ДОГОВІР
купівлі – продажу
м. Київ

«__»________ 2010 року

________________________
(надалі
Продавець),
в
особі
Директора
_________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
_________________________________________________ (надалі - Покупець), в особі
_________________________________,
що
діє
на
підставі
__________________________________, з другої сторони, надалі разом за текстом
Договору - Сторони, уклали даний Договір про наступне:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов'язується
передати у власність Покупця, а Покупець в порядку та на умовах, визначених цим
Договором,
зобов'язується
прийняти
й
оплатити
_____________________________________________________ (надалі іменується "Товар").
2. СУМА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ОПЛАТИ ОПЛАТИ
2.1. Вартість однієї (одиниці Товару) складає ___________ грн.
2.2. Кількість Товару складає _______ шт.
2.3. Загальна сума Договору складає ___________ (_______________________________)
грн. 00 коп.
2.4. Покупець оплачує Продавцю вартість Товару протягом ____ календарних днів з дня
отримання Товару.
3. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ
3.1. Передача Товару, вказаного у п.1.1. даного Договору, здійснюється за місцем
знаходження Покупця.
3.2. Продавець зобов’язується передати Покупцю Товар до «__» ______ 2010 року.
4. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА РИЗИКІВ.
4.1. Право власності на Товар, купівля-продаж якого здійснюється відповідно до даного
Договору, переходить від Продавця до Покупця в момент отримання Продавцем передачі
Товару.
4.2. Ризики випадкової втрати чи пошкодження Товару переходять від Продавця до
Покупця з моменту фактичної передачі Товару.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
5.1. Сторони по Договору за неналежне виконання своїх зобов’язань несуть
відповідальність згідно законодавства України та умов цього Договору.
5.2. У випадку порушення Покупцем строків оплати за Товар Покупець сплачує Продавцю
пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми, за кожний
день такої прострочки.
5.3. Під ухиленням від оплати слід вважати невиконання Покупцем повної або часткової
оплати Товару.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. При надзвичайних випадках: стихійне лихо, військові дії, зміни в законодавстві
України, а також інших обставин непереборної сили, які роблять неможливим виконання

зобов’язань по цьому Договору, Сторони звільняються на період дії таких обставин від
своїх зобов’язань по Договору. Якщо будь-яка із вищевказаних обставин безпосередньо
вплинула на виконання зобов’язань у встановлений Договором термін, то цей термін
виконання зобов’язань подовжується пропорційно терміну дії таких обставин.
6.2. Сторона, для якої виникнення форс-мажорних обставин зробили неможливим
виконання зобов’язань, повинна не пізніше 5 (п’яти) календарних днів в письмовій формі
повідомити іншу сторону про їх настання, очікуваному терміну їх дії та припинення. Не
повідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на них
як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.
7. ДОДАТКОВІ УМОВИ.
7.1. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним
законодавством України.
7.2. Даний Договір укладений українською мовою на двох сторінках у двох примірниках,
які мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної із Сторін.
7.3. Даний Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов’язань по
Договору в повному обсязі.
7.4. Всі спори та протиріччя, які виникли із цього Договору, вирішуються в судовому
порядку.
8. АДРЕСА ТА Р ЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

Директор
______________
(підпис)

(П.І.Б.)

