
 
Договір № ___  

купівлі-продажу електронного комунікаційного обладнання 
 (з 100% передоплатою)  

 
м.______________                                                                                          __. __. 20__ 

 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАТАГРУП», (надалі – «Продавець»), в особі ________, 

______________________________________що діє на підставі ____________________, з однієї сторони, 
та ____________________________________________________________ (надалі – «Покупець»), в особі 
____________________________________________________________________, що діє на підставі 
_____________________________________, з другої сторони, надалі разом іменуються «Сторони», а 
кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір купівлі-продажу електронного комунікаційного 
обладнання (надалі – “Договір”) про наступне:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Продавець продає Покупцю електронне комунікаційне обладнання за номенклатурою, в 

асортименті, комплектністю, в кількості й за вартістю зазначеній в цьому договорі (надалі по тексту - 
“Обладнання”), а Покупець купує (приймає у власність) та своєчасно оплачує вартість Обладнання на 
умовах, встановлених в цьому Договорі. 

1.2. Право власності на Обладнання переходить до Покупця з моменту приймання-передачі 
Обладнання, що підтверджується підписанням Сторонами видаткової накладної на Обладнання, після 
повної оплати Покупцем вартості Обладнання, згідно п. 3.2.1. цього Договору. 

1.3. Номенклатура, асортимент, комплектність, кількість та вартість Обладнання є наступними: 

№
 п/п 

Номенклатура, 
асортимент, комплектність 

Обладнання 

Кількість Одиниця 
виміру 

Вартість за 
од., грн. без 

ПДВ 

ПДВ 
20%, 
грн. 

Вартість з 
ПДВ, грн. 

1       

2       

Загальна вартість обладнання грн. з ПДВ:  

1.4. Продавець гарантує, що Обладнання, яке продається, відповідає нормам технічних умов і 
сертифіковане в Україні.  

 
2. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ. ГАРАНТІЯ ТА ЯКІСТЬ 

2.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю Обладнання разом із технічною документацією 
виробника на Обладнання після оплати Покупцем вартості Обладнання в порядку п. 3.2.1. цього 
Договору.  

2.2. Обладнання передається Покупцю за видаткової накладною, що підписується обома Сторонами 
та є підтвердженням виконання Продавцем своїх зобов’язань за Договором.  

2.2.1. Місце (адреса) поставки:____________________.  
2.3. При прийманні-передачі Обладнання Покупець зобов’язаний перевірити відповідність 

Обладнання умовам цього Договору за номенклатурою, кількістю, асортиментом, комплектністю та 
якістю. За наявності недоліків у Обладнанні, Покупець має право не підписувати видаткову накладну на 
Обладнання, письмово вказавши Продавцю на виявлені недоліки, які Продавець зобов’язаний за власні 
кошти усунути в узгоджений з Покупцем в окремому Акті усунення недоліків строк.  

2.4. Моментом перенесення всіх ризиків втрати та/або ушкодження Обладнання від Продавця до 
Покупця вважається момент підписання Сторонами видаткової накладної на Обладнання. 

2.5. Гарантійний строк щодо обслуговування Обладнання становить 1 (один) рік, з моменту 
підписання Сторонами видаткової накладної, за умови дотримання Покупцем правил експлуатації та 
зберігання Обладнання, передбачених відповідною технічною документацією. Гарантійні умови на 
продане Обладнання зазначаються в гарантійному талоні.  

2.6. Після завершення гарантійного терміну, ПрАТ «ДАТАГРУП» не приймає обладнання для заміни 
та не забезпечує його ремонт. 

 
 

3.  ВАРТІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1. Загальна вартість Обладнання становить ______ грн., ПДВ 20% _____грн., всього з урахуванням 
ПДВ _________ (___________________________) грн. ___коп. 

3.2. Покупець здійснює оплату загальної вартості Обладнання на підставі рахунку Продавця 
наступним чином: 



3.2.1. Оплата у повному обсязі 100% (сто відсотків) загальної вартості Обладнання Покупець оплачує 
протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання Сторонами цього Договору та отримання 
рахунку. 

3.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у гривнях шляхом перерахування грошових 
коштів на поточний рахунок Продавця, зазначений у п. 7 цього Договору або у рахунку на оплату. 

3.4. Всі витрати, пов’язані із платежами за цим Договором, включаючи банківську комісію, будуть 
сплачуватись Покупцем.  

3.5. У платіжних дорученнях повинно має бути посилання на номер цього Договору про купівлю-
продаж електронного комунікаційного обладнання та номер рахунку. 

4.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1. У випадку порушення Сторонами своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть 
відповідальність, передбачену чинним законодавством України.   

4.2. У випадку порушення Покупцем строків оплати, зазначених у п.3.2.1 даного Договору більше 5 
(п’яти) банківських днів, Покупець зобов'язаний виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової 
ставки Національного банку України від несплаченої суми за кожний календарний день прострочення. 

4.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за 
цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин форс-мажору, що виникли після 
укладання цього Договору, які Сторони не могли передбачити та/або виникненню яких Сторони не могли 
запобігти, таких як пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, збройний конфлікт, воєнні дії, страйк, 
інші подібні обставини. 

 
5.  ГАРАНТІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

5.1. Антикорупційні застереження 
5.1.1. Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники погоджуються дотримуватися норм 

чинного антикорупційного законодавства України. 
5.1.2. Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники заявляють, що не обіцяли, не 

уповноважували, не дозволяли, не пропонували, і зобов’язуються не обіцяти, не уповноважувати, не 
дозволяти і не пропонувати у зв’язку з виконанням Договору, здійснити або прийняти будь-який акт 
платежу, чи передачу будь-якої незаконної вигоди, прямо чи опосередковано: і) будь-якій особі, у тому 
числі Посадовим особам; або іі) будь-якому посереднику для подальшої оплати на користь будь-якої 
особи, у тому числі Посадовим особам; або ііі) будь-якій політичній партії. Наміром Сторін є не 
здійснювати, не обіцяти, не дозволяти і не пропонувати жодних платежів або передачі цінностей, метою 
чи результатом яких є хабарництво, комерційний підкуп чи інші засоби забезпечення невиправданої 
вигоди чи отримання або збереження бізнесу. 

5.1.3. Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники погоджуються не здійснювати, прямо 
чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, послуг, 
нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи негрошового характеру без законних 
на те підстав з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим, щоб отримати 
будь-яку вигоду або перевагу. 

5.1.4. Кожна зі Сторін (їх афілійованих осіб, працівників або посередників) Договору відмовляється від 
стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, 
подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому 
пункті способами, що ставить працівника в будь-яку залежність і спрямованого на забезпечення 
виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони. 

5.1.5. У разі виникнення у Сторони, її афілійованої особи, працівників або посередників підозри про те, 
що відбулося чи може відбутися порушення умов цього розділу, відповідна Сторона зобов’язана 
невідкладно повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі (з посиланнями на факти або подати 
матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави припускати, що відбулося чи може відбутися 
таке порушення). 

5.2. Захист персональних даних 
5.2.1. Сторони засвідчують та гарантують, що будь-які персональні дані про будь-яких Фізичних осіб (у 

тому числі керівників, працівників, членів органів управління тощо), які були або будуть передані іншій 
стороні у зв’язку або на виконання договору, були отримані та знаходяться у користуванні сторін 
правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України. 

5.2.2. Сторони засвідчують і гарантують, що вони мають всі необхідні правові підстави для передачі 
вищевказаних персональних даних іншій стороні по договору для їх подальшої обробки з метою 
виконання договору, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і 
поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним 
законодавством України, а також для передачі іншій стороні персональних даних для обробки третім 
особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням договору та/або 



із захистом прав Сторони за договором, або якщо це необхідно для реалізації прав та обов’язків, 
передбачених законом. 

5.2.3. Право Сторін на передачу вищевказаних персональних даних ні чим не обмежене і не порушує 
права суб’єктів персональних даних та інших осіб. Також сторони підтверджують, що отримали 
повідомлення про включення персональних даних суб’єктів персональних даних до бази персональних 
даних, також повідомлені про свої права, як суб’єкт персональних даних відповідно до ст. 8 Закону 
України «Про захист персональних даних». 

5.3. Екологічне застереження 
5.3.1. Сторони зобов’язуються забезпечувати безпечні та відповідні законодавству, зберігання, 

транспортування, утилізацію, переробку, повторне використання та утилізацію відходів, викидів в 
атмосферу та скидання стічних вод. Будь-яка діяльність, яка може негативно вплинути на здоров’я 
людини чи навколишнє середовище, має належним чином управлятися, вимірюватися та 
контролюватися. Викиди небезпечних речовин мають бути зведені до мінімуму.  

5.3.2. Сторони зобов’язуються забезпечувати та демонструвати дії, які направлені на постійне 
покращення стану навколишнього середовища, включаючи скорочення вживання сировини, енергії, 
викидів, шуму, відходів, небезпечних речовин та залежності від природніх ресурсів. 

5.4. Конфлікт інтересів 
5.4.1. Кожна Сторона підтверджує достовірність даних про її назву, реквізити, особу, уповноважену 

підписувати Договір, систему оподаткування, на якій вона перебуває, та іншу інформацію, що має 
юридичне значення. У випадку виявлення недостовірності такої інформації, всі несприятливі наслідки, що 
виникнуть внаслідок подання Стороною такої недостовірної інформації, включаючи позови та претензії 
третіх осіб, санкції державних органів тощо, щодо добросовісної Сторони, несе Сторона, що подала про 
себе недостовірну інформацію. 

5.4.2. Протягом дії Договору Сторони зобов’язуються не допускати конфлікту інтересів. Конфлікт 
інтересів – це суперечність між особистими інтересами «Датагруп Холдинг Лімітед», та іншим компаніям, 
в яких Датагруп Холдинг Лімітед є акціонером або володіє/контролює чи перебуває під контролем будь-
якої з компаній групи (які не будуть вважатися третьою стороною) та Покупцем чи/або 
учасниками/членами, власниками, директорами, працівниками Покупця та їх посадовими 
повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень 
щодо укладення, виконання та/або розірвання Договору, а також на вчинення чи не вчинення дій під час 
виконання наданих їй посадових повноважень при укладенні, виконанні або розірванні Договору. 

5.4.3. В контексті цього пункту під терміном «Датагруп Холдинг Лімітед», розуміється Продавець, а 
також інші компанії, в яких Датагруп Холдинг Лімітед є акціонером або володіє/контролює чи перебуває 
під контролем будь-якої з компаній групи (які не будуть вважатися третьою стороною), його дочірні 
підприємства та афілійовані особи, їх законні попередники, правонаступники, а також всі учасники/члени, 
власники, директори, працівники Продавця та кожної такої юридичної особи. Кожна така юридична особа, 
що входить до складу «Датагруп Холдинг Лімітед» є окремою та незалежною юридичною особою, при 
цьому всі послуги/роботи за Договором надаються підприємству, що входить до складу «Датагруп 
Холдинг Лімітед», а не безпосередньо «Датагруп Холдинг Лімітед». 

5.4.4. Покупець підтверджує, що не має у своєму штаті працівників «Датагруп Холдинг Лімітед» чи 
пов’язаних з ними осіб, не має працівників «Датагруп Холдинг Лімітед» чи пов’язаних з ними осіб в складі 
власників/засновників, учасників/ членів, директорів Покупця, а також не має ніяких взаємовідносин, що 
можуть свідчити про конфлікт інтересів з власниками/засновниками, працівниками, учасниками/членами, 
директорами «Датагруп Холдинг Лімітед»  

5.4.5. У разі виявлення протягом дії Договору фактів конфлікту інтересів між Покупцем і «Датагруп 
Холдинг Лімітед» Покупець зобов’язаний письмово повідомити про це Продавця протягом 5 календарних 
днів з моменту виявлення факту конфлікту інтересів. 

5.4.6. Покупець зобов’язується надати Продавцю інформацію про його учасників (засновників), членів 
виконавчого органу, керівників, та (або) посадових осіб, а також зобов’язується письмово повідомляти 
Продавця про зміну складу учасників (засновників), членів виконавчого органу, керівників та (або) 
посадових осіб Покупця протягом 5 календарних днів з дати такої зміни. 

5.4.7. У разі порушення Покупцем умов викладених у цьому розділі Умов, Продавець має право в 
односторонньому порядку розірвати договір з Покупцем, з попереднім повідомленням Покупця про таке 
розірвання за 5 (п’ять) календарних днів до бажаної дати розірвання. 

 
5.5. Податкове застереження 
5.5.1. Продавець зобов’язаний надати Покупцю належно оформлену видаткову накладну, яка повинна 

мати обов'язкові реквізити, передбачені законодавством та своєчасно зареєструвати податкову накладну 
з урахуванням вимог п. 11 підрозділу 2 розділу XX ПКУ та норм ст. 201 ПКУ. 

У випадку порушення Продавцем Порядку заповнення податкової накладної, інша Сторона має 
право повідомити Продавця про сутність порушення, а Продавець зобов’язаний виписати розрахунок 



коригування до податкової накладної відповідно до п.192.1 Податкового кодексу України. У разі, якщо 
Сторонами погоджено коригування обсягів або вартості виконаних Робіт/наданих послуг, на підставі 
підписаного Сторонами Акта про коригування Продавець в терміни, передбачені ст. 201.10 ПКУ виписує 
розрахунок коригування до податкової накладної та: 1) реєструє його в ЄРПН, якщо коригування призвело 
до збільшення суми податкових зобов’язань; 2) надсилає його іншій Стороні, якщо коригування призвело 
до зменшення податкових зобов’язань. В цьому випадку інша Сторона зобов’язана зареєструвати 
розрахунок коригування в ЄРПН. Акт про коригування визнається Сторонами на дату реєстрації 
розрахунку коригування в ЄРПН відповідною Стороною і з такої дати є підставою для коригування 
розрахунків за Договором. У випадку якщо одна із Сторін не здійснить реєстрацію податкової 
накладної/розрахунку коригування, в ЄРПН протягом терміну, визначеного ст. 201.10 ПКУ, інша Сторона 
має право стягнути з винної Сторони неустойку в розмірі 20% від вартості наданих винною Стороною 
переданих товарів/виконаних Робіт/наданих послуг без урахування податку на додану вартість по такій 
податковій накладній. 

5.6. Конфіденційна інформація 
5.6.1. Конфіденційною інформацією в рамках цього Договору вважається вся інформація, яку одна 

Сторона отримує від іншої Сторони, яка стала відома Сторонам, або отримана Сторонами від інших 
сторін будь-яким іншим чином, у зв‘язку з укладанням та виконанням цього Договору. Така конфіденційна 
інформація включає без обмеження всю ділову (у тому числі стратегічну, маркетингову, технічну, 
комерційну, фінансову, юридичну, організаційну) інформацію, документи, плани, процедури, комерційні 
таємниці, дані, файли та матеріали будь-якого характеру, незалежно від того, чи були такі дані та 
інформація надані усно, письмово та/або на електронному носії, незалежно від характеру носія та/або 
засобу передачі даних та інформації.  

5.6.2. Конфіденційна інформація не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, 
передбачених чинним законодавством. 

5.6.3. Зобов’язання щодо дотримання правового режиму конфіденційної інформації відповідно до 
цього Договору не поширюються на інформацію: 
яка в момент її надання однією зі Сторін є публічною (загальновідомою для необмеженого кола осіб);  

- яка після її надання однією зі Сторін стає публічною з іншої причини, ніж порушення зобов’язань, 
викладених у цьому Договорі;  

- яка на законних підставах була власністю однією зі Сторін до того, як вона була надана іншою 
Стороною;  

- яка отримується однією Стороною про іншу Сторону від третьої сторони, що на законній підставі 
уповноважена її надавати за умови, що Сторона, яка отримує таку інформацію, не пов’язана 
зобов’язанням стосовно збереження конфіденційності відповідної інформації з джерелом її походження;  

- яку одна Сторона відповідно до законодавства України має надати про іншу Сторону на вимогу будь-
якого суду відповідної юрисдикції або будь-якого державного органу, уповноваженого відповідно до 
законодавства України вимагати надання відповідної інформації; 

- яка згідно з чинним законодавством України не може вважатися конфіденційною. 
5.6.4. Кожна Сторона зобов’язується дотримуватись вимог щодо зберігання, захисту та порядку 

розголошення конфіденційної інформації, отриманої від іншої Сторони, відповідно до умов, визначених у 
цьому Договорі. 

5.6.5. Кожна зі Сторін має право розкрити конфіденційну інформацію за цим Договором третім особам 
у нижченаведених випадках: 

- на вимогу осіб та/або органів, які мають право вимагати розкриття конфіденційної інформації 
відповідно до чинного законодавства України. Розкриття конфіденційної інформації має бути здійснено 
виключно в межах належним чином оформлених письмових запитів та/або нормативних актів, на підставі 
яких відбувається розкриття. 

5.6.6. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань щодо конфіденційності відповідна 
Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, спричинені таким невиконанням або 
неналежним виконанням. При цьому розмір відшкодування визначається в судовому порядку. 

5.7. Передача інформації 
5.7.1. Для цілей цієї угоди Покупець погоджується, що Продавець має право без додаткового або 

окремого погодження з Покупцем, надавати доступ до конфіденційної інформації своїм афілійованим та 
дочірнім компаніям, а також Датагруп Холдинг Лімітед, та іншим компаніям, в яких Датагруп Холдинг 
Лімітед є акціонером або володіє/контролює чи перебуває під контролем будь-якої з компаній групи (які не 
будуть вважатися третьою стороною), а також аудиторам, фінансовим та юридичним консультантам. 

5.8. Взаємозв'язок з особами-резидентами РФ та РБ та підсанкційними організаціями. 
5.8.1. Покупець підтверджує, що не має серед свої акціонерів, засновників, учасників 

та бенефіціарних власників, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників його засновника, фізичних 
та/або юридичних осіб які є резидентами/громадянами Російської федерації та Республіки Білорусь. 



5.8.2. Продавець має право направити Покупцю запит для отримання інформації та документів щодо 
з'ясування наявності у Покупця економічних зв'язків з Російською Федерацією та/або іншими 
підприємствами, на які накладені санкції відповідно до норм законодавства (надалі – опитувальник). 

5.8.3. Покупець зобов'язується протягом 7 (семи) робочих днів з дати направлення, повернути 
заповнений опитувальник (зі скан-копіями запитуваних документів) Продавцю. 

5.8.4. У випадку ненадання Покупцем заповненого опитувальнику та/або надання неповної чи неточної 
інформації/переліку документів, у строки встановлені  п. 5.8.3. Договору та/або визначення (з'ясування) 
наявності у Покупця економічних зв'язків з Російською Федерацією та/або іншими підприємствами, на які 
накладені санкції відповідно до норм законодавства, Продавець має право в односторонньому порядку 
достроково, без укладення додаткової угоди, припинити дію Договору. В такому випадку Договір 
припиняється на 8 (восьмий) день з дати направлення опитувальника. 

5.8.5. Сторони узгодили, що джерелом визначення (з'ясування) інформації щодо наявності у Покупця 
економічних зв’язків з Російською Федерацією та/або іншими підприємствами, на які накладені санкції 
відповідно до норм законодавства, є аналітична система "YouControl" та/або інші доступні для Продавця 

системи моніторингу (перевірки) контрагентів. 

 
6.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та діє до 
________________________________, але у будь-якому випадку до моменту повного виконання 
Сторонами передбачених в ньому зобов’язань. 

6.2. Цей Договір укладений українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають рівну юридичну 
силу, по одному примірнику для кожної Сторони. 
 

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
Продавець: Покупець: 

ПрАТ «ДАТАГРУП» 
Код ЄДРПОУ 31720260 

Юридична адреса: 

вул. Смоленська, 31-33, м. Київ, 03057, Україна 

Адреса для листування: 

________________________________________ 

IBAN UA873395000000026005148873002   

АТ "ТАСКОМБАНК" м. Київ, Україна 

ІПН: 317202626585 

Платник податку на прибуток підприємств  

відповідно до Податкового кодексу України  

 
Контактний телефон: _____________________ 

 

__________________ 
              Посада  

 
____________________    ____________________ 
     підпис і печатка                         Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

_______________________________________ 
Код ЄДРПОУ ___________________________ 
Юридична адреса: 
_______________________________________ 
Адреса для листування: 
_______________________________________ 

IBAN __________________________________ 
_______________________________________   
ІПН ____________________________________ 

Платник податку на прибуток підприємств  

_______________________________________ 

 
Контактний телефон: _____________________ 

 

__________________ 
              Посада  

 
____________________    __________________ 
     підпис і печатка                         Ім’я ПРІЗВИЩЕ  

 

  

  

 
 


