*Редакція проекту договору не є остаточною, тому можливі внесення змін після проведених
переговорів з переможцем торгів
ДОГОВІР №______

купівлі-продажу транспортного засобу
(на підставі аукціону від _______________)
м. Київ

«___» _______________ 2019 року

Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів, в особі
директора Шаповалова Олександра Анатолійовича, який діє на підставі Положення (надалі іменований
– «Продавець»), що не є платником податку на прибуток згідно чинного законодавства України,
з однієї сторони, та
__________________________________________________ код в ЄДРПОУ – ___________ , (надалі
іменований – «Покупець»), що є платником податку на прибуток на ______________________________, в
особі директора _______________________, який діє на підставі ______________, з іншої сторони, надалі
разом іменовані "Сторони", а окремо "Сторона", уклали Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. На умовах, викладених в цьому Договорі, Продавець зобов’язується передати у власність
Покупця, а Покупець прийняти та оплатити транспортний засіб автомобіль марки Daewoo Lanos 1.5
(об’єм двигуна 1498 см3), тип ТЗ легковий седан – В, зеленого кольору, 1998 року випуску, введений в
експлуатацію 18.12.1999 року, заводський номер - KLATF69YEWB277457, реєстраційний державний
№ 802-20 КА (надалі іменований – «Транспортний засіб»), кількість та ціна якого зазначені в
Специфікації, яка оформлена у вигляді Додатку до цього Договору та є його невід’ємною частиною.
Продавець гарантує, що Транспортний засіб належить йому на праві власності, не знаходиться під
забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання
зобов’язань перед будь-якими юридичними чи фізичними особами, та не є предметом будь-якого
обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.
1.2. Договір
укладений
згідно
результатів
та
умов
електронного
аукціону
________________________________.
2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Ціна на Транспортний засіб встановлюється Сторонами в Специфікації до цього Договору, яка
підписуються Сторонами, та є невід'ємною частиною цього Договору.
2.2. Оплата грошових коштів, визначених у Специфікації (додаток 1 до Договору), за Транспортний
засіб здійснюється Покупцем на умовах 100% (сто відсотків) передоплати, у безготівковій формі в
національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця
протягом 2-х (двох) календарних днів від дати отримання Рахунку – фактури.
2.3. Датою оплати є дата зарахування грошових коштів, визначених у Специфікації (додаток 1 до
Договору), на розрахунковий рахунок Продавця.
3. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ
3.1. Базисні умови передачі товару: самовивіз Транспортного засобу з території Продавця
здійснюється за рахунок Покупця. Всі витрати по завантаженню Транспортного засобу, якщо таке
потрібно, несе Покупець.
3.2. Передача Транспортного засобу, відбувається в місці його знаходження за адресою: 01030, м.
Київ, вул. Івана Франка, 36Б.
3.3. Фактичне приймання-передача Транспортного засобу оформлюється Актом приймання-передачі
(Додаток №2 до Договору), що підписується уповноваженими особами Продавця і Покупця та
здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання оплати за ТЗ згідно з п. 2.2. цього Договору.
3.4. Право власності на Транспортний засіб переходить від Продавця до Покупця в момент фактичної
передачі Транспортного засобу Покупцю відповідно до п. 3.3. Договору.
3.5. Зняття з обліку та перереєстрація транспортного засобу на нового власника здійснюється за
рахунок Покупця.
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3.6. З моменту фактичної передачі ТЗ Покупцю ризики випадкового знищення або випадкового
пошкодження ТЗ переходять до Покупця.
4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
4.1. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які
стосуються Договору, є конфіденційними та не можуть використовуватися або передаватися третім особам
без попередньої письмової домовленості другої Сторони договору, крім випадків, коли така передача
пов'язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків,
інших обов'язкових платежів, у відповідь на запити державних органів, а також у випадках, передбачених
чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Обов'язки Продавця:
5.1.1. За умови належного виконання Покупцем грошових зобов’язань за цим Договором, передати
Транспортний засіб Покупцю у стані, обумовленому цим Договором.
5.2. Права Продавця:
5.2.1. Вимагати сплати встановленої ціни Транспортного засобу відповідно до умов цього Договору;
5.2.2. Вимагати прийняття Транспортний засіб Покупцем у стані, обумовленому цим Договором;
5.2.3. Вимагати від Покупця виконання інших обов'язків за цим Договором.
5.3. Обов'язки Покупця:
5.3.1. В порядку визначеному цим Договором сплатити Продавцю встановлену ціну Транспортного
засобу;
5.3.2. Нести витрати по зняттю з обліку Транспортного засобу в Регіональному сервісному центрі
МВС України та інші витрати передбачені законодавством України необхідних для
реєстрації/перереєстрації ТЗ.
5.3.3. Прийняти ТЗ від Продавця у стані, обумовленому цим Договором.
5.4. Права Покупця:
5.4.1. За умови належного виконання своїх грошових зобов’язань за цим Договором, вимагати від
Продавця передачі ТЗ у стані, обумовленому цим Договором;
5.4.2. Вимагати від Продавця виконання інших обов'язків за цим Договором;
5.5. Інші права та обов'язки Сторін визначаються згідно з чинним законодавством.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання Сторонами умов даного Договору, Сторони
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.
6.2. У разі порушення Покупцем терміну розрахунків за Транспортний засіб, Покупець за кожен день
прострочення платежу, сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої
суми, що діє в період нарахування.
6.3. У разі не передачі Транспортного засобу, або порушення Продавцем терміну передачі
Транспортного засобу Продавець за кожен день прострочення, сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної
облікової ставки НБУ від вартості непереданого в строк Транспортного засобу.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання, прострочення виконання своїх зобов'язань,
допущених унаслідок дії форс-мажорних обставин, настання яких вони при укладенні цього Договору не
могли обґрунтовано передбачити.
7.2. Форс-мажорними обставинами є надзвичайні і невідворотні обставини, які об'єктивно роблять
неможливим виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, а саме: загроза війни,
озброєний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими
атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові
дії, оголошена і неоголошена війна, дії суспільного хвилювання, акти тероризму, диверсії, піратство,
безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові безлади, введення комендантської
години, експропріація, примусове вилучення, захват підприємств, реквізиція, суспільна демонстрація,
блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту,
регламентовані умовами відповідних рішень і актами державних органів влади, закриття морських проток
ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, а також викликані винятковими погодними умовами і
стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь,
нагромадження снігу, ожеледь, град, заморожування, замерзання морів, проток, портів, перевалів,
землетрус, блискавка, пожежа, засуха, просідання і зрушення грунту, інші стихійні лиха і тому подібне.
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7.3. Про настання і припинення дії форс-мажорних обставин Сторона, для якої склалися такі
обставини, зобов'язана повідомити іншу Сторону в найбільш короткі терміни, коли їй стало (або повинно
було стати) про них відомо, з подальшим напрямом підтверджуючих документів.
7.4. Належним підтвердженням настання форс-мажорних обставин є сертифікати, видані
Торговельно-промисловою палатою України або регіональними торговельно-промисловими палатами.
Якщо виникнення і дія форс-мажорних обставин підтверджена в нормативно-правових актах (указах,
розпорядження, наказах, постановах, і тому подібне), то додаткове підтвердження виникнення і дії таких
обставин Сторонам не потрібне.
7.5. Терміни виконання Сторонами зобов'язань за даною угодою подовжуються пропорційно
тривалості дії форс-мажорних обставин. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються більше трьох
місяців поспіль, Сторони проводять переговори з метою виявлення прийнятних для них способів виконання
Договору та досягнення відповідної домовленості.
7.6. Повідомлення, передбачені пунктом 7.3 цього Договору, мають бути направлені письмово по
електронній пошті або на номер факсу, що вказані в цьому Договорі, а також рекомендованим листом з
повідомленням про вручення або кур'єром.
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Всі спори та суперечки, які виникають між Сторонами у зв'язку із цим Договором,
вирішуватимуться Сторонами за домовленістю або у досудовому порядку шляхом пред’явлення претензії.
8.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди, то спір або суперечка, які виникають за Договором або у
зв'язку з ним, підлягають розгляду в Господарському суді відповідно до підсудності, встановленої законом.
9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «31» грудня 2019 року, але в
будь-якому випадку до моменту виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.
9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, протоколи про
наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються
цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього
Договору.
9.3. Будь-які зміни умов цього Договору та документів, що є його невід’ємними частинами,
оформлюються письмовою угодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
9.4. Сторони зобов'язуються письмово сповіщати одна одну у випадку ухвалення рішення про
ліквідацію, реорганізацію або про початок процедури банкрутства однієї зі Сторін, у період не пізніше 3-х
календарних днів від дня прийняття такого рішення. У ті ж строки Сторони сповіщають одна одну про
зміни поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів.
9.5. Продавець не має права передавати свої права за договором третій Стороні без попередньої
письмової згоди Покупця.
9.6. Після скріплення печаткою підпису особи, що підписала даний Договір, Сторона не має права в
подальшому посилатися на відсутність у такої особи відповідних повноважень як на підставу для відмови
від виконання своїх обов’язків за ним та/або для визнання такого Договору недійсним.
9.7. Цей Договір складений у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу,
по одному для кожної зі Сторін.
10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ
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ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

Київський міський Центр
соціальної, професійної та трудової
реабілітації інвалідів
Юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. І. Франка,
36 б;
р/р №
в УДК у м. Києві
МФО
ЄДРПОУ 21487495
Тел./факс 235-87-93
Директор __________________О.А. Шаповалов

Директор __________________

М.П.

М.П.

ДОДАТОК № 1
до ДОГОВОРУ №___
від «___» __________2019 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ №1
до ДОГОВОРУ № ___
купівлі-продажу транспортного засобу
від «__» _____________ 2019 року

№
Найменування
п/п

1

Ціна грн.

Сума грн.

без ПДВ

без ПДВ

Одиниця
Кількість
виміру

Автомобіль марки Daewoo
Lanos 1.5 (об’єм двигуна
1498 см3), тип ТЗ легковий
седан – В, зеленого
кольору, 1998 року
випуску, введений в
експлуатацію 18.12.1999
року, заводський номер KLATF69YEWB277457,
реєстраційний державний
№ 802-20 КА

шт

1

Сума без ПДВ:
ПДВ:
Сума з ПДВ:

Загальна сума Договору _____________________________ грн. (____________ прописом _____________)
грн. в т.ч. ПДВ - _______________ грн.
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ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

Київський міський Центр соціальної,
професійної та трудової реабілітації інвалідів
Директор________________
М.П.

Директор ____________________
М.П.

ДОДАТОК № 2
до ДОГОВОРУ №___
від «___» __________2019 року

Акт прийому-передачі транспортного засобу
Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів, в особі
директора Шаповалова Олександра Анатолійовича, який діє на підставі Положення (надалі
іменований – «Продавець»), що не є платником податку на прибуток згідно чинного
законодавства України,
з однієї сторони, та
__________________________________________________ код в ЄДРПОУ – ___________ ,
(надалі іменований – «Покупець»), що є платником
податку на прибуток на
______________________________, в особі директора _______________________, який діє на
підставі ______________, з іншої сторони, надалі разом іменовані "Сторони", а окремо
"Сторона", попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо
недійсності правочинів, володіючи достатнім обсягом цивільної дієздатності, відповідно до
Договору купівлі-продажу транспортного засобу № ____ від ___.___.2019 року, (далі – Договір)
уклали цей Акт прийому-передачі транспортного засобу про наступне:
Продавець передав, а Покупець прийняв автомобіль марки Daewoo Lanos 1.5 (об’єм
двигуна 1498 см3), тип ТЗ легковий седан – В, зеленого кольору, 1998 року випуску, введений
в експлуатацію 18.12.1999 року, заводський номер - KLATF69YEWB277457, реєстраційний
державний № 802-20 КА, у технічному стані, що відповідає заявленому в акті технічного стану.
Комплектація Транспортного засобу Покупцем перевірена та відповідає заводській
комплектації.
Покупець підтверджує, що в момент передання Транспортного засобу він отримав від
Продавця усю документацію (в тому числі, технічні та реєстраційні документи) стосовно
Транспортного засобу та не має жодних зауважень до Продавця щодо такої документації та її
змісту.

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

Київський міський Центр
соціальної, професійної та трудової
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реабілітації інвалідів
Юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. І. Франка,
36 б;
р/р №
в УДК у м. Києві
МФО
ЄДРПОУ 21487495
Тел./факс 235-87-93
Директор __________________О.А. Шаповалов

Директор __________________

М.П.

М.П.

*Примітка: Зазначені основні вимоги та положення в Договорі не є остаточними і вичерпними, і
можуть бути доповнені і скориговані під час укладання Договору з переможцем Аукціону на підставі
специфіки предмету та характеру об’єкту продажу та інших специфічних умов конкретного
Договору. Підстава на право Продавця та Покупця змінювати основні вимоги до Договору це зміни
діючого Цивільного, Господарського законодавства і законодавства щодо публічних закупівель, а
також право діяти в рамках Законів України

6

