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ДОГОВІР №  

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

 

місто Київ                                                                                                   «__» _______ 201_ року 
 

 Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Дока 

Україна Т.О.В.», що є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах 

відповідно до чинного Податкового кодексу України, (надалі – «Продавець»), в особі 

Генерального директора Власова Андрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з 

однієї сторони, та 

            ______________________ «_______________», що є платником податку на прибуток 

підприємств на загальних умовах відповідно до чинного Податкового кодексу України, 

(надалі – «Покупець»), в особі ____________________________________________________, 

який діє на підставі ______________, з другої сторони,  

             а разом, тут і надалі – «Сторони» та кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір 

купівлі-продажу (надалі – «Договір»), про таке: 
 

1. Предмет Договору 
 

1.1. На умовах Договору, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця 

Товар (будівельну опалубку), асортимент, кількість та ціна якого визначені у Специфікації, 

яка є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1 до Договору), а Покупець приймає на себе 

зобов’язання прийняти такий Товар та оплатити його вартість в повному обсязі, в 

обумовлений Договором строк. 
 

2. Вартість Товару та порядок проведення розрахунків 
 

2.1. Загальна вартість Товару, що передається у власність Покупця, складає ______ 

грн. (_______________ гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ: ________ грн. (_____ 

гривні 00 копійки). 

2.2. Проведення розрахунку за Товар, що передається у власність на умовах даного 

Договору, у сумі _________ грн. (_________ гривні 00 копійки), в тому числі ПДВ: 

_________ грн. (__________ гривень 00 копійок), Покупець зобов’язаний здійснити 

протягом 4 (чотирьох) банківських днів з моменту підписання даного Договору. 

Документом, що підтверджує факт зарахування коштів на поточний рахунок 

Продавця є відповідна виписка з його банківського рахунку. 

2.3. У випадку здійснення оплати пізніше строку, встановленого п.2.2. даного 

Договору, та зростання на момент здійснення оплати (чергового платежу) банківського 

курсу для безготівкових операцій з купівлі ЄВРО для юридичних осіб по відношенню до 

національної валюти України (гривні), що встановлюється обслуговуючим банком 

Продавця, по відношенню до курсу, який діяв на момент підписання цього Договору, розмір 

оплати (відповідного платежу) підлягає зміні та розраховується за наступною формулою: 

А=(В/С)*D, де А – сума, що підлягає сплаті, з урахуванням збільшення курсу евро, В – курс 

євро на момент здійснення оплати, С – курс євро на момент підписання цього Договору, D – 

сума, яка має бути сплачена Покупцем відповідно до п 2.2. Договору.  

2.4. Станом на _____ 2016 року курс для безготівкових операцій з купівлі 1 ЄВРО для 

юридичних осіб в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» становить ____ грн., що підтверджується 

офіційною довідкою (інформацією) наданою обслуговуючим банком Продавця. 
 

3. Перехід права власності на Товар 
 

3.1. Право власності на кожну партію Товару переходить від Продавця до Покупця з 

моменту відвантаження відповідної партії Товару, згідно Розділу 4. даного Договору та 

підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних товаророзпорядчих 

документів, що засвідчують факт та обсяг передачі Товару Покупцю (накладна або акт 

прийому-передачі). 
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4. Порядок передачі Товару та перехід ризиків 
 

4.1. Продавець здійснює відвантаження Товару Покупцю зі свого складу, що 

знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лебединська 9, а Покупець власними силами та за 

власний рахунок проводить переміщення (транспортування) Товару у повному обсязі. 

4.2. Продавець передає (відвантажує) Товар Покупцю після здійснення оплати згідно 

Розділу 2. цього Договору протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з часу надходження 

на його рахунок оплати за Товар. 
4.3. Покупець зобов’язується письмово узгодити з Продавцем за 48 годин до прибуття 

транспортного засобу Покупця (перевізника) на склад Продавця під завантаження Товару із 

зазначенням тієї частини Товару, яку Продавець має підготувати до відвантаження. 

4.4. Документом, що засвідчує факт та обсяг передачі Товару Покупцю є відповідна 

накладна або акт прийому-передачі, які вручаються Продавцем Покупцю в момент 

фактичного відвантаження Товару. Підпис уповноваженої особи Покупця в 

товаророзпорядчих документах є необхідним і одночасно  достатнім підтвердженням  

Покупця щодо:  

- згоди на отримання від Продавця Товару в зазначених асортименті та кількості; 

- підтвердження факту прийому від Продавця Товару по кількості та якості. 

4.5. Передача Товару здійснюється за наявності відповідної довіреності на отримання 

товарно-матеріальних цінностей (надалі – довіреність). Посвідченням особи, що здійснює 

отримання Товару, є паспорт уповноваженої особи. В довіреності обов’язково повинен бути 

зазначений перелік (асортимент та кількість) будівельної опалубки у відповідності із 

Специфікацією. В разі невиконання даної умови, а також в разі намагання отримати майно 

не уповноваженою на це довіреністю особою та/або по довіреності, яка не відповідає формі 

встановленій чинним законодавством України, Товар Покупцю не передається. При цьому, 

всі понесені в зв’язку з цим збитки, відшкодовуються за рахунок Покупця.  

Форма довіреності на отримання Майна повинна відповідати вимогам Інструкції про 

порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання 

цінностей, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16.05.1996 року N99 зі 

змінами та доповненнями (відповідно до п.2 наказу Міністерства фінансів України від 

30.09.2014 N987 Інструкція втратила чинність) (згідно листа Національного банку України 

від 03.03.2015 р. N 50-03020/13659 використання зразка скасованого бланка довіреності не 

заборонено). В разі, якщо перелік найменувань згідно Специфікації до Договору перевищує 

перелік найменувань, які можуть вміститися у одній довіреності, Покупець зобов’язаний 

надати Продавцю необхідну кількість довіреностей. 

4.6. Ризик випадкової загибелі, пошкодження або втрати Товару чи його частини, 

переходить від Продавця до Покупця з моменту відвантаження Продавцем Товару (п.4.1. 

Договору) в транспортний засіб Покупця (перевізника). 

4.7. Перевірка додержання Продавцем умов Договору щодо кількості, асортименту та 

якості Товару здійснюється Покупцем в момент передачі йому Товару, а щодо недоліків, які 

неможливо виявити під час отримання Товару, які виявляються в процесі експлуатації 

(приховані недоліки), протягом чотирнадцяти днів з моменту отримання Товару Покупцем. 

У разі виявлення Покупцем недоліків, які неможливо було виявити при одержанні Товару, 

Покупець зобов’язується письмово повідомити про це Продавця протягом однієї доби з 

моменту виявлення прихованих недоліків, за умови, що такі недоліки не є результатом 

неправильної експлуатації Товару Покупцем. Недодержання Покупцем умов та строків, 

зазначених у цьому пункті Договору, позбавляє Покупця права пред’являти претензії щодо 

якості Товару в подальшому, Товар вважається переданим в належному стані. 
 

5. Права і обов’язки Сторін 
 

5.1. Відповідно до умов Договору, Продавець зобов’язаний: 

5.1.1. Передати у власність Покупця Товар на умовах визначених Договором; 
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5.1.2. Оформити необхідні товаророзпорядчі документи на Товар (накладні або відповідний 

акт прийому-передачі) у порядку, передбаченому положеннями Договору та нормами 

чинного законодавства України; 

5.1.3. Нести ризик випадкової загибелі, пошкодження або втрати Товару пропорційно 

частині  Товару, що знаходиться на зберіганні до моменту передачі його Покупцю. 

5.2. Згідно з умовами Договору, Продавець має наступні права: 

5.2.1. Вимагати від Покупця проведення повного розрахунку за переданий у власність Товар 

згідно Розділу 2. Договору; 

5.2.2. Не відвантажувати Товар до моменту його повної оплати Покупцем. 

5.3. Відповідно до умов Договору, Покупець зобов’язаний вчинити наступні дії: 

5.3.1. Прийняти Товар, що передається йому у власність, на умовах визначених Договором; 

5.3.2. Своєчасно провести розрахунок за переданий у власність Товар, згідно Розділу 2. 

даного Договору; 

5.3.3. Нести ризик випадкової загибелі, пошкодження або втрати Товару згідно п.4.6. цього 

Договору. 

5.4. Згідно з умовами Договору, Покупець має наступні права: 

5.4.1. Вимагати від Продавця передати у власність Товар в асортименті та кількості, що 

передбачені специфікаціями до Договору та в порядку передбаченому Розділом 4. Договору. 
 

6. Відповідальність Сторін 
 

6.1. Сторони несуть майнову відповідальність за невиконання та/або неналежне 

виконання зобов’язань, прийнятих відповідно до умов Договору. 

6.2. Продавець не рекомендує використання опалубки Дока у комбінації з опалубкою 

інших виробників, оскільки таке комбінування суперечить правилам техніки безпеки та 

може призвести до непередбачуваних наслідків. Продавець не несе жодної відповідальності 

за такі наслідки у разі недодержання Покупцем рекомендацій визначених даним пунктом. 

6.3. За прострочення строку проведення платежів проти строку, передбаченого 

Розділом 2. Договору, Продавець має право нарахувати та стягнути з Покупця пеню від 

загальної вартості Товару (п.2.1. Договору) в розмірі подвійної облікової ставки 

Національного банку України, що діяла на той час за кожен день прострочення. При цьому 

пеня нараховується за весь час прострочення в межах загальних строків позовної давності – 

три роки. 

Нарахування пені не звільняє Покупця від відповідальності, передбаченої ст.625 

Цивільного кодексу України. 

6.4. Нарахування штрафних санкцій, передбачених Договором та діючим 

законодавством України за невиконання або неналежне виконання умов Договору, є 

виключно правом, а не обов’язком Сторін. 
 

7. Форс – мажор (дія обставин непереборної сили) 
 

7.1. Сторони не несуть відповідальності одна перед одною за невиконання 

зобов’язань, якщо таке невиконання обумовлене обставинами, що виникли поза волею і 

бажанням Сторін, та які Сторони могли передбачити, але не могли уникнути розумними 

діями, включаючи рішення державних органів, які прямо впливають на можливість 

належного виконання Сторонами умов цього Договору, об’явлену або фактичну війну, 

громадянські хвилювання, загострення політичної обстановки в країні, а також епідемії, 

блокаду, землетруси, повінь, пожежу та інші стихійні лиха. 

7.2. Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3-х 

(трьох) банківських днів з дати настання таких обставин в письмовій формі проінформувати 

контрагента про настання таких обставин та про їх наслідки, та вжити всіх можливих заходів 

з метою максимального обмеження негативних наслідків, що викликані форс-мажорними 

обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-

мажорних обставин та їх наслідків. 
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7.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Стороною для якої настали форс-

мажорні обставини іншої Сторони, така Сторона несе за собою втрату права посилатися на 

такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності. 

7.4. Настання форс-мажорних обставин може привести до збільшення строку 

виконання Договору на період їх дії, якщо Сторони в письмовій формі не дійдуть згоди про 

інше. 

7.5. Факт та строк дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) 

підтверджується довідкою / документом, виданою/ним Торгово-Промисловими Палатами, 

які діють на території України. 
 

8. Термін дії Договору 
 

8.1. Цей Договір розповсюджується на виконання  тільки передбачених ним 

зобов’язань і може бути продовжений додатковою угодою Сторін, викладеною у письмовій 

формі. 

8.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до ___ 

______ 201_ року, але в будь-якому разі до моменту повного виконання Сторонами своїх 

зобов’язань за Договором. 

8.3. Договір може бути припинений: 

8.3.1. за письмовою згодою Сторін; 

8.3.2. при повному і належному виконанні Сторонами своїх зобов’язань за Договором. 
 

9. Прикінцеві положення 
 

9.1. Цей Договір складено у двох примірниках українською мовою, кожний з яких має 

однакову юридичну силу, по одному примірнику кожній Стороні. 

9.2. Покупець підтверджує, що на момент підписання цього Договору ознайомлений з 

технічними характеристиками Товару та отримав інструкцію по експлуатації будівельної 

опалубки, а також правила техніки безпеки при поводженні з будівельною опалубкою. 

Продавець не несе відповідальність за недотримання Покупцем (кінцевим споживачем) 

техніки безпеки, правил експлуатації, а також у випадку завдання шкоди третім особам при 

використанні (експлуатації) Товару. 

9.3. Будь-які зміни і доповнення до Договору будуть мати юридичну силу лише за 

умов виконання їх у письмовій формі та за взаємною згодою із відповідними підписами 

Сторін та відбитком їх печаток. 

9.4. У разі зміни однією із Сторін адреси місцезнаходження, дана Сторона зобов’язана 

письмово повідомити про це іншу Сторону у триденний строк. Неповідомлення або 

несвоєчасне повідомлення контрагента про зміну адреси місцезнаходження не звільняє таку 

Сторону від відповідальності в зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов 

цього Договору, через неотримання будь-яких документів (листів, повідомлень і т.і.), що 

стосуються виконання умов Договору. 

9.5. Сторони погодились, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та 

відомості, які стосуються Договору є конфіденційними і не можуть передаватись третім 

особам без попередньої згоди іншої сторони Договору, крім випадків, коли така передача 

пов’язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати 

податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним 

законодавством України, яке регулює зобов’язання Сторін по цьому Договору.  

9.6. Сторони погодились, що надані реквізити та підписи Сторін у Договорі 

засвідчують їх згоду (дозвіл) на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання та 

використання персональних даних, які вказані у Договорі, та надавались на основі вільного 

волевиявлення.  

Покупець повідомлений, що персональні дані - «відомості чи сукупність відомостей 

про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована» (в редакції 

ст.2 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010) будуть 

включені до відповідних баз персональних даних Продавця, котрі формуються та підлягають 

реєстрації відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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При підписанні Договору Продавець вважатиме, що згода від Покупця на обробку 

персональних даних в законних цілях, відповідно до сформульованої в Договорі мети, 

предмету та обов’язків сторін, підтверджена, якщо протягом 20-денного строку не буде 

отримано письмової вмотивованої вимоги про знищення персональних даних, наданих під 

час укладення Договору. 

9.7. З питань не врегульованих положеннями Договору, Сторони керуються чинним 

законодавством України. 

 

10. Місцезнаходження та реквізити Сторін 

 

  ПРОДАВЕЦЬ:                                                                     ПОКУПЕЦЬ: 

 

ТОВ з ІІ «Дока Україна Т.О.В.»                               

 

пр-т Героїв Сталінграду, 20-А, 

м. Київ, 04210  

п/р 26001438323 

в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ            

Код банку 380805 

Ідентифікаційний код 30530955  

Свідоцтво платника ПДВ № 36739464     

ІПН 305309526545 
Тел. 044-531-38-93. 

Факс 044-413-68-45 
                                                        
 
 

 

 

Генеральний директор 

Власов А.В.       

 

м.п.   _____________________   
                                     (підпис)                           

 

 


