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Суб'єкт господарювання, що здійснює оптову та/або роздрібну торгівлю

та перебуває на обліку в ГСЦ МВС за реєстраційним № від

в

транспортного засобу № від
в особі відповідального  , уповноваженого наказом (дорученням) 
№ від з однієї сторони, і

який діє на підставі документу 
(паспорт, доручення, таке інше)

з другої сторони

грн.

, надалі    ПРОДАВЕЦЬ,

27.09

Договір комісії 

ДОГОВІР КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ  ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Ми, що нижче підписалися:
транспортними засобами на підставі договору комісії,  укладеного з власником транспортного засобу,

який є комісіонером та діє у відповідності до п.8 Постанови КМУ №1388 від 07.09.1998р. та на підставі укладеного з власником 

 кодексу України): марка  , модель

(П.І.Б. або назва юр. особи)

надалі – ПОКУПЕЦЬ, в особі    

   1.1  На умовах даного Договору ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати у власність ПОКУПЦЕВІ  транспортний засіб  (який 
підпадає під визначення вживаного транспортного засобу відповідно до п.189.3 ст.189 Податкового 

, номер кузова (шасі, рама)
свідоцтво про реєстрацію -

(П.І.Б. покупця або П.І.Б. уповноваженої особи від юридичної особи-покупця)

(далі кожна окремо – Сторона, а разом Сторони) уклали цей Договір про таке: 

, номерний знак

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.     ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТА
   2.1. Передача Транспортного засобу  і прийняття його ПОКУПЦЕМ здійснюється після повної оплати вартості майна в 
момент підписання цього договору. 

   2.2. ПОКУПЕЦЬ набуває право власності на Транспортний засіб з моменту  підписання  Сторонами  даного Договору купівлі-
продажу. Сторони не мають майнових претензій одна до одної з моменту підписання цього Договору.

(надалі – Транспортний засіб або ТЗ).
   1.2. ПРОДАВЕЦЬ виконав передпродажну підготовку транспортного засобу, який зазначений у п. 1.1.  Договору.  
   1.3. ПОКУПЕЦЬ оглянув та ознайомився із майном, яке зазначено у п. 1.1. цього Договору. Претензій до ПРОДАВЦЯ щодо 
технічного стану та якісних характеристик відчужуваного Транспортного засобу  не має.

року випуску, колір

   2.3. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження Транспортного засобу переходить від уповноваженоїособи 
до ПОКУПЦЯ з моменту підписання  цього договору.

3.     ОПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
 3.1.  За домовленістю Сторін ціна Транспортного засобу складає 

(сума прописом)

4.     ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
   4.1. Кожна Сторона зобов’язується виконувати реально та належно обов’язки покладені на неї  цим Договором, та сприяти 
іншій Стороні у виконанні її обов’язків за цим Договором. 

 зареєстрований за Власником (Комітентом за Договором комісії) транспортного засобу 



М.П.      (підпис)  П.І.Б.  М.П.      (підпис)  П.І.Б.  

   7.1.   У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим 
Договором та (або) чинним в Україні законодавство. Особа, у власності якої перебувало майно до продажу не відповідають за 
недоліки, крім випадків їх навмисного приховування.

   7.2.  Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.     ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ
   5.1.  ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:

   6.1.  ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний:                                                                                                                                                             
- в порядку та на умовах, визначених цим Договором, передати Транспортний засіб.

ПРОДАВЕЦЬ на підставі договору комісії,  укладеного з 
власником транспортного засобу: 

ПОКУПЕЦЬ:  

Суб'єкт господарювання, що здійснює торгівлю ТЗ та перебуває на 
обліку в ГСЦ МВС за реєстраційним № 

   7.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо  вона доведе, що вжила всіх 
залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

8.     ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
   8.1.  Всі спори, які виникатимуть між сторонами і витікають з даної угоди, в т. ч. щодо зміни та розірвання даного правочину, 
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами даного Договору.

   8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому  порядку за встановленою 
підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. 

9.     ДІЯ ДОГОВОРУ
   9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання.
   9.2. Цей Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

   9.3. Договір укладено у двох  примірниках: один призначений для Покупця, другий   залишається на зберіганні у Суб'єкта 
господарювання 

10.   МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

6.     ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

7.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  в порядку та на визначених цим Договором, прийняти Транспортний засіб.


