
 

ДОГОВІР 

КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ № __ 
 

м. ______           __  _______ 2021 року 

 

_______________ (код ЄДРПОУ_____________), що діє на підставі 

________________________, та Договору–доручення на продаж майна на аукціоні 

№___________ від _________ р. укладеного з Головним управлінням ДПС у ___________ 

області, в особі ______________________, що діє на підставі ________________, здійснює 

продаж майна що перебуває на балансі ______________ (код ЄДРПОУ __________) та підлягає 

реалізації в рахунок погашення податкового боргу згідно ____________ по справі 

№ _____________, іменований надалі Продавець з однієї сторони  

_________________________ (код ЄДРПОУ ____________), в особі 

_____________________, що діє на підставі ст. 95 Податкового кодексу України, Порядку 

«Проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій 

заставі», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №518 від 22.05.2017р., 

_______________________ по справі № ______________, іменоване надалі Боржник 

(Балансоутримувач) 

_____________________ (код ЄДРПОУ ______________) в особі _______________, який 

діє на підставі __________________, та протоколу про проведення цільового аукціону на ТОВ 

«Українська енергетична біржа», іменований надалі Покупець, з третьої сторони, що надалі 

іменуються Сторони, а кожен окремо - Сторона, відповідно до Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. №2755-VI (зі змінами да доповненнями), постанови КМУ від 29.12.2010 р. №1244 

«Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України», Наказу Міністерства фінансів 

України №518 від 22.05.2017 р. «Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з 

продажу майна платника податків, уклали цей договір (далі – Договір), уклали цей Договір про 

наступне: 

1. Продавець продав, а Покупець купив на цільовому аукціоні, проведеному на ТОВ 

«Українська енергетична біржа» Лот №___, а саме: ______________________________________ 

2. Зазначене майно знаходиться на балансі ___________________ (код ЄДРПОУ 

___________), та підлягає реалізації в рахунок погашення його податкового боргу згідно 

____________________________________________ по справі № __________ про надання дозволу 

на погашення заборгованості за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі. 

3. Вартість проданого Майна за результатами проведення цільового аукціону 

складає __________________, з/без урахуванням ПДВ. 

4. Порядок і терміни оплати придбаного на цільовому аукціоні майна: 

4.1. Покупець (переможець цільового аукціону), зобов'язаний оплатити вартість 

придбаного на цільовому аукціоні майна, в сумі визначеної згідно п.3 за вирахуванням 

гарантійного внеску, протягом 10 (десяти) календарних днів після укладення даного Договору на 

умовах, визначених Протоколом проведення цільового аукціону №___________ від _________р. 

4.2. Якщо Покупець (переможець цільового аукціону) в встановлений строк даного 

Договору не сплачує вартість придбаного на цільовому аукціоні майна – гарантійний внесок 

йому не повертається. 

5. Майно на момент укладення цього договору оглянуте Покупцем. Якість майна 

визначається Сторонами візуально. Покупець посвідчений, що майно є колишньому у вживанні, 

його якість повністю задовольняє Покупця і відповідає цілям, для яких він набуває це майно. 

Покупець, зобов'язується ніяких претензій за якістю майна в майбутньому, пов'язаних з його 

станом не заявляти до Продавця. Продавець не проінформований про конкретні цілі, для 

досягнення яких майно набувається Покупцем. 

6. Боржник (Балансоутримувач) зобов'язується передати, а Покупець прийняти дане 

майно, протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту повної оплати Покупцем, із складанням 

Акту прийому-передачі майна. Майно передається Боржником Покупцю за місцем знаходження 

майна. 

7. Боржник (Балансоутримувач) свідчить, що дане майно до цього часу нікому не продане, 

не подароване, в спорі не перебуває. 

8. Право власності і ризик випадкової загибелі майна, переходить від Продавця до 

Покупця, з моменту підписання цього договору. 

9. Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками 

Сторін та діє протягом усього часу, протягом якого Покупець буде власником майна (його 

частини). 

10. Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 

українською мовою у 4 (чотирьох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну 



силу, по одному примірнику для Продавця, Покупця, Біржі, Платника податків. 

11. В усьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством України. 

 
Підписи сторін: 

 

Продавець/брокер: 

___________________    ______________/ ______________________ / 

м.п. 

 

 

 

Платник податків/балансоутримувач: 

__________________    ____________/______________________/ 

м.п. 

 

 

 

Покупець: 

_____________________   ______________  _______________________ 

м.п. 

 
У разі відмови боржника від підписання договору купівлі-продажу такий договір підписується керівником (його 

заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу, за дорученням якого здійснювався продаж майна, у 

присутності не менш як двох понятих. 

 

 

В.о. заст.начальника  

ГУ ДПС у _______________ області 

або уповноважена особа 

___________________                ___________________             ______________ 
(П.І.Б.)      (підпис)   м.п.    

 

Інші залучені особи, поняті: 

________________________________________________________________ 

    (П.І.Б.)          (підпис) 

__________________________________________________________________ 

    (П.І.Б.)          (підпис) 

 

 


