
КОМЕНТАРІ 

 Жовтим кольором помічені пункти які погоджуються сторонами в кожному окремому випадку.  

 Синім зазначено умови, що є обов’язковими. 

 Для покупців нерухомості :  

 Попередній договір підписується в випадку придбання житла з внесенням першого внеску.  

 У випадку отримання нерухомості без першого внеску, оформляється одразу Основний договір, де передана 

Покупцю у власність частка буде становити 1/100 метражу квартири.  

 Всі інші умови стандартні. 

                                  

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ- ПРОДАЖУ  

місто Київ, чотирнадцятого лютого дві тисячі дев’ятнадцятого  року. 

 

  

Ми, що нижче підписалися: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕТ-

АВТОР» (надалі - Товариство), код ЄДРПОУ – 37831636, місцезнаходження юридичної особи: 79019, 

Львівська область, місто Львів, Шевченківський район, вулиця Тесленка, будинок 2, в особі директора 

громадянина України, Панило Вiктора Євгеновича, (паспорт серія СК 439156 виданий Центральним 

СВМ ГУМВС України в Київській області 30 грудня 1996 року), що мешкає за адресою: Київська 

область, Києво-Святошинський район, село Шпитьки, вулиця Гагаріна, будинок 8, квартира 23-24, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 2401114976, що діє на підставі Статуту та 

установчих документів, іменоване надалі  «Продавець» з однієї сторони,  

з другої сторони – Іванов Іван Іванович, проживаю в м.Х, вулиця  ХХ, будинок ХХ,  

реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111, надалі за текстом «Сторона-2», 

разом надалі – «Сторони», попередньо ознайомлені нотаріусом із вимогами, додержання яких є 

необхідним для чинності правочину, володіючи необхідним обсягом цивільної дієздатності, повністю 

усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке повністю відповідає нашій 

внутрішній волі як учасників цього правочину склали цей договір у відповідності зі статтею 635 

Цивільного кодексу України про таке: 

1. Сторона-1 зобов'язується продати та передати Стороні-2, а Сторона-2 зобов'язується купити 

та прийняти від Сторони-1 транспортний засіб ПЕЖО марки (моделі)  3008 з об’ємом двигуна 

____________ см. куб, ___________ року  випуску, протягом строку в чотири місяці з моменту укладання 

даного договору, тобто до 04.02.2020 (четвертого лютого дві тисячі двадцятого) року та укласти 

договір купівлі-продажу зазначеного транспортного засобу. 

2. Транспортний засіб, який є предметом даного договору, зарезервований Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ЗЕТ-Автор» на підставі договору купівлі продажу № _______, замовлення 

виконується автосалоном _____________. 

3. Сторона-1 свідчить, що дійсно стане в майбутньому власником транспортного засобу, не має 

обмежень щодо свого права розпорядження транспортним засобом, ні транспортний засіб, ні будь-яка 

його частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не 

відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є 

предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб 

(права наймача, право застави тощо) щодо транспортного  засобу відсутні, питання права власності на 

транспортний засіб не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеного 

транспортного засобу відсутні, транспортний засіб не внесений до статутного капіталу юридичних осіб, у 

транспортному засобі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи. 

Сторона-1 повідомлений нотаріусом, що відповідно до ст. 659 Цивільного кодексу України у разі 

невиконання вимоги щодо попередження ним покупця про права третіх осіб на транспортний засіб 

покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і 

не міг знати про права третіх осіб. Згідно з ч. 1 ст. 661 Цивільного кодексу України у разі вилучення за 

рішенням суду транспортного засобу у покупця на користь третьої особи на підставах, що виникли до 

продажу транспортного засобу, продавець має відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо 

покупець не знав або не міг знати про наявність цих підстав. 

4. Сторона-1 свідчить, що транспортний засіб перебуває в належному технічному стані, 

прихованих дефектів, недоліків, самовільних технічних змін в транспортному засобі немає, транспортний 

засіб є придатним для використання за призначенням. 



Транспортний засіб, оглянутий Стороною-2 до підписання даного договору. На момент огляду 

будь-яких недоліків, які перешкоджали б його використанню за призначенням, не виявлено. Сторона-

2 заявляє, що не має будь-яких претензій до Сторони-1 з приводу якісних технічних характеристик щодо 

транспортного засобу, який є предметом даного договору. 

5. За домовленістю Сторін продаж вищевказаного транспортного засобу буде вчинено за 00000 

(нуль тисяч) гривень 00 копійок. Суму продажу транспортного засобу Сторона-2 зобов’язана 

сплатити Стороні-1 в повному обсязі в строк сорок п’ять (45) років з дати підписання договору купівлі-

продажу транспортного засобу. 

6. За домовленістю Сторін витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-

продажу, несе Сторона-1.. 

Також при укладенні договору купівлі-продажу зазначеного транспортного 

засобу Сторони здійснюють наступні платежі: 

На виконання вимог ч. 7 ст. 1, ч. 7 ст. 4 та ч. 6 ст. 2 Закону України «Про збір на обов’язкове 

державне пенсійне страхування» сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування  

здійснює Сторона-2. На виконання вимог ч. 3 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне 

мито» сплату державного мита за ставкою 1% від суми, вказаної в п. 5 даного договору, 

здійснює Сторона-1. 

7. При підписанні договору купівлі-продажу транспортного засобу Сторона-1 зобов’язується 

передати Стороні-2  ключі, оригінал свідоцтва про реєстрацію та інші документи, що стосуються 

транспортного засобу. 

8. Сторона-1 стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на транспортний 

засіб, та всі надані ним відомості відносно зазначеного транспортного засобу є достовірні та правдиві. В 

разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеного транспортного засобу виявляться 

недостовірними, неправдивими, Сторона-1 зобов’язаний відшкодувати заподіяні Стороні-2 збитки та 

витрати у повному обсязі. 

9. На підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання Стороною-

2 сплачується Стороні-1 сума забезпечення виконання зобов’язання в розмірі 000 (нуль тисяч) гривень 

00 копійок, що становить 10% (десять відсотків) від вартості транспортного засобу.  

Зазначена сума отримана Стороною-1 від Сторони-2 до моменту підписання даного договору в 

повному обсязі шляхом отримання дозволу від Сторони 2 на списання коштів з картки УКС № 

_____________, які на момент підписання даного договору поповнені Стороною 2.  

Сторона-2 передає Стороні-1 грошові кошти в сумі 000 (нуль тисяч) гривень 00 копійок на 

забезпечення повного страхування транспортного засобу до моменту його повного викупу Стороною 2. 

Якщо протягом всього строку викупу транспортного засобу з дня початку користування ним стороною 

2, не настає страхового випадку, грошові кошти в розмірі 000 (нуль тисяч) гривень 00 копійок, отримані 

Стороною-1 в якості забезпечення оплати страхування транспортного засобу повертаються Стороні-2. 

10. Сторона, яка необґрунтовано ухиляється від укладення договору, передбаченого попереднім 

договором, повинна відшкодувати другій стороні збитки, завдані простроченням. 

11. Зобов'язання, встановлене даним договором, припиняється, якщо договір купівлі-продажу 

зазначеного транспортного засобу не укладений протягом строку, встановленого в п. 1 даного договору, 

або якщо жодна із Сторін не направить другій Стороні пропозицію про його укладення. 

12. Якщо договір купівлі-продажу не буде укладено протягом строку, встановленого в п. 1 даного 

договору, з вини Сторони-1, то Сторона-1 зобов’язана протягом трьох календарних днів з дня настання 

зазначеного строку повернути Стороні-2 суму забезпечення виконання зобов’язання, отриману за даним 

договором, та сплатити Стороні-2 штраф в розмірі 100 (ста) % від суми забезпечення виконання 

зобов’язання, що була отримана нею за даним договором. 

13. Якщо договір купівлі-продажу транспортного засобу не буде укладений протягом строку, 

встановленого в п. 1 даного договору, з вини Сторони-2, то сума забезпечення виконання зобов’язання, 

отримана Стороною-1 за даним договором, залишається у Сторони-1. 

14. Чоловік Сторони-2 – ХХХХХХХХ, у своїй заяві, справжність підпису на якій засвідчено 

приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Майоровою А.В., «14» лютого 2019 

року зареєстровано в реєстрі за № 12, зміст якої доведено до Сторони-1, що зберігається у справах 

приватного нотаріуса, дав згоду своїй дружині на укладення та підписання даного договору. 

15. Істотні умови Основного договору купівлі продажу транспортного засобу наступні: 

15.1. Транспортний засіб продається на правах спільної власності. В реєстраційних документах 



Сторона  2 зазначається як співвласник. 

15.2 Користування транспортним засобом відбувається на умовах окремо укладеного між 

Сторонами договору користування. 

15.3 Договір користування повинен відповідати умовам підписаного між Сторонами Публічного 

договору, який розміщений на офіційному сайті Сторони 1. www.prozet.com.ua  

15.4. Частка власності Сторони 2 буде становити 1/100 частки транспортного засобу. Частка 

власності Сторони 2 відповідно становить 99/100.  

15.5. Сторона 1 відповідно до умов цього договору продає, а Сторона 2 купує частку 

транспортного засобу, що належить Стороні 1, а саме 99/100 частки в розстрочку.  

15.6. Щомісячний платіж Сторони 2 становить _________________грн. на протязі 540 місяців і 

зміні не підлягає. 

15.7. Дозволяється достроковий викуп. 

15.8. Кожні 5 років Сторона 1 замінює транспортний засіб, який знаходиться в користуванні 

Сторони 2 на новий, по замовленню Сторони 2. 

15.9. Відмова від заміни старого авто на новий не допускається. 

15.10. Відповідно до вартості нового авто, корегується викупна вартість та сума страхового 

залогового платежу в меншу, або більшу сторону. 

15.11. Якщо під час користування страхового випадку не відбулося, попередня сума залогового 

страхового платежу, внесеного стороною 2 враховується як внесена на наступні 5 років.  

15.12. У всіх інших випадках Сторони користуються умовами раніше підписаного Публічного 

договору та діючого Законодавства України. 

15. Нотаріусом роз'яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення 

попередніх договорів та договорів купівлі-продажу, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст 

статей 182, 203, 635, 655-697 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу 

України. 

 

 

 

                                                       Реквізити і підписи Сторін 

 

Місто Київ, Україна, чотирнадцятого лютого дві тисячі дев’ятнадцятого  року. 

  Цей договір посвідчено мною, Майоровою А. В., приватним нотаріусом Київського міського 

нотаріального округу. 

 Договір підписано сторонами у моїй присутності. 

Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність 

та дієздатність Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕТ-АВТОР» і повноваження його 

представника перевірено. 

                                                          Зареєстровано в реєстрі за №  

                                                            Стягнуто плати: за домовленістю. 

    

   Приватний нотаріус                                                Майорова А.В. 

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗЕТ-АВТОР» 

код ЄДРПОУ:  37831636 

Юридична адреса: 79019, м. Львів,  

Шевченківський р-н., вул. Тесленка, буд.2. 

         Іванов І.І. 

Останнє місце реєстрації за адресою:    обл., м. 

_______, вул. _______, буд. 1. кв. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор___________________________                       

                                           Панило В.Є. 

           ____________________________ 

Іванов І.І. 

 

        

http://www.prozet.com.ua/

