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ДОГОВІР 

про бронювання (завдаток) 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 

 

 Покупець передає Заводчику завдаток як частину плати за договором купівлі-
продажу чистопородного собаки (далі  - Собака) 

породи    НІМЕЦЬКА ВІВЧАРКА 

кличка    RUA ATHA … 

мікрочип 

стать 

колір 

тип шерсті 

дата нарождення 

батько 

мати 

 

    2. ЦІНА І СТРОКИ 

2.1. Заводчик і Покупець узгодили суму, за якою буде здійснено Договір купівлі-
продажу чистопородного собаки: ціна Собаки становить   $( 
 доларів США) у гривневому еквіваленті по комерційному курсу на день 
заключення Договору купівлі-продажу. 

2.2. Заводчик і  Покупець узгодили строки здійснення намірів купівлі-продажу, а 
саме: до "_____" ____________ р. на умовах, викладених нижче, укласти Договір 
купівлі-продажу чистопородного собаки. 

2.3. Заводчику передається Покупцем, як завдаток, в рахунок належного за цим 
Договором платежу, зазначеного в п.2.1 Договору, у розмірі   гривень  

(     гривень 00 копійок). 
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2.4. Право власності на чистопородну собаку переходить до Покупця  в момент  
підписання Договору купівлі-продажу чистопородного собаки та/або фактичної 
передачі Собаки. 

2.5 У випадку відмови Покупця від намірів здійснення Договору купівлі-продажу 
чистопородного собаки або порушення інших зобов'язань за цим Договором, 
зокрема зобов'язань щодо термінів здійснення Договору купівлі-продажу, грошова 
сума, вказана в п.2.3, поверненню не підлягає і Покупець не має права вимагати її 
повернення. 

 

    3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Покупець зобов'язаний: 

 у момент підписання цього Договору передати Заводчику грошову суму, зазначену 
в п.2.3 цього Договору; 

сплатити вартість собаки в момент передачі Собаки і підписання Договору купівлі-
продажу чистопородного собаки; 

забрати Собаку не пізніше дати, вказаної у п.2.2 Договору. У випадку неможливості 
забрати Собаку в умовлений термін, Покупець сплачує перетримку Собаки 
додатково у розмірі 300 (триста) гривень на день; 

у випадку, якщо Покупець в обумовлений термін не забрав собаку та не вийшов на 
зв'язок будь яким способом, Заводчик має право виставити Собаку на продаж. 

3.2 Заводчик зобов'язаний: 

передати Собаку Покупцю у строк, визначений п.2.2 Договору; 

у момент передачі Собаки Покупцю, віддати наступні документи:  

метрику цуценя Кінологічної Спілки України  

ветеринарно-санітарний паспорт тварини з відмітками о щепленнях за віком; 

 попередити Покупця про всі анатомічні недоліки та особливості Собаки (якщо вони 
є), відомі йому на момент підписання Договору купівлі-продажу чистопородного 
собаки; 

забезпечити Собаці належні умови утримання, що включає раціон їжі відповідний 
породі, розміру і віку Собаки, проведення необхідних  ветеринарно-профілактичних  
заходів та ін. до передачі Собаки Покупцеві. 

 

3.3. Покупець попереджений і усвідомлює, що через ранній вік собаки на день 
підписання Договору, неможливо виявити вади розвитку  зубної системи чи 
крипторхізм (у випадку укладання Договору до досягнення Собакою 45-денного 
віку). 

 

    4. РОЗПОДІЛ ВИТРАТ 

4.1 Всі витрати, пов’язані з утриманням Собаки до дати вказаної у п.2.2 Договору 
несе Заводчик.  

4.2 За необхідністю Покупець сплачує самостійно і окремо наступні витрати: 

послуги кур’єра; 

оформлення експортного родоводу; 

тест на титр антитіл до сказу; 

оформлення  ветеринарної документації для виїзду Собаки за кордон; 
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перетримку Собаки у Заводчика до досягнення ним віку, з якого дозволений 
легальний перетин кордону. 

4.3 Оформлення будь якої документації для вивезення Собаки за кордон 
здійснюється виключно після сплати повної вартості 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 

 

 

 

 

 


