
Договір 

про співпрацю з відкриття станції технічного обслуговування (СТО) 

 

     м. Київ      «___» ______________ 2019 р. 

Фізична особа – підприємець, ______________, що діє на підставі Виписки з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань від __ ___.201_р., далі іменується – «Управитель», з однієї сторони, та 
громадянин України _____________________, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – 
___________, що зареєстрований за адресою: ____________________, який що діє на 
підставі цивільної дієздатності, далі іменується – «Інвестор», з другої сторони, разом далі 
по тексту іменуються – «Сторони», уклали даний договір, про наступне: 

1. Предмет договору  
1. За цим договром Управитель та Інвестор домовилися об'єднати зусилля та 

майно для організації діяльності станції технічного обслуговування (далі – 
«СТО») з метою отримання прибутку. 

2. Для розміщення СТО Управитель надає приміщення, яким він володіє 
згідно Договору оренди від __ ____ 201_р. та знаходиться за адресою м. 
Київ, вул. ________________. 

3. Технічне оснащення СТО забезпечує Інвестор згідно умов цього договору. 
4. Поточне управління діяльністю СТО  та безпосереднє господарювання 

здійснює Управитель на власний розсуд. 

2. Етапи виконання договору 

2.1. Етап –І. Придбання необхідного обладнання: 

2.1.1. З метою придбання необхідного обладнання, перелік, якого додається у Додатку до 
цього договору, Сторони укладають із постачальником трьохсторонній договір купівлі-
продажу обладнання на суму інвестицій Інвестора в розмірі _______ (__________) грн. 
Сума інвестицій може коригуватися Сторонами в подальших пов'язаних із діним договором 
правочинах. 

2.1.2. Істотні умови договору купівлі-продажу обладнання: 

- Сторони договору – постачальник, з боку покупця – Інвестор та Управитель. 

- Об'єкт договору (перелік необхідного обладнання, далі – «Обладнання») відповідає 
Додатку №1 до цього договору. 

- Ціна договору та порядок розрахунків – ціна договору складає _______(_____________) 
грн., яку Інвестор протягом _____ банківських днів з моменту підписання договору сплачує 
50 % вартості Обладнання в розмірі ______(___________) грн., а решту 50% Інвестор 
оплачує в розстрочку протягом ____ (_______) місяців з моменту підписання договору 
рівними частинами в розмірі ____(_____________) грн. що місяця. 

 


