовій формі українською мовою та доставляються 

кур’єром або передплаченим рекомендованим поштовим відправленням та для зручності 

можуть дублюватися електронною поштою чи факсом відповідній Стороні (надалі - 

«Повідомлення») за такими адресами: 

 

7.1.1. Якщо направляється Продавцю: 

Україна, 01010, місто Київ, вул. Хрещатик, буд. 1  

e-mail: ivanov@odin.com 

факс: (044) 111 11 11 

До уваги: Іванова І.І. 

 

7.1.2. Якщо направляється Покупцю: 

Україна, 01010, місто Київ, вул. Хрещатик, буд. 1  

e-mail: petrov@dva.com 

факс: (044) 222 22 22 

До уваги: Петрова П.П. 

 

7.2. Повідомлення вважається здійсненим належним чином та у відповідності до 

умов цього Договору з моменту відправлення такого повідомлення, якщо це незаперечно 

засвідчено відповідною квитанцією про поштове відправлення, а у випадку доставки 

кур’єром – при отриманні, що незаперечно засвідчується підписом про отримання. 

7.3. У випадку зміни реквізитів, зазначених у цьому розділі, відповідна Сторона 

зобов’язана повідомити їх іншій Стороні. Кожна Сторона зобов’язана повідомити іншій 

Стороні нову адресу у випадку її зміни. Повідомлення про зміну реквізитів є здійсненним 

належним чином, якщо виконано з дотриманням вимог цього розділу. 
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8. Форс-мажор 

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання 

своїх зобов’язань за цим 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. 

8.2. Обставинами непереборної сили Сторони погодилися вважати обставини, що 

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

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

державної влади та/або місцевого самоврядування нормативних актів або прийняття 

судами або арбітражними органами рішень, які унеможливлюють виконання Сторонами 

своїх зобов’язань за цим Договором (у подальшому – «Форс-мажор»). 

8.3. У випадку виникнення обставин Форс-мажору, Сторона, що зазнала їх впливу, 

повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі 

обставини іншу Сторону у максимально стислий строк (але не пізніше 3-х календарних 

днів), направивши письмове Повідомлення про настання таких обставин (надалі - 

«Повідомлення про Форс-мажор»). 

8.4. Повідомлення про Форс-мажор повинно містити вичерпну інформацію про 

природу обставин Форс-мажору, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість 

Сторони виконувати свої зобов’язання за цим Договором та на порядок виконання 

зобов’язань за цим Договором, у випадку якщо це можливо. 

8.5. Коли дія обставин Форс-мажору припиняється, Сторона, що зазнала їх впливу, 

зобов’язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) 

годин з моменту, коли Сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення, 

письмово повідомити протилежну Сторону про їх припинення. Таке Повідомлення 

повинно містити інформацію про час припинення дії таких обставин та вказівку на строк, 

протягом якого Сторона виконає свої зобов’язання за цим Договором. 

8.6. Наявність та строк дії обставин Форс-мажору має бути належно підтверджено 

уповноваженим компетентним органом держави місця існування відповідних обставин. 

8.7. У випадку, якщо Сторона, що зазнала дії обставин Форс-мажору, не направить 

або несвоєчасно направить Повідомлення про Форс-мажор, як це визначено п. 8.4 цього 

Договору, така Сторона втрачає право посилатися на обставини Форс-мажору як на 

підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх 

зобов’язань за цим Договором. 

8.8. У випадку настання обставин Форс-мажору, строк виконання зобов’язань 

Сторонами за цим Договором продовжується відповідно часу, протягом якого діють такі 

обставини. 

8.9. У випадках, коли обставини Форс-мажору діють більше 3 (трьох) місяців, або 

коли при виникненні таких обставин стає очевидним, що такі обставини будуть діяти 

більше такого строку, будь-яка Сторона має право розірвати цей Договір в 

односторонньому порядку шляхом направлення відповідного Повідомлення про 

розірвання не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати дострокового 

розірвання. 

 

9. Конфіденційність 

 

9.1. Сторони зобов’язуються зберігати в таємниці всю інформацію, в т.ч. 

документи та матеріали, отримані ними в процесі реалізації положень цього Договору, з 

урахуванням вимог законодавства України.  

9.2. Конфіденційна інформацію відносно будь-якої Сторони Договору може бути 

передана третій особі виключно у випадках і в порядку, встановленому законодавством 

України.  



 

10. Захист персональних даних 

 

10.1. Підписанням цього Договору уповноваженими представниками Сторін, 

персональні дані про яких зазначені в цьому Договорі, ці представники підтверджують, 

що кожен з них надав таким чином письмову згоду кожній із 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 й будь-яка із Сторін має право обробляти їх відповідно до мети, встановленої 

такою Стороною у її внутрішніх документах.  

10.2. Підписанням цього Договору кожна із Сторін гарантує забезпечення нею (в 

особі її працівників чи інших уповноважених на обробку персональних даних осіб) 

належного захисту персональних даних про представників Сторін, які підписали цей 

Договір, від незаконної обробки відомостей про них, отриманих в зв’язку із укладенням та 

виконанням цього Договору, та незаконного доступу до таких відомостей.   

 

11. Строк Договору 

 

11.1. Цей Договір вважається укладеним та набирає юридичної сили з моменту 

його підписання Сторонами та діє до повного виконання його умов Сторонами. 

11.2. Дія цього Договору припиняється у разі: 

11.2.1. Повного виконання умов Договору Сторонами; 

11.2.2. Розірвання Договору за домовленістю Сторін; 

11.2.3. В інших випадках, передбачених в цьому Договорі та відповідно до норм 

чинного законодавства України. 

11.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторін від відповідальності за 

його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

11.4. Цей Договір не може бути розірваним без взаємної згоди обох Сторін.  

 

12. Прикінцеві положення 

 

12.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, 

листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові 

домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються предмету Договору, 

втрачають юридичну силу. 

12.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними 

частинами і мають юридичну силу у випадку, якщо вони викладені у письмовій формі, 

підписані Сторонами та скріплені печатками Сторін. 

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

уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені 

підписами та печатками Сторін. 

12.4. Заголовки статей наводяться лише для зручності і не впливають на їх 

тлумачення. 

12.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінології на 6 аркушах, відповідно до норм чинного законодавства України, 

українською мовою, відповідає реальній домовленості між Сторонами, у 2-х автентичних 

примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної зі Сторін. 

 

 

 

 

 



13. Реквізити та підписи Сторін 

 

Продавець Покупець 

Приватне акціонерне 

 товариство «Один» 

 

код ЄДРПОУ – 11111111 

Україна, 01010, місто Київ, вул. 

Хрещатик, буд. 1 

Телефон _____________ 

Реквізити банківського рахунку 

__________ 

Індивідуальний податковий номер: 

_______ 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Два» 

 

код ЄДРПОУ – 22222222 

Україна, 01010, місто Київ, вул. 

Хрещатик, буд. 2 

Телефон _____________ 

Реквізити банківського рахунку 

___________ 

Індивідуальний податковий номер: 

________ 

 

__________________________/ 

Іванов І.І. 

 

 

_________________________/ 

Петров П.П. 

 

 

 

 


