
 

ДОГОВІР 

про надання послуг 

м. Київ “____” ____________ 20____р. 

 

Сторони: 

 

Замовник: __________________________________________________________________________, та  

Виконавець: Фізична Особа Підприємець Бурба Максим Григорович, що діє на підставі виписки з 

ЄДР від  з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 

 

1. Предмет договору 

1.1. Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати послуги по підбору і купівлі 

автомобіля закордоном України та доставити його в м. Київ, в порядку та на умовах, 

визначених цим Договором. 

1.2. Згідно з цього Договору, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: 

1.2.1. Підбір автомобіля та купівля цього автомобіля на аукціоні в США для Замовника; 

1.2.2. Доставка цього автомобіля через митний кордон України в місто Київ з правом 

заключати договори з третьою стороною для доставки цього автомобіля; 

1.2.3. Проведення митного оформлення цього автомобіля в митних органах України з правом 

заключати договір на виконання митного оформлення з третьою стороною; 

1.2.4. Заключити договір з третьою стороною для ремонту і реставрації цього автомобіля; 

1.2.5. Проведення сертифікації цього автомобіля в сертифікаційних органах України; 

1.2.6. Зареєструвати цей автомобіль в органах Сервісного Центра МВС України та отримати 

номерні знаки і реєстраційний документ на ім’я Замовника;   

1.2.7. Передати цей автомобіль Замовнику зареєстрованим на Замовника;   

1.2.8. Інші послуги за домовленістю з Замовником. 

 

2. Ціна та умови договору 

2.1. Вартість послуг Виконавця визначається сторонами та становить 27 000 гривень, що 

еквівалентно 1000 доларів по курсу НБУ на момент підписання договору; 

2.2. Замовник зобов’язаний оплатити послуги Виконавця в момент підписання цього договору; 

2.3. При реєстрації автомобіля Сервісним Центром МВС додатково державою стягується 3% в 

пенсійний фонд України від митної вартості автомобіля, Виконавець проводить оплату цього 

платежу за власні кошти, а при передачі автомобіля Замовник ці кошти компенсує Виконавцю.  

2.4. Замовник оплачує вартість купленого автомобіля та збір аукціону по реквізитам виставленим 

Виконавцем в термін не більше 2-х робочих днів;  

2.5. Після купівлі автомобіля, за кордоном України, та за 14 календарних днів до прибуття 

автомобіля в порт м. Одеса країни Україна, Замовник оплачує суму розмитнення цього 

автомобіля на рахунок митниці; 

2.6. Сума митних платежів розраховується митним брокером, що наймає Виконавець для 

проведення розмитнення автомобіля; 

2.7. Якщо під час купівлі автомобіля та його доставки і розмитнення  виникають додаткові витрати, 

не пов’язані з умовами цього договору, то Виконавець зобов’язаний повідомити та домовитись 

про ці дії, пов’язані з додатковими витратами, з Замовником в письмовому листуванні додатку 

Вайбер, а Замовник зобов’язаний компенсувати ці витрати;    

2.8. Всі витрати, що виникають під час транспортування купленого автомобіля Виконавцем, для 

Замовника, пов’язані з доставкою, загрузкою і розгрузкою в контейнери та розмитненням  

цього автомобіля по території США, України та морським шляхом, а потім сушею з м. Одеса 

до м. Київ та по м. Київ, Замовник оплачує Виконавцю згідно виставлених рахунків на оплату;  

2.9. Виконавець проводить ремонт та реставрацію купленого та доставленого автомобіля в м. Київ, 

за замовленням Замовника та займається пошуком та купівлею всіх необхідних деталей та 

матеріалів для ремонту цього автомобіля, а також домовляється та організовує ремонт та 

реставрацію цього автомобіля, а Замовник компенсує всі понесені витрати Виконавцем та 

оплачує всі платежі, що виникають під час цих дій; 



2.10. Виконавець проводить сертифікацію автомобіля в сертифікаційних органах України та 

проводить реєстрацію автомобіля в Сервісном Центрі МВС України на ім’я Замовника, а 

Замовник зобов’язується компенсувати всі витрати понесені Виконавцем Виконавцю;  

2.11. Термін доставки автомобіля із місця купівлі авто в США та доставки його до України 

складає 2 місяці, термін доставки може бути збільшено до 3х місяців у випадку з 

особливостями підготовки єкспортних документів для вивозу такого автомобіля із США та 

заздалегідь домовлено такий термін доставки із Замовником; 

2.12. Повний бюджет на купівлю, доставку та розмитнення автомобіля, сторони узгоджують 

перед підписанням  цього договору, Виконавець гарантує Замовнику вартість виконаного 

замовлення не перевищуючи домовлений бюджет, але Виконавець не гарантує точну вартість 

ремонту та реставрації автомобіля, а точна вартість ремонту вираховується після доставки авто 

на сервіс по ремонту та після дифектовки пошкоджених частин;     

2.13. Замовник і Виконавець домовились, що вартість купівлі, доставки, розмитнення 

автомобіля не перевищить ____________________, а якщо Замовник вирішить збільшити 

бюджет на даний договір, то він зобов’язаний повідомити письмово в додатку Вайбер про це 

Виконавця;  

 

       

3. Обов’язки сторін 

 

3.1. Обов’язки Сторін: 

3.1.1. Своєчасно та якісно надати послуги зазначені в п. 1.2 цього Договору та оплачувати ці 

послуги; 

3.1.2. Спілкування між Замовником і Виконавцем відбувається через листування та дзвінки в 

в соціальному додатку Вайбер, зміст цього листування потрібно вважати, як основними 

перемовинами та домовленостями; 

3.1.3. Рішення про купівлю автомобіля Замовник приймає на основі переданих даних 

Виконавцем в додатку Вайбер шляхом фото звіту та відео звіту, а також письмовим та 

усним описом автомобіля; 

3.1.4. Всі недоліки та переваги автомобіля Виконавець описує та передає в фото та відео 

повідомленнях додатку Вайбер; 

3.1.5. Виконавець проводить пошук та підбір автомобілів цікавих для купівлі Виконавцем для 

Замовника на основі вподобань Замовника обумовлених та домовлених перед складанням 

цього договору в усному спілкуванні та письмовому спілкуванні додатку Вайбер; 

3.1.6. Виконавець не може купувати автомобіль без підтвердження на купівлю автомобіля 

Замовником; 

3.1.7. Виконавець перевіряє всю існуючу інформацію про автомобіль по всім можливим базам 

даних, що купується для Замовника, на предмет аварійності авто, частоти сервісного 

обслуговування, кількості власників та попередньо оцінює наявність та кількість 

пошкоджень автомобіля та передає цю інформацію Замовнику;   

3.1.8. Всі виявлені недоліки при перевірці автомобіля згідно пункту 3.1.7 цього договору 

Виконавець має описати в усному чи письмовому спілкуванні з Замовником та при 

можливості показати це на фото та відео листуванні додатку Вайбер; 

3.1.9. Зваживши всі переваги та недоліки Замовник приймає рішення про купівлю автомобіля 

та повідомляє про це Виконавця, а Виконавець купує його на аукціоні для Замовника та 

займається його належним оформленням та доставкою; 

3.1.10. Виконавець оформлює на авто всі транзитні документи в країні купівлі автомобіля, 

транспортує його та переміщує через митний кордон України та доставляє в місто Київ, 

де проводить сертифікацію автомобіля та його розмитнення, а також реєстрацію на ім’я 

Замовника в Сервісних Центрах МВС України;    

3.1.11. Виконавець передає зареєстрований автомобіль Замовнику, а Замовник розраховується 

за надані послуги Виконавцем та компенсує всі узгоджені витрати Виконавцю;  

3.1.12. Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця про пріоритетність марок і моделей 

автомобілів, для купівлі автомобіля Замовнику, з урахуванням комплектацій двигунами, 

коробками передач та комфорту водія під час складання цього договору або в листуванні 

додатку Вайбер до моменту купівлі Виконавцем автомобіля на аукціоні; 



3.1.13. Замовник зобов’язаний в короткий термін не більше двох робочих днів оплачувати всі 

рахунки виставлені Виконавцем, які пов’язані з доставкою, розмитненням, ремонтом та 

сертифікацією і реєстрацією замовленого автомобіля Замовником; 

3.1.14. Всі додаткові витрати, які виникли для доставки та розмитнення автомобіля Замовнику, 

та не передбачені умовами цього договору, але повідомленні Виконавцем Замовнику в 

письмовому листуванні додатку Вайбер та підтверджені Замовником повинні бути 

оплачені Виконавцю додатково;  

 

 

 

4. Відповідальність сторін та вирішення спорів 

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність 

визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його 

невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених 

змістом зобов’язання. 

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо 

воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх 

залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 

4.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за  невиконання чи  неналежне виконання своїх 

зобов'язань по цьому Договору,  якщо це невиконання чи  неналежне  виконання  зумовлені  

дією  обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин таких як землетрус, війна чи щось 

подібне), при цьому Виконавець повертає кошти на автомобіль Замовнику, якщо автомобіль 

не був ще куплений, а Замовник компенсує витрати Виконавця.  

4.4. Всі спори, які можуть виникнути між Замовником і Виконавцем, вирішуються методом 

перемовин та повинні бути спрямовані на вигідне вирішення спірних питань для Замовника і 

Виконавця.  

4.5. Якщо спори не можливо вирішити методом перемовин Замовника і Виконавця, то вони 

можуть бути вирішені у суді згідно чинного законодавства України.  

 

5. Форс – мажорні обставини 

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне 

виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, 

повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо 

ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується 

відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини. 

5.2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі 

Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в 

цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про 

правові наслідки по всіх умовах даного Договору. 

5.3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти 

днів повідомити іншу Сторону про настання форс – мажору, припинення виконання своїх 

зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань. 

5.4. Наявність форс – мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами 

Торгово – промислової палати або іншого уповноваженого органу України. 

5.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс – мажорних 

обставин позбавляє Сторону права на них посилатися. 

 

6. Інші умови. 

6.1. Виконавцю не дозволяється ні прямо, ні посередньо привласнювати або використовувати на 

свою користь майно, яке належать Замовнику. 

6.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом шести 

календарних місяців. 

6.3. Договір може бути пролонгований за взаємною згодою Сторін, про що зацікавлена Сторона 

повинна повідомити другу за 5 днів до закінчення строку дії договору. 

6.4. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим 

складанням письмового додатку до цього договору, а договір без додатку не дійсний.  



6.5. Договір може біти розірваний за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору 

можливе лише в випадках, передбачених цим Договором та законодавством України. 

6.6. Кожна із сторін має право розірвати цей Договір в одностороннім порядку, попередньо 

письмово повідомити про це другу сторону за 2 дні із зобов’язанням відшкодувати всі завдані 

цим збитки другій стороні. 

6.7. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку 

за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним 

чинним законодавством України. 

6.8. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. 

6.9. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного 

законодавства. 

6.10. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні 

угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, 

втрачають юридичну силу.  

 

7. Реквізити сторін 

7.1. Замовник: 

Поштова адреса та індекс __________________________________________________________ 

Телефон / факс ___________________________________________________________________ 

Поточний рахунок ________________________________________________________________ 

ЄДРПОУ________________________________________________________________________ 

7.2. Виконавець: 

Поштова адреса та індекс:  

Телефон / факс: +38 067 239 35 92 

Поточний рахунок ________________________________________________________________ 

ЄДРПОУ:  

Замовник          Виконавець 

___________________        __________________ 

 

М. П.           М. П. 

 

 


