Акт
приймання-передачі транспортного засобу
м.Хуст

4 Травня 2017 р.

Ми, що нижче підписалися, в особі представника
_______________________ Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОМІОН"_______________
_____________________________ в особі директора Добош Віталій Іванович_____________________
(найменування підприємства, установи, організації)

та представника

_________Товариство з обмеженоювідповідальністю "Євробуд-Індустрія"

____________________________ в особі директора Ребрик Федір Валерійович
(найменування підприємства, установи, організації)

склали цей акт про те, що один здав, а другий прийняв транспортний засіб:
Об'єм
двигуна

Марка

№ з/п

№
ш ова

№
двигуна

І
-і

1

сідельний тягач марки
IVECO,модель Stralis 440 ST

Колір

Червоний

Техпаспорт

РЕ 238331

Транзитний номер

10 308.0

WJMM1VSH40C235468

_____________ T4QX3449

Автомобіль прийнятий в технічно - справному стані. Претензій немає.

#

Постачальник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОМІОН"

90400, Закарпатська обл., м.Хуст, вул .Пачовського, будинок 13 а , тел. 0977116335
Код за ЄДРПОУ: 37321571
Р/р 26008556892600 в АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК",ХАРКІВ МФО 351005
Індивідуальний податковий № 373215707132
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Одержувач:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Євробуд-Індустрія"

Платник:
Договір:

18007,Черкаська обл.м.Черкаси,вулиця Хрещатик,будинок 225,офіс З
Код за ЄДРПОУ 40675093
той самий
купівлі-продажу :№ 150 від 04.05.17

Видаткова накладна № 00155
від 4 Травня 2017 р.
№
п/п
1

Найменування
сідельний тягач марки IVECO,модель Stralis 440 ST
номер кузова WJMM1VSH40C235468

Загальна вартість без ПДВ:
Сума ПДВ:
Загальна вартість з ПДВ:

Одиниця
виміру

без ПДВ

шт

1

Всього:

1

Двісті шістдесят дві тисячі п'ятсот гривень 00 копійок
П'ятдесят дві тисячі п'ятсот гривень 00 копійок • 1 ,,
Триста п ятнадцять тисяч гривень ОО^і^йіюк
*
* 4

//і?

- °

S

~

зПДВ

Сума
без
ПЛО

315 000,00

262 500,00

Ціна

Кількість

~

*

262 500,0000

262 500,00
ПДВ 20 %:

52 500,00

Д о о п л а ти :

315 000,00

ДОГОВІР № 150
купівлі-продажу автомобіля
м.Хуст

4 Травня 2017 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОМІОН", яке зареєстроване за законодавством України, далі за текстом
- Продавець, в особі директора Добош В.І., що діє на підставі Статуту Товариства з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю "Євробуд-Індустрія",, в особі директора Ребрик Ф^дір Валерійович , що діє
на підставі Статуту далі за текстом - Покупець, з іншої сторони, уклали цей договір купівлі-продажу автомобіля, далі за
текстом Договір про таке
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов'язується продати, а Покупець купити:
_________сідельний тягач марки ІУЕСО.модель Stralis 440 ST, номер кузова W JM M1VSH40C235468 _________
(надалі Товар), найменування моделі, рік випуску та колір якого визначені в Специфікації, яка є невід'ємною частиною
цього Договору.
1.2. Кожна із сторін гарантує, що на момент укладання Договору вона не є обмеженою законодавством України, нормативними,
правозастосовчими актами, судовими рішеннями або іншим, передбаченим чинним законодавством, способом в своєму
праві укласти та виконати умови цього Договору.
2. ЦІНА ТОВАРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Ціна Товару за умовами Договору складає:
_____________________________ 315 000.00 грн.__________________________
________________________Триста п'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок
2.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем шляхом сплати грошових коштів на банківський рахунок Продавця
на протязі одного року з дати отримання товару.
2.3. Покупець може здійснювати попередню оплату за товар згідно виставлених рахунків.
3. ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ ТОВАРУ
3.1. Якість Товару, що продається, відповідає узгодженим Покупцем і Продавцем умовам та підтверджується Сертифікатом
відповідності, виданим компетентними органами.
*
3.2. Комплектація Товару визначена в Специфікації, яка є невід'ємною частиною цього Договору.
4. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ ПОКУПЦЮ
4.1. Моментом передачі Товару Покупцю є момент підписання акту приймання-передачі Сторонами.
4.2. Факт прийняття Товару Покупцем є ознакою згоди Покупця з комплектацією та комплектністю Товару.
4.3. Право власності на Товар, ризик втрати та пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичного отримання
Товару від Продавця згідно видаткової накладної.
4.4. Одночасно з передачею Товару Продавець також передає Покупцеві:
- Видаткову накладну на Товар;
- Вантажно - митну декларацію;
- Сертифікат відповідності.
5. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
5.1. Продавець передає Покупцю Товар в обумовленій у Специфікації комплектації з наданням необхідної документації.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного
законодавства України та має відшкодувати в повному обсязі фактично завдану таким невиконанням (неналежним
виконанням) шкоду.
6.2. Якщо при здійсненні сплати Товару згідно п. 2.2. цього Договору Покупець не в змозі витримати вказаний термін, він
сплачує Продавцю штраф в розмірі 1 % за кожен день затримки сплати.
6.3. Продавець в разі необгрунтованого прострочення терміну передачі Товару сплачує Покупцю пеню в розмірі 1 % вартості
Товару за кожен календарний день затримки.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Сторони зобов'язуються вирішувати спори, що можуть виникнути між ними при виконанні цього Договору шляхом
взаємних переговорів.
7.2. У випадку неможливості досягнення згоди між Сторонами шда.хом переговорів та консультацій, спір передається на розгляд
суду за місцем реєстрації продавця.
8. ФОРС - МАЖОР
8.1. Сторони звільняються від відповідальності на повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань,
передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.
8.2. Форс-мажорними обставинами с обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх
волею, або всупереч волі чи бажанню Сторін та які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища
природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та
антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні
дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого
самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами
зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню.

8.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних
обставин, повинна письмово, протягом п'яти днів з дня виявлення таких обставин повідомити іншу Сторону про існуючі
перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором.
8.4. Дія фор^-мажорних обставин автоматично подовжує термін виконання зобов'язань за цим Договором. В період дії форсмажорних обставин, Договір може бути в будь-який момент припинений за письмовою згодою однієї зі Сторін, але за
згодою іншої. При цьому сторони не можуть вимагати сплати штрафних санкцій або відшкодування завданих невиконанням
зобов'язань збитків.
8.5. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом - місцевою торгово-промисловою
палатою.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами та діє до повного виконання ними своїх зобов'язань.
9.2. Сторона, у якої протягом виконання Договору відбулися зміни в її системі оподаткування, зобов'язана проінформувати про
це іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання таких змін.
9.3. Зміни, доповнення, додатки та додаткові угоди до цього Договору є його невід'ємною частиною та мають юридичну силу
в разі, якщо вони викладені письмово, та підписані уповноваженими представниками Сторін.
9.4. Цей Договір складений Сторонами українською мовою, на двох сторінках у двох примірниках, кожний з яких має
однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.
9.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри
стосовно цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.6. З питань не врегульованих цим Договором сторона застосовують чинне законодавство України.
9.7. Кожна із Сторін не має права передавати права та зобов'язання за цим Договором третій особі без письмової згоди іншої
Сторони.
t
9.8. Визнання недійсним окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому, якщо це не
стосується положень, які є істотними умовами Договору згідно чинного законодавства або за згодою Сторін.
9.9. Зміст цього Договору є конфіденційним та не підлягає розголошенню третім особам.
10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Продавець:
Товариство з обмеженою відповідальністю
"ДОМІОН"
90400, Закарпатська обл., м.Хуст, вул .Пачовського,
будинок 13 а
Код за СДРПОУ 37321571

Покупець:
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Євробуд-Індустрія"
18007,Черкаська обл.м.Черк%си,вулиця
Хрещатик,будинок 225,офіс З
Код за СДРПОУ 40675093

Р/р 26008556892600 в А К Ц р/р 26001051529596 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
351005
Індивідуальний податковий

Черкаська

/Ребрик Федір Валерійович/

М.П.

