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ДОГОВІР 

купівлі-продажу чистопородного собаки 

 

Ми, що нижче підписалися: 

Прізвище, Ім’я та по-батькові, проживаюча за адресою: Україна, Київська область, 

 

 

іменована надалі «Заводчик» з одного боку, та 

Прізвище, Імя та по-батькові, проживаючий(-юча) за адресою: Україна, 

 

 

іменований надалі «Покупець» з іншого боку, 

які іменуються в подальшому разом «Сторони», уклали даний Договір про 
бронювання (завдаток) чистопородного собаки (далі «Договір») про наступне: 

 

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

Заводчик продає а Покупець купує чистопородну собаку (далі  - Собака) 

породи    НІМЕЦЬКА ВІВЧАРКА 

кличка    RUA ATHA … 

№ метрики цуценя 

мікрочип 

стать 

колір 

тип шерсті 

дата нарождення 

батько 

мати 

 

    2. ЦІНА І СТРОКИ 

2.1. Повна ціна становить 

2.2. Дата передачі Собаки від Заводчика Покупцю 

 

 

    3. ОСНОВНІ УМОВИ 

3.1. Заводчик підтверджує, що має право власності на Собаку, собака є 
чистопородним, щепленим за віком, дегельмінтизованим, фізично і психічно 
здоровим, чипованим, не має видимих аномалій і вад, актований відповідно  до 
вимог Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» і має 
необхідні племінні документи.  

3.2 Собака належить до умовної категорії  Pet-клас. 
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3.3 На момент укладання цього Договору, недоліків, що перешкоджають успішній 
участі у виставках, Собака не має. 

3.4 Заводчик не несе відповідальності з подальший розвиток екстер’єру Собаки 

3.5 Заводчик не гарантує Покупцю успішність виставкової кар’єри Собаки чи 
перспективи її племінного використання, оскільки це в значної мірі залежить від 
умов утримання, годування, тренінгу та виховання, що забезпечуються Покупцем. 

3.6  Разом із Собакою Покупцеві передана: 

метрика цуценяти      №     від  року; 

ветеринарно-санітарний паспорт тварини з відмітками про щеплення      

№   . 

3.7 Покупець підтверджує, що в момент укладання цього договору оглянув Собаку 
та його документи і претензій до зовнішнього вигляду Собаки, його поведінки, 
темпераменту і здоров'я не має. 

3.8 Собака і всі необхідні документи на неї передаються Покупцю в момент 
укладання цього договору. Покупець зобов'язується забезпечити Собаці належні 
умови утримання, що включає раціон їжі, відповідний породі, розміру і віку Собаки, 
дресирування та ін. 

3.9 Покупець має право протягом 3 діб за власний рахунок оглянути Собаку у 
ветеринарній клініці, що має державну ліцензію.  У випадку виявлення вроджених 
або викликаних неправильним утриманням у Заводчика вад, що підтверджується 
відповідним ветеринарним заключенням, Покупець має право повернути Собаку 
Заводчику, а Заводчик зобов’язаний повернути Покупцю повну вартість Собаки. 

3.10  Заводчик зобов’язується надавати консультативну допомогу Покупцю з питань 
утримання, виховання і виставкової діяльності Собаки. 

 

 

    4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1 З моменту передачі Собаки і підписання цього Договору право власності і всі 
ризики по втраті собакою здоров'я або життя переходять до Покупця, за винятком 
таких умов: 

а) якщо в період розвитку цуценя до 18 місяців виявляться приховані захворювання 
генетичного характеру, що впливають на якість чи тривалість життя собаки, 
Продавець  повертає 50% від вартості Собаки, вказаної у п.2 цього Договору або 
замінює Собаку на цуценя від рівноцінної в’язки з аналогічним правом вибору.  
Рішення про повернення коштів або заміну Собаки лишається за Заводчиком.  

б)  Заводчик не несе відповідальність за крипторхізм, дефектний прикус, 
неповнозубість або інші генетичні дефекти, котрі не були виявлені на момент 
актування приплоду чи передачі Собаки Покупцю. 

в) якщо протягом 7 днів з моменту продажу у цуценяти проявляться ознаки вірусних 
захворювань (чума, вірусний гепатит, парвовирус, аденовіроз), Заводчик 
забезпечує лікування цуценя, до повного його одужання, а в разі загибелі - оплачує 
покупцеві повну вартість цуценя або змінює цуценя на іншого за домовленістю з 
Покупцем. 

4.2 Заводчик підтверджує, що батьки Собаки обстежені на дисплазію кульшових та 
ліктьових суглобів з результатами HD  ED  (для матері Собаки) HD 
 ED  (для тата Собаки), але не може гарантувати що Собака не 
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матиме ознак дисплазії суглобів у майбутньому, оскільки на це окрім генетичних 
факторів, безпосередньо впливають умови утримання собаки.  

 

    5.ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК 

Всі суперечки між Заводчиком і Покупцем вирішуються відповідно до чинного 
законодавства України. 

 

    6. ІНШІ УМОВИ 

 

 

 

 

 

Цей Договір складений в двох примірниках (по одному для Заводчика і Покупця), які 
мають однакову юридичну силу. 

 

 

 

 ЗАВОДЧИК          ПОКУПЕЦЬ 

 

 

 

 

 


