
Договір №  
купівлі-продажу телекомунікаційного обладнання 

 (з 100% передоплатою) 
  
 
 

            м.______________                                                                                                           «___» _________ 20__ р. 
 
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 телекомунікаційного обладнання (надалі 
– “Договір”) про наступне:  

1. ПРЕДМЕТ Договору 
1.1. Продавець продає Покупцю телекомунікаційне 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. 

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 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.   
 2.3. 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. У випадку, якщо Покупець має намір на отримання від Продавця послуг по технічній підтримці Обладнання після закінчення 
гарантійного періоду, Сторони підписують про це відповідну Додаткову угоду/Договір. 

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. Олата 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. 6 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 телекомунікаційного  
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. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
5.1. 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. 



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

 
6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Продавець: Покупець: 
ПрАТ «ДАТАГРУП» 
Україна, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33 
Адреса для листування:_________________________________ 
п/р № ________________ в _______________, МФО _________ 
Код ЄДРПОУ 31720260, 
Свідоцтво платника ПДВ № 100327825, ІПН 317202626585 
Платник податку на прибуток на загальних підставах 
Контактний телефон: _____________________ 
 
 
 
________________________ 
              посада 
 
 
____________________            ____________________ 
     підпис і печатка                                    ПІБ 

___________________ 
 Юридична адреса: __________________________ 
 Адреса для листування:_________________________ 
 п/р № __________________ в ______________,   
 МФО ________ 
 Код ЄДРПОУ _______________ 
 Свідоцтво платника ПДВ № _________,   
 ІПН _________________ 
 Платник податку на прибуток на _______________________ 
 Контактний телефон: _____________________ 
 ________________________ 
              посада 
 
 
 _________________________      _______________ 

           підпис і печатка                              ПІБ 
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