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ВСТУП 

Суттєві демократичні перетворення у суспільстві, повернення його до 

сучасної цивілізації, прагнення в ньому до громадянського миру, спокою та 

повної злагоди люди все більше пов’язують з правом, з правовою державою, з 

правосуддям, з правами людини. 

Успішне вирішення завдань подальшого укріплення законності, 

підвищення громадянської активності населення та викорінення злочинності в 

Україні потребує організованого подолання факторів, які в цьому 

перешкоджають, до яких належать і дефекти правової свідомості. 

Вивчення курсу «Правове регулювання договірних відносин» має 

важливе значення, оскільки через договір забезпечується цивільний, товарно-

грошовий оборот у суспільстві, він втілює у собі динаміку цивільно-правових 

відносин. Через договір забезпечується задоволення інтересів учасників 

обороту, оскільки економічний інтерес однієї сторони може бути забезпечений 

задоволенням інтересу другої сторони. Саме тому договір, що базується на 

взаємній зацікавленості сторін, забезпечує ринок цивільного обороту та 

економіки. Договір надає організованості, порядку і сталості економічним 

відносинам. Договір як правове явище набуває характеру норми права, що 

забезпечується примусовою силою держави. 

Метою даного посібника є надання теоретичної і практичної допомоги 

студентам у вивченні основних положень цивільного права і зосередження на 

окремих його інститутах: купівлі-продажу, міни, ренти, дарування, підряду, 

перевезення, інституту послуг, зберігання, страхування, комісії, договору 
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управління майном, договорах щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності, договору комерційної концесії, кредитно-

розрахункових відносинах, позадоговірних зобов’язаннях. 

Навчальний курс «Правове регулювання договірних відносин» 

складається з тем «Поняття цивільного договору та його значення», «Укладання 

договору, його зміна та розірвання», «Виконання та забезпечення виконання 

договірних зобов’язань», «Припинення договірного зобов’язання. 

Відповідальність за порушення договору», «Договори, що спрямовані на 

передачу майна у власність», «Договори, що мають на меті передачу майна у 

користування», «Договори, що спрямовані на виконання робіт та надання 

послуг», «Особливості грошових зобов’язань. Господарські договори». 

Майбутні спеціалісти отримають необхідний обсяг правових знань, на базі яких 

вони зможуть зайняти активну життєву позицію в суспільстві і 

використовувати отримані правові знання у своїй професіональній, громадській 

та особистій діяльності. 
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Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ 

ДОГОВІР 

1. Поняття, функції і значення цивільно-правового договору.

2. Принцип свободи договору.

3. Загальна та спеціальна класифікація цивільно-правових договорів.

4. Зміст цивільно-правового договору.

5. Укладення цивільно-правового договору.

6. Зміна та розірвання цивільно-правового договору.

1. Поняття, функції і значення цивільно-правового договору

У цивілістичній науці пануючим є положення про багатозначність 

терміну «договір». Він охоплює такі правові явища: як юридичний факт (дво- 

чи багатосторонній правочин), що є підставою виникнення цивільних прав і 

обов’язків; саме договірне зобов’язання (правовідношення), породжуване 

укладеним договором; а також документ, у якому закріплюється (фіксується) 

факт встановлення між сторонами зобов’язального правовідношення. У даній 

главі договір розглядається як юридичний факт, що є підставою виникнення 

цивільних прав і обов’язків (п. 1, ч. 2, ст. 11 ЦК). З цієї точки зору договір є 

домовленістю двох або більше сторін, спрямованою на встановлення, зміну або 

припинення цивільних прав і обов’язків (ч. 1, ст. 626 ЦК), тобто дво- чи 

багатостороннім правочином. Як будь-який правочин, договір – це вольовий 

акт, але йому притаманні і певні особливості. На відміну від одностороннього 

правочину, у якому виражається воля однієї сторони, договір – це взаємне 

вираження волі двох або декількох осіб і до того ж погоджене між ними так, що 

волі однієї сторони відповідає воля другої або інших сторін, які беруть участь у 

договорі. Отже, договору як юридичному факту властиві такі ознаки. По-

перше, у ньому виявляється воля не однієї сторони, а двох чи декількох, 

причому волевиявлення учасників за своїм змістом повинно збігатися і 
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відповідати одне одному. По-друге, договір – це така спільна дія осіб, яка 

спрямована на досягнення певних цивільно-правових наслідків: набуття, зміну 

або припинення цивільних прав і обов’язків. 

Отже, оскільки юридична рівність та ініціативність є притаманними лише 

суб’єктам цивільного (приватного) права, договір слід розглядати як 

юридичний факт саме цієї сфери права. Не можна погодитися з тими, хто, 

відшукуючи аргументи для обґрунтування існування так званих 

адміністративних договорів, стверджує, що останні є різновидом правочинів, 

посідають проміжне місце між адміністративним актом і договором приватно-

правового характеру, основою яких виступають норми зобов’язального права і 

регулюються нормами цивільного зобов’язального права з винятками, 

доповненнями та обмеженнями з боку адміністративного права. 

Так, сутність ініціативної функції полягає у тому, що договір, який хоча 

і є результатом узгодження волі сторін на встановлення певного роду прав і 

обов’язків, у той же час є також ініціативним актом, у котрому сторони 

реалізують не тільки їх рівність, правосуб’єктність, а й диспозитивність. 

Програмно-координаційна функція знаходить втілення у тому, що за допомогою 

договору встановлюється певна програма поведінки сторін, яка пов’язує їх за 

взаємною згодою на конвенціальних засадах. Через інформаційну функцію 

досягається формальна визначеність змісту договору, що зближує його з нормами 

права. Сутність двох останніх функцій полягає, відповідно, у закладенні 

сторонами через договір конкретних забезпечувальних та стимулюючих засобів 

впливу, а також у можливості застосування засобів, що забезпечують примусове 

виконання договору і застосування мір захисту та мір відповідальності. 

В умовах ринкової економіки значно підвищується роль договору як 

головного правового засобу регулювання зв’язків між товаровиробниками, 

що виступають у майновому обороті як власники. Шляхом укладення та 

виконання договорів товаровиробники самостійно на власний розсуд 

здійснюють виробництво продукції (товарів, робіт, послуг) та її відчуження 

(реалізацію). 
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За допомогою договору задовольняють свої потреби у товарах та 

послугах і споживачі (фізичні та юридичні особи), що у свою чергу забезпечує 

розвиток виробничої сфери. 

Договір в умовах ринкової економіки та наявності конкурентного 

середовища спроможний забезпечувати необхідний баланс між попитом та 

пропозицією, стимулювати виробництво нової конкурентноздатної продукції й 

товарів і у такий спосіб впливати на динаміку ринкових відносин. 

Отже, договір є універсальним правовим засобом сфери приватного 

права. Він не тільки найважливіший юридичний факт, а й засіб саморегуляції у 

договірній сфері та одна з форм виразу права. 

 

2. Принцип свободи договору 

 

Свобода договору визнається однією з фундаментальних засад правового 

регулювання договірних відносин у сфері приватного права, про що 

красномовно свідчить ст. 3 нового ЦК. Її сутність випливає, перш за все, зі 

змісту статей 6 та 627 ЦК. Їх аналіз дає підстави стверджувати, що у договірній 

сфері особа має право вільно, на свій розсуд та з урахуванням своїх інтересів 

вирішувати такі питання. 

По-перше, вона вільна у вирішенні питання про вступ у договірні 

відносини (укладення договору). В умовах ринкової економіки розв’язання 

питання про те, вступати чи ні у договірні відносини (укладати або не укладати 

договір) є, за загальним правилом, прерогативою кожної особи. 

По-друге, при позитивному вирішенні особою питання щодо вступу в 

договірні відносини, враховуючи існування в сучасних  умовах 

конкурентного середовища, вона вільна у виборі собі контрагента (іншої 

сторони у договорі). 

По-третє, сторони вільні у виборі виду договору. Вони мають право 

укладати не тільки договори, передбачені ЦК та іншими актами цивільного 

законодавства (понайменовані договори), а й ті, які не передбачені ними, за 
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умови відповідності їх загальним засадам цивільного законодавства (йдеться,  

наприклад, про договори про надання медичних, екскурсійних послуг тощо).  

Сторони також мають право укладати змішані договори, тобто ті, у яких 

містяться елементи різних договорів (ч. 2 ст. 628 ЦК). Прикладом такого 

договору є договір консигнації, який може містити елементи договорів 

поставки, комісії, доручення, зберігання тощо. 

По-четверте, сторони вільні у визначенні умов договору, сукупність 

яких складає його зміст. Згідно зі ст. 628 ЦК зміст договору становлять, перш за 

все, умови, визначені: на розсуд сторін і погоджені ними. Хоча умови договору 

можуть бути і обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. 

Таким чином, проблема меж договірної свободи полягає у визначенні 

співвідношення актів цивільного законодавства і договору. Слід враховувати, 

що новий ЦК України у ст. 6 надає сторонам у договорі право відступати від 

положень актів цивільного законодавства і врегульовувати свої відносини на 

власний розсуд. Таким є загальне правило. Винятки з нього (неможливість 

сторін у договорі відступати від положень актів цивільного законодавства) 

мають місце лише тоді, коли на неможливість такого відступу прямо вказується 

у зазначених актах, а також у разі, якщо обов’язковість для сторін положень 

актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між 

сторонами. Дане положення має бути врахованим при визначенні меж 

договірної свободи. Отже, імперативні приписи, що містяться в актах 

цивільного законодавства, лише тоді обмежують договірну свободу, коли 

сторони не можуть відступити від них. При вирішенні питання про те, чи 

можуть обмежувати свободу договору такі квазінормативні регулятори, якими є 

звичаї, слід враховувати правило, закріплене у ч. 2 ст. 7 ЦК. Згідно з ним 

звичай, що суперечить договору, в цивільних відносинах не застосовується. 

 

3. Загальна та спеціальна класифікація цивільно-правових договорів 

 

Необхідність загальної та спеціальної класифікації договорів зумовлена, з 

одного боку, наявністю загальних рис, властивих їм як правочинам, а також 
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ознак, що притаманні саме договорам і обумовлені зустрічним характером 

волевиявлень учасників, а, з другого боку – їх багатоманітністю, з точки зору 

правових наслідків, настання яких бажають сторони, послідовності досягнень 

останніх тощо. 

Оскільки договір є різновидом правочину, на нього поширюється 

загальна класифікація правочинів на реальні і консенсуальні, відплатні та 

безвідплатні, абстрактні і каузальні, умовні, строкові, фідуціарні та 

біржові. Така класифікація здійснюється з використанням  тих самих критеріїв, 

які застосовуються при відповідній  класифікації правочинів; і тому вона може 

розглядатися як загальна класифікація договорів. 

Спеціальна класифікація договорів здійснюється з використанням 

наступних класифікаційних критеріїв. 

Залежно від концентрації прав та обов’язків у сторін договору, як 

зобов’язання, вони поділяються на односторонні та двосторонні. Якщо кожна 

із сторін має як права, так і обов’язки, договір є двостороннім. Якщо ж одна 

сторона має тільки право, а друга – лише обов’язок, договір є одностороннім. 

Прикладом останнього є договір позики, за яким позикодавець має право 

вимагати повернення переданих позичальнику у власність грошей або речей, 

визначених родовими ознаками, а позичальник зобов’язаний повернути 

позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) чи таку ж кількість 

речей того ж роду та такої якості (ст. 1046 ЦК). Переважна ж більшість 

договорів, понайменованих у ЦК, є двосторонніми (купівля-продаж, оренда, 

підряд, доручення, комісія тощо). 

Залежно від юридичної спрямованості та послідовності досягнення цілей 

договори поділяються на основні і попередні. 

Основний договір безпосередньо породжує права та обов’язки сторін, 

пов’язані з передачею майна, виконанням роботи, наданням послуги тощо 

(основного договору). Попередній договір – це договір, сторони якого 

зобов’язуються протягом певного строку (в певний термін) укласти основний договір 

у майбутньому на умовах, установлених попереднім договором (ст. 635 ЦК). 
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Залежно від підстав укладення договори поділяються на вільні та 

обов’язкові. 

Дія принципу свободи договору зумовлює те, що більшість договорів, які 

укладаються в умовах ринкової економіки, є вільними, тобто такими, укладення 

котрих залежить виключно від розсуду сторін. 

У разі, якщо укладення договору є обов’язковим для сторін (сторони), 

йдеться про обов’язковий договір, який обмежує договірну свободу осіб. До 

вказаних слід віднести договір, укладений на підставі правового акта органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, обов’язкового для сторін (сторони) договору. Особливостями 

такого договору є те, що: по-перше, його зміст має відповідати змісту 

зазначеного акта; по-друге, особливості його укладення встановлюються актами 

цивільного законодавства (ст. 648 ЦК); по-третє, розбіжності, які виникають 

між сторонами при укладенні цього договору, в силу прямого законодавчого 

припису вирішуються судом (ч. 1 ст. 649 ЦК). 

Серед обов’язкових договорів особливе місце належить публічним 

договорам. Згідно зі ст. 633 ЦК публічним є договір, у якому одна сторона 

(підприємець) взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, 

виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться 

(роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, 

послуги зв’язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). З 

наведеного легального визначення випливають такі ознаки публічного 

договору. По-перше, стороною такого договору обов’язково виступає суб’єкт 

підприємницької діяльності (юридична особа чи особа-підприємець). По-

друге, зазначений суб’єкт здійснює такі види підприємницької діяльності, як: 

реалізацію товарів, виконання робіт і надання послуг у сферах, перелік яких 

у ЦК сформульовано невичерпно. По-третє, вказані види діяльності повинні 

здійснюватися суб’єктом підприємництва щодо кожного, хто звернеться до 

нього. Відсутність будь-якої із зазначених ознак свідчить про те, що договір 

не є публічним, а належить до вільних договорів. Слід вказати, що 
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безпосередньо у ЦК міститься вказівка на публічний характер договорів 

роздрібної купівлі-продажу (ч. 2, ст. 698), прокату (ч. 3, ст. 787 ЦК), 

побутового підряду (ч. 2, ст. 865 ЦК), перевезення транспортом загального 

користування (ч. 2, ст. 915 ЦК), зберігання на складах (у камерах, 

приміщеннях) загального користування (ч. 3, ст. 936 ЦК), банківського 

вкладу, вкладником якого є фізична особа (ч. 2, ст. 1058 ЦК). Сенс 

виокремлення публічних договорів полягає у тому, що до них 

застосовуються наступні спеціальні правила, які не поширюються на вільні 

договори. По-перше, умови такого договору є однаковими для всіх 

споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. По-друге, 

підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед 

іншим  щодо укладення договору, якщо інше не встановлено законом. По-

третє, підприємець, за наявності у нього можливостей надання споживачеві 

відповідних товарів (робіт, послуг), не має права відмовитися від укладення 

публічного договору, а у разі його необґрунтованої відмови – він має 

відшкодувати збитки, завдані ним споживачеві. Необґрунтованою слід 

вважати відмову у випадках, коли суб’єкт підприємницької діяльності не 

може довести відсутність у нього зазначеної можливості. По-четверте, при 

укладенні та виконанні публічного договору сторони (як суб’єкт 

підприємницької діяльності, так і його контрагент) повинні виконувати 

обов’язкові для них правила, встановлені актами цивільного законодавства у 

формі, наприклад, типових умов окремих видів публічних договорів. 

Залежно від способу укладення договори поділяються на 

взаємоузгоджені та договори приєднання. 

При укладенні взаємоузгодженого договору його умови встановлюються 

(розробляються) усіма його сторонами. 

Договором приєднання згідно з ч. 1 ст. 634 ЦК є договір, умови якого 

встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, 

котрий може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до 

запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропоновувати 



 
 

12 
 

свої умови договору. Отже, головною особливістю договору приєднання є 

встановлення умов договору однією стороною шляхом розроблення нею 

формуляра або іншої стандартної форми і неможливість другої сторони 

запропоновувати свої умови договору. 

Використання стороною-розробником формулярів або інших стандартних 

форм, з одного боку, є зручним і доцільним у випадках здійснення нею 

значного кола однакових (стандартних) дій, пов’язаних з наданням 

контрагентам послуг, зокрема, у сфері банківського обслуговування, 

перевезення пасажирів, побутового підряду, прокату у значних обсягах. До 

речі, ЦК в останньому випадку прямо вказує на те, що договір прокату є 

договором приєднання (ч. 2, ст. 787). З другого боку, цей договір для сторони, 

що до нього приєднується, може бути певною мірою небезпечним не тільки 

тому, що вона не може впливати на зміст договору, а й через можливість 

зловживання другою стороною наданим їй правом щодо розроблення і 

використання формуляра або іншої стандартної форми. 

Саме тому закон передбачає певні гарантії захисту прав сторони, що 

приєдналася до договору, шляхом надання їй права вимагати зміни або 

розірвання договору приєднання у випадках, якщо: сторона цим договором 

позбавлена прав, які раніше мала; даний договір виключає або обмежує 

відповідальність сторони, що розробила формуляр або іншу стандартну форму; 

цей договір містить інші умови, які явно обтяжливі для сторони, що 

приєдналася до нього. При цьому сторона, яка приєдналася до договору, 

зобов’язана довести, що вона, виходячи зі своїх інтересів, не прийняла б 

вказаних умов за наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов 

договору (ч. 2, ст. 634 ЦК). 

Залежно від того, хто може вимагати виконання договору, останні 

поділяються на договори, що укладаються на користь їх учасників, та 

договори на користь третьої особи. 

Значна більшість договорів є такими, що укладаються на користь 

сторін; і право вимагати їх виконання належить лише сторонам договору.  
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Договором на користь третьої особи є такий, у якому боржник 

зобов’язаний виконати свій обов’язок на користь третьої особи, котра 

встановлена або не встановлена у договорі (ч. 1, ст. 636 ЦК). Прикладом такого 

договору є договір страхування, укладений страхувальником зі страховиком на 

користь третьої особи (вигодонабувача), за яким страховик зобов'язаний 

здійснити страхову виплату вигодонабувачеві у разі досягнення ним певного 

віку або настання іншого страхового випадку (ст. 985 ЦК). 

Оскільки наданим третій особі правом вимоги щодо виконання договору, 

укладеного на її користь, вона може як скористатися, так і відмовитися від 

нього, Цивільний кодекс у ч. 3 та ч. 4 ст. 636 закріплює два принципових 

правила, суть яких полягає у наступному. По-перше, якщо третя особа виразила 

намір скористатися своїм правом, то з цього моменту сторони договору не 

можуть розірвати або змінити його без згоди третьої особи, якщо інше не 

встановлено договором чи законом. По-друге, при відмові третьої особи від 

права, наданого їй за договором, сторона, яка уклала договір, може сама 

скористатися цим правом, якщо інше не випливає із суті договору. Так, при 

укладенні договору банківського вкладу на користь третьої особи остання 

набуває права вкладника з моменту пред’явлення нею до банку першої вимоги, 

що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру 

скористатися такими вимогами. До цього моменту особа, що уклала договір, 

вправі сама користуватися усіма правами вкладника, у тому числі й правом на 

розірвання або зміну договору. Якщо ж особа, на користь якої зроблено вклад, 

відмовиться від нього, особа, котра уклала договір банківського вкладу на 

користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або переведення 

його на своє ім’я (ст. 1063 ЦК). 

 

4. Зміст цивільно-правового договору 

 

Зміст договору становлять умови, на яких він укладений. Слід 

підкреслити, що у новому ЦК міститься спеціальна стаття, присвячена змісту 

договору. Йдеться про ст. 628, у якій умови, що становлять зміст договору, 
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поділяються на два види, а саме: умови, визначені на розсуд сторін і погоджені 

ними; умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. 

Перший вид умов договору можна йменувати ініціативними, а другий – 

обов’язковими. Оскільки, як уже зазначалося, з урахуванням свободи договору, 

сторони є вільними у визначенні його умов (ст. 627 ЦК), перевага віддається 

саме ініціативним умовам договору. Що ж стосується обов’язкових умов, то 

ними є ті, які стосовно окремих видів договору закріплені у актах цивільного 

законодавства, положення котрих є обов’язковими для сторін з урахуванням 

вимог ст. 6 ЦК про співвідношення актів цивільного законодавства і договору. 

Слід зазначити, що новий Цивільний кодекс України, закріплюючи 

спеціальні правила про зміст договору, відтворює у ст. 638 також і правила, які 

містилися у ст. 153 ЦК 1963 p., спрямовані на виокремлення істотних умов 

договору. Суть такого виокремлення полягає у тому, що укладення договору 

пов’язується досягненням згоди між сторонами у потрібній у належних випадках 

формі саме стосовно цих умов. У зв’язку з цим виникає питання про співвідношення 

за новим ЦК умов договору, які складають його зміст (ст. 628), та істотних умов 

(ст. 638). Але вирішення даного питання є неможливим без встановлення сутності 

істотних умов, чинників, які обумовили необхідність їх виокремлення у 

ЦК 1963 р. та доцільність збереження їх у новому Цивільному кодексі. 

На перший погляд, обов’язковість істотних умов завжди полягає у 

необхідності досягнення сторонами згоди щодо усіх їх видів. Принаймні, це 

випливає з буквального змісту ч. 1 ст. 153 ЦК 1963 p., оскільки за правилом, 

вміщеним у ній, договір вважається укладеним, коли між сторонами досягнуто 

згоди стосовно всіх істотних умовах. Але, згідно з ч. 2 цієї ж статті, згоду 

необхідно досягти тільки щодо третього виду істотних умов – тих, на 

необхідності яких наполягає одна із сторін. 

Перший вид істотних умов безпосередньо пов’язаний з тим, що договори 

соціалістичних організацій (яким належав пріоритет у сфері договірних 

відносин) мали своїм призначенням конкретизацію та забезпечення виконання 

народногосподарських планів. Саме через імперативні приписи (заборони, 
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зобов’язування, санкції), обов’язкові для сторін договору, в умовах відсутності 

конкурентного середовища, забезпечувались публічні інтереси у цій сфері 

суспільних відносин. Це повністю узгоджувалось з тими реаліями, які існували 

у той час у суспільстві. Йдеться про те, що відмова від об’єктивного поділу 

права на приватне і публічне та опублічення усіх суспільних відносин призвело 

до повної централізації державою усього суспільного життя через панування 

абсолютно зобов’язуючого типу регулювання суспільних відносин. В 

економічній сфері дана централізація призвела до створення та функціонування 

економіки, що базувалася на моновласності, яка належала державі. Заборона 

приватної власності та підприємництва унеможливлювали прояв у цій сфері 

будь-якої ініціативи окремої особи. У правовій сфері, де пануюче місце займала 

держава з авторитарним режимом, майже єдиним регулятором суспільних 

відносин визнавалися нормативні приписи, що здебільшого мали імперативний 

характер. Роль же договору, як регулятора суспільних відносин, перш за все у 

сфері економіки, була принижена за рахунок підвищення ролі адміністративних 

(владних) актів, у тому числі актів планування. Про це красномовно свідчить 

ст. 152 ЦК 1963 p., згідно з якою зобов’язання, що виникало безпосередньо з акта 

планування народного господарства, визначалося останнім, а зміст договору, який 

укладався на підставі планового завдання, повинен був відповідати цьому 

завданню. Причому в останньому випадку імперативним чином визначалося не 

тільки коло істотних умов першого виду, а й самі ці умови. 

Необхідність другого виду істотних умов була зумовлена здебільшого 

тим, що ст. 4 ЦК 1963 p. визнавала підставою виникнення цивільних прав і 

обов’язків не тільки договори, передбачені законом (понайменовані договори), 

а й ті, що хоча і не передбачені законом, але такі, які йому не суперечать. Крім 

того, необхідність цього виду умов пов’язана ще  й з тим, що не для усіх 

понайменованих договорів закон прямо передбачав коло істотних умов. Названі 

два види істотних умов об’єднувало наступне. По-перше, останні, як вже 

зазначалося, генетично пов’язані з імперативними нормами. По-друге, вони 

пристосовані до зовнішнього (державного) регулювання суспільних відносин, 
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за якого, як зазначав І.О. Покровський, регулювання здійснюється з єдиного 

центру, котрим є державна влада саме вона вказує своїми нормами кожній особі 

її юридичне місце, її права і обов’язки стосовно державного механізму в цілому 

і щодо інших окремих осіб. 

Нарешті, наявність третього виду істотних умов пов’язана з тим, що хоча 

у часи існування директивної (планової) економіки принцип свободи договору 

не тільки не визнавався законодавцем, а й розглядався, навіть, науковцями як 

демагогічна фразеологія, що завуальовує експлуататорський характер договору 

в капіталістичному суспільстві, все ж окремі послаблення у договірній сфері і 

тоді передбачалися. Вони знаходили свій прояв у тому, що в окремих випадках 

договір розглядався як певний соціальний регулятор суспільних відносин. 

Йдеться про випадки, коли норми права надавали учасникам договірних 

відносин можливість встановлювати окремі види умов договору. Це надало 

можливість дослідникам виокремлювати у змісті договору звичайні та 

випадкові умови. Як звичайні, так і випадкові умови пов'язані, перш за все, не з 

імперативними, а з диспозитивними нормами, у яких міститься модель, 

запропонована законодавцем. Одночасно ж сторонам договору надавалася 

можливість відступати від цієї моделі. Невключення до договору умови, 

передбаченої диспозитивною нормою як запропонованої моделі, свідчило про 

те, що для даного договору вона є звичайною. Формулювання ж у договорі 

погодженої сторонами умови всупереч моделі, запропонованій у диспозитивній 

нормі, вказувало на те, що для даного договору вона є випадковою. 

Випадковою вважалась і умова, яка погоджувалась сторонами з метою 

вирішення питань, що взагалі не були врегульовані законодавством. 

Пов’язаність звичайних і випадкових умов з диспозитивними нормами 

або з відсутністю прямої заборони на врегулювання відносин за домовленістю 

сторін зближує їх з істотними умовами. Невипадково дослідники останнім 

часом вказують на відсутність підстав для виокремлення таких умов взагалі. 

Така позиція заслуговує на увагу. Безспірність її щодо випадкових умов не 

викликає сумніву з огляду на те, що при включенні останніх до договору вони 
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нічим не відрізняються від істотних умов третього виду. В тих же випадках, коли 

йдеться про звичайні умови, які не включаються до договору через їх збіг з 

моделлю, запропонованою у диспозитивній нормі, вони є схожими з істотними 

умовами першого виду, за умови згоди з тим, що диспозитивні норми не 

відрізняються від імперативних доти, поки сторони не включать до договору 

умови, які відрізняються від моделі, запропонованої у диспозитивній нормі. 

Відповідь на раніше поставлене питання про доцільність збереження у 

новому Цивільному кодексі України нормативного виокремлення істотних 

умов договору має бути позитивною. Це пов’язано з тим, що його ст. 638 як 

істотну умову будь-якого договору закріплює умову про його предмет, за 

допомогою якого визначається сутність (тип та вид) зобов’язання, що 

породжується укладеним договором. Що ж стосується збереження у ст. 638 ЦК 

диференціації істотних умов на три види за моделлю ЦК 1963 р., то такої 

доцільності не вбачається, хоча б з огляду на те, що це не узгоджується з 

умовами договору, які становлять його зміст відповідно до ст. 628 ЦК. Отже, 

абз. 2 ч. 1 ст. 638 ЦК необхідно узгодити із загальним змістом ст. 638 ЦК і 

закріпити правило про те, що істотними умовами договору є умова про предмет 

та інші умови, які становлять його зміст згідно зі ст. 628 ЦК. Практично це буде 

означати, що, крім предмета договору, до істотних його умов будуть належати 

(залежною від обраної базової моделі регулювання договірних відносин) умови, 

визначені на розсуд сторін і погоджені ними, ті, які є обов’язковими відповідно 

до актів цивільного законодавства, з урахуванням правил про співвідношення 

актів цивільного законодавства і договору, закріплених у ст. 6 ЦК, або 

поєднання обох видів умов. 

Слід підкреслити, що і за новим ЦК зберігається сутність істотних умов, а 

саме – пов’язаність укладення договору з досягненням згоди сторін щодо них у 

належній формі. Але перелік і зміст цих умов визначають, за загальним 

правилом, самі сторони. Новий ЦК не закріплює як істотні умови договору, 

навіть умови щодо ціни та строків (як це було передбачено у ст. 130 ЦК УСРР 

1922 p.), хоча встановлює, відповідно у ст. 632 та ст. 631 моделі даних умов, якими 
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можуть скористатися сторони. Невипадково ч. 4 ст. 632 ЦК містить правило, згідно 

з яким, якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена, виходячи з 

його умов, вона визначається, виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні 

товари, роботи або послуги на момент укладення договору. 

На зміст договору і за новим ЦК можуть впливати як акти органів 

державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування (ч. 1, ст. 648 ЦК), так і типові умови договорів 

певного виду, оприлюднені у встановленому порядку (ст. 630 ЦК). Зазначені 

положення потребують пояснення. 

Акти зазначених органів, зокрема, державні замовлення, можуть впливати 

на зміст договору тільки у випадку обов’язковості їх для сторін (сторони). 

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про поставку продукції для державних потреб» 

від 22 грудня 1995 р. такі державні замовлення є обов’язковими лише для 

юридичних осіб, заснованих повністю або частково на державній власності, а 

також для суб’єктів усіх форм власності, які є монополістами на відповідному 

ринку продукції, за умови, що виконання державного замовлення не спричиняє 

збитків їх виконавцям. Безумовно, виконання державного замовлення є 

обов’язковим і для суб’єктів приватного права, що погодилися за власним 

розсудом бути його виконавцем. При цьому зміст договору (державного 

контракту), укладеного на підставі зазначеного акта, має йому відповідати. 

 

5. Укладення цивільно-правового договору 

 

Оскільки договір є домовленістю двох або більше сторін, його укладення 

пов’язується з досягненням між ними у належній формі згоди з усіх істотних 

умов (ч. 1 ст. 638 ЦК). Процес укладення договору складається з двох стадій, а 

саме: пропозиції укласти договір, що йменується офертою, та прийняття 

зробленої пропозиції другою стороною, яка називається акцептом. Оферентом 

і акцептантом йменується сторона, котра зробила пропозицію укласти договір 

або прийняла її (відповідно). 
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Згідно зі ст. 641 ЦК пропозицію укласти договір (оферту) може зробити 

кожна із сторін майбутнього договору. Аналіз цієї статті дає підстави 

стверджувати, що офертою є не будь-яка пропозиція, а лише та, що відповідає 

наступним умовам. По-перше, пропозиція має містити істотні умови договору. 

По-друге, вона повинна виражати намір особи, яка зробила пропозицію, 

вважати себе зв’язаною договором і запропонованими умовами у разі її 

прийняття іншою особою. По-третє, вона має бути спрямованою до 

конкретної особи (декількох осіб). Хоча третя умова прямо у ст. 641 ЦК не 

закріплена, але вона випливає з її суті. Про це свідчить положення, закріплене у 

даній статті, згідно з яким не визнається, за загальним правилом, офертою, а 

розглядається лише як запрошення робити пропозиції щодо укладення 

договору реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб. Як 

виняток із загального правила слід розглядати існування публічної оферти, яка 

має не персоніфікований характер, за умови, що реклама або інші пропозиції 

містять усі істотні умови договору і висловлюють намір укласти договір з будь-

якою особою, яка відповість на цю пропозицію. 

Такий формалізований підхід до оферти пов’язаний з тим, що за 

юридичною природою вона є одностороннім правочином, який з моменту 

отримання його іншою стороною породжує певні юридичні обов’язки для 

оферента. Так, останній не може відкликати одержану адресатом оферту 

протягом строку, встановленого для відповіді, якщо інше не вказане у пропозиції 

або не випливає з її суті чи обставин, за яких вона зроблена. Але оферта може 

бути відкликана до моменту або, навіть, у момент одержання її адресатом. Так, 

оферта, надіслана листом, може бути відкликана до отримання адресатом 

телеграмою чи з допомогою інших засобів оперативного зв’язку. В разі спору 

щодо правомірності відзиву оферти він підлягає розгляду судом. 

Відповідь особи, якій була адресована пропозиція укласти договір, про її 

прийняття визнається акцептом, якщо з неї випливає, що є повна і безумовна 

згода акцептанта із запропонованими у оферті умовами (ч. 1, ст. 642 ЦК). 

Відповідь про згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах, 
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є згідно зі ст. 646 ЦК відмовою від одержаної пропозиції і водночас новою 

пропозицією особі, яка зробила попередню пропозицію. При цьому первинний 

оферент займає місце акцептанта. 

Правовий наслідок акцепту – укладення договору пов’язується не з його 

здійсненням, а саме із своєчасним отриманням оферентом такої відповіді. Ось 

чому особа, яка прийняла пропозицію, може відкликати свою відповідь про її 

прийняття, повідомивши про це оферента до моменту або у момент одержання 

нею відповіді про прийняття пропозиції (ч. 3, ст. 642 ЦК). 

ЦК по-різному вирішує питання про своєчасність акцепту залежно від 

того, чи вказувався у пропозиції про укладення договору строк для відповіді. 

Так, якщо у пропозиції укласти договір вже вказаний строк для відповіді, 

договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь 

про її прийняття протягом цього строку (ст. 643 ЦК). 

Питання про форму договору є важливим, хоча б з огляду на те, що його 

укладення пов’язується, як уже зазначалося, з досягненням у належній формі 

згоди між сторонами з усіх істотних умов. Але, оскільки на договір 

поширюються загальні правила щодо форми правочинів, закріплені у статтях 

205–209 ЦК і детально розглянуті у главі «Правочини» 1-го тому даного 

підручника, у цій главі слід зупинитися лише на правилах, встановлених у 

ст. 639 ЦК. Сутність цієї статті полягає у деталізації прояву свободи сторін 

стосовно форми договору. Це випливає, по-перше, з можливості обрання ними 

будь-якої форми, передбаченої ст. 205 ЦК (усної, письмової, конклюдентної дії, 

мовчання), за умови, що вимоги стосовно форми договору не встановлені 

законом. По-друге, сторонам надається право відступати від вимог закону щодо 

його форми, але лише у бік її «ускладнення». Саме так слід розуміти правила, 

закріплені у чч. 2–4 ст. 639 ЦК. Так, якщо сторони домовилися укласти 

договір у простій письмовій формі, хоча за законом останній може 

укладатися в усній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому 

форми, про яку домовилися сторони. Такі ж самі правила діють і у разі 

домовленості сторін стосовно нотаріального посвідчення договору,  щодо 
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якого закон указаного посвідчення не вимагає. Отже, договірна свобода щодо 

форми договору діє там, де закон не встановлює правил про неї, а також у 

випадках, коли сторони домовляються про ускладнення форми, порівняно з 

вимогами, передбаченими законом. 

Важливе практичне значення має вирішення питання про місце та момент 

укладення договору. Згідно зі ст. 647 ЦК, за загальним правилом, місце 

укладення договору пов’язується з місцем проживання фізичної особи 

(місцезнаходженням юридичної особи – оферента, тобто особи, яка була 

ініціатором укладення договору. Винятки з цього правила можуть бути 

встановлені сторонами у договорі. 

Визначення моменту укладення договору пов’язується, перш за все, з 

тим, яким (консенсуальним чи реальним) є договір, що укладається. Моментом 

укладення консенсуального договору визнається момент одержання оферентом 

відповіді від сторони, якій направлена пропозиція, про її прийняття (ч. 1 ст. 640 

ЦК). Реальний договір є укладеним у момент передання відповідного майна або 

вчинення певної дії (ч. 2, ст. 640 ЦК). 

Якщо ж договір підлягає нотаріальному посвідченню або державній 

реєстрації, моментом його укладення є момент указаного посвідчення або такої 

реєстрації. У разі, якщо нотаріально посвідчений договір потребує ще й 

державної реєстрації, моментом укладення є момент останньої (ч. 3 ст. 640 ЦК). 

Отже, у цьому не тільки форма договору, а й публічно-правова його легітимація 

набуває правоутворюючого (конститутивного) значення. 

Таким є загальний порядок укладення цивільно-правових договорів. 

 

6. Зміна та розірвання цивільно-правового договору 

 

Укладений сторонами договір може бути змінений або розірваний. Зміна 

договору – це зміна умов, на яких він укладений. Ці зміни можуть стосуватися 

умов щодо предмета, місця та строків виконання договору тощо. У разі зміни 

договору змінюється і зобов’язання, ним породжене, змістом якого виступають 
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права та обов’язки сторін. Розірвання договору – це припинення зобов’язання, 

ним породжене, у повному обсязі. 

За загальним правилом, закріпленим у ч. 1 ст. 651 ЦК, підставою для 

зміни або розірвання договору є згода сторін. Це пов’язано з тим, що договір з 

моменту його вчинення є обов’язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК). 

Слід мати на увазі, що згоди сторін на зміну або розірвання договору може бути 

недостатньо, якщо він був укладений на користь третьої особи, яка мала намір 

скористатися правом, наданим їй за таким договором. Для зміни або розірвання 

вказаного договору потрібна ще й згода третьої особи, якщо інше не 

встановлено договором або законом (ч. 3 ст. 636 ЦК). Розірвання або зміна 

договору з інших підстав може мати місце, якщо це встановлено договором чи 

законом. Цивільний кодекс безпосередньо передбачає можливість зміни або 

розірвання договору за рішенням суду на вимогу однієї із сторін 

(ч. 2 ст. 651 ЦК) та у разі односторонньої відмови від договору (ч. 3 ст. 651 ЦК). 

Зміна або розірвання договору за рішенням суду на вимогу однієї із 

сторін може мати місце у разі істотного порушення договору другою стороною 

та в інших випадках, встановлених договором або законом. 

Істотним є таке порушення договору його стороною, при якому друга 

сторона, внаслідок завданої їй цим порушенням шкоди, значною мірою 

позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Таке 

може мати місце, наприклад, при порушенні боржником умови щодо строку 

виконання зобов’язання з постачання комплектуючих. Адже це унеможливлює, 

у свою чергу, своєчасне виконання зобов’язання кредитором, який є боржником 

іншого зобов’язання (з реалізації готової продукції, виробленої з 

використанням комплектуючих), і значною мірою позбавляє його можливості 

одержання сум виторгу, на яку він розраховував при укладенні договору про 

постачання комплектуючих. 

Одностороння відмова від договору може мати місце тільки у випадках, 

коли право на таку відмову встановлено договором чи законом. Слід мати на 

увазі те, що повна або часткова відмова від договору здійснюється за рішенням 
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сторони без її звернення до суду і тягне за собою, відповідно, його розірвання 

чи зміну. Наприклад, банк може відмовитися від договору банківського 

рахунку та закрити рахунок клієнта у разі відсутності операцій за рахунком 

клієнта протягом трьох років підряд і відсутності залишку грошових коштів на 

ньому (ч. 4 ст. 1075 ЦК). 

Спеціальні правила передбачені у ст. 652 ЦК щодо зміни або розірвання 

договору в зв’язку з істотною зміною обставин, якими сторони керувалися при 

його укладенні. Слід підкреслити, що істотна зміна зазначених обставин тільки 

тоді є підставою для зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено 

договором або не випливає із суті зобов’язання. Так, не є підставою для зміни 

чи розірвання договору страхування за вимогою страховика поширеність у 

певній місцевості випадків, які становлять страховий випадок за договором. Це 

пов’язано з тим, що із самої суті страхування випливає: він укладається на 

випадок виникнення вірогідних, але непередбачуваних подій, які складають 

страховий випадок. 

Розглядаючи питання про правові наслідки зміни або розірвання 

договору, слід мати на увазі подане нижче. 

Якщо зміна або розірвання договору відбувається за згодою сторін, він 

вважається зміненим або розірваним з моменту досягнення домовленості про 

це, коли інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його 

зміни (ч. 3 ст. 653 ЦК). За загальним правилом зміна або розірвання договору 

має вчинятися у такій же формі, що й договору, який змінюється чи 

розривається. Виняток з цього може бути встановлено договором або законом 

чи випливати із звичаїв ділового обороту (ст. 654 ЦК). 

Якщо ж зміна чи розірвання договору відбувається у судовому порядку, 

останній вважається зміненим або розірваним з моменту набрання рішенням 

суду законної сили (ч. 3, ст. 653 ЦК). 

Якщо розірвання договору відбувається у разі односторонньої відмови від 

нього, останній вважається розірваним з моменту одержання іншою стороною 

повідомлення про відмову від договору. 
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Отже, в усіх випадках рішення про зміну або розірвання договору діє на 

майбутнє, а тому сторони не мають права вимагати повернення того, що було 

виконане ними за зобов’язанням, до моменту зміни чи розірвання договору, 

якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 4, ст. 653 ЦК). 

Цивільний кодекс передбачає майнові наслідки зміни чи розірвання 

договору залежно від того, на якій підставі це відбулося. Якщо договір був 

змінений або розірваний у зв’язку з істотним його порушенням однією із 

сторін, друга – може вимагати відшкодування збитків, завданих такою зміною 

чи розірванням (ч. 5, ст. 653 ЦК). У разі розірвання договору внаслідок істотної 

зміни обставин, суд на вимогу будь-якої із сторін визначає наслідки, виходячи з 

необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у 

зв’язку з виконанням цього договору. 
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Тема II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ’ЯЗКУ З 

ПЕРЕДАЧЕЮ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ 

 

1. Договір купівлі-продажу. 

2. Договір дарування. 

3. Договір ренти. 

4. Договір довічного утримання (догляду). 

 

1. Договір купівлі-продажу 

 

За умов ринкової економіки договір купівлі-продажу стає одним із 

найпоширеніших типів договорів, що використовується у товарному обороті 

і як родове поняття охоплює всі види зобов’язань щодо відчуження майна у 

власність на визначено-еквівалентній основі. Такі раніш самостійні договірні 

типи, як поставка, контрактація сільськогосподарської продукції, постачання 

енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу, міна почали 

розумітися як види договору купівлі-продажу. 

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або 

зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні 

(покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) 

і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 ЦК). 

Виходячи з цього визначення, договір купівлі-продажу має такі родові 

ознаки: по-перше, він спрямований на передачу майна у власність; по-друге, 

передача майна здійснюється на визначено-еквівалентній основі; по-третє, це 

оплатний договір, в якому зустрічне надання відбувається, як правило, у грошовій 

формі, за винятком договору міни, де застосовується товарна форма. Між тим і в 

договорі міни може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що 

обмінюється на товар меншої вартості (ч. 3, ст. 715 ЦК). 

Договір купівлі-продажу може бути як реальним, так і консенсуальним, 

оплатним, двосторонньовзаємним (сіналагматичним) (від гр. synallagma – 

взаємовідносини). 
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Договір купівлі-продажу вважається консесуальним тоді, коли сторони 

досягли узгодження між собою стосовно певних умов, і продавець 

зобов’язується передати покупцеві товар у строк, встановлений договором, а 

якщо зміст договору не дає можливості визначити цей строк – відповідно до 

положень ст. 530 ЦК (ст. 663 ЦК). 

Реальним договір вважають тоді, коли передача майна (товару) 

продавцем покупцеві слугує передумовою укладення цього договору. 

Оплатним договір купівлі-продажу вважають тому, що майновому 

наданню продавця відповідає зустрічне грошове задоволення за отриманий 

товар з боку покупця. 

Двосторонньовзаємним договір вважається тому, що і у покупця, і у 

продавця є права та обов’язки, причому праву однієї сторони кореспондує 

обов’язок іншої і, – навпаки. 

Головною родовою ознакою договору купівлі-продажу є перехід 

відчужуваного майна (товару) у власність покупця. Між тим ця ознака є 

характерною і для інших типів договорів, за допомогою яких 

опосередковується оборот майна (товару), зокрема для договорів дарування, 

позики, довічного утримання (догляду), ренти, спадкового договору. 

Так, договір дарування передбачає передачу майна (дарунка) від однієї особи 

у власність іншій особі, але така передача здійснюється безоплатно. Встановлення 

обов’язку обдарованого вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового 

або немайнового характеру не є договором дарування (ч. 2, ст. 717 ЦК). 

За договором позики відбувається передача позикодавцем у власність 

позичальникові грошових коштів або інших речей, визначених родовими 

ознаками (ст. 1046 ЦК). Але на відміну від договору купівлі-продажу в цьому 

договорі переслідується зовсім інша економічна мета – позичальник 

зобов’язаний повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму 

позики) або таку ж кількість речей, того ж роду та такої ж якості. 

За договором довічного утримання (догляду) відчужувач передає 

набувачеві у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше 
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нерухоме майно чи рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач 

зобов’язується забезпечувати відчужувачу утримання та (або) догляд 

(ст. 744 ЦК). Безумовно, за своєю правовою метою цей договір ніби 

наближається до договору купівлі-продажу. Між тим економічні форми цих 

договорів зовсім різні. Якщо при купівлі-продажу – це товар-гроші = гроші-

товар, то при договорі довічного утримання (догляді) – товар = матеріальні 

блага. При цьому між відчужувачем і набувачем виникають особисті довірчі 

відносини. І хоча до набувача переходить право власності на певне майно, 

сутність цього договору зовсім в іншому, бо відчужувач, перш за все, 

переслідує мету отримати догляд, якого він потребує, а тому і відчуження 

майна викликано саме цією метою. 

За договором ренти одержувач ренти передає платникові ренти у 

власність майно, а платник ренти взамін цього зобов’язується періодично 

виплачувати одержувачеві ренту в формі певної грошової суми або в іншій 

формі (ч. 1 ст. 731 ЦК). Відмінність цього договору від договору купівлі-

продажу полягає в тому, що розмір ренти не знаходиться в жорсткій залежності 

від вартості переданого у власність майна, а самі виплати можуть 

здійснюватися не тільки у грошовій, а й у іншій формі, зокрема в натуральній. 

З наведеного випливає, що договір купівлі-продажу відрізняється від 

договорів, які також опосередковують перехід права власності на майно від 

однієї особи до іншої, оплатною основою такого переходу у вигляді грошової 

суми, предметом, суб’єктним складом. 

Предметом договору купівлі-продажу може бути: 

– товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде 

створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому за умови, що 

продавець стане власником цього товару на момент його передачі покупцеві; 

– майнові права. В цьому випадку до договору застосовуються загальні 

положення про купівлю-продаж, якщо інше не випливає зі змісту або характеру 

даних прав; 
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– право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До такого 

договору застосовуються положення про відступлення права  вимоги, якщо 

інше не встановлено договором або законом (чч. 1, 2, 3, ст. 656 ЦК). 

Істотні умови договору купівлі-продажу. Відповідно до законодавства 

істотними умовами будь-якого договору є умови про предмет; умови, що 

визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду; а 

також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути 

досягнута згода (ст. 638 ЦК). 

Для договору купівлі-продажу істотною умовою завжди є предмет (його 

найменування) та кількість товару. Так, продавець зобов’язаний передати 

покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу (ст. 662 ЦК), у 

кількості, що встановлена у договорі, у відповідних одиницях виміру або 

грошовому вираженні. При продажу товарів декількох найменувань у договорі 

визначається кількість кожного найменування. 

Головним обов’язком продавця є передача товару покупцеві, яка 

здійснюється шляхом вчинення певних дій, а саме: вручення товару безпосередньо 

покупцеві; надання товару в розпорядження останнього, здачі товару перевізникові 

або організації зв’язку для доставки покупцеві (ст. 664 ЦК). 

Головним обов’язком покупця є прийняття товару від продавця. 

Одночасно, якщо покупець без достатніх підстав зволікає з прийняттям товару 

або відмовився його прийняти, продавець має право: вимагати прийняття та 

оплати товару; відмовитися від договору купівлі-продажу (ч. 4 ст. 690 ЦК). 

Найпоширенішим різновидом купівлі-продажу є роздрібна купівля-

продаж, призначення якої – безпосереднє та систематичне забезпечення 

населення продовольчими та промисловими товарами. Відповідно до ч. 1 

ст. 698 ЦК за договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює 

підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов’язується передати 

покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або 

іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю, а 

покупець зобов’язується прийняти товар і оплатити його. 
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Договір роздрібної купівлі-продажу може бути укладений у простій 

письмовій формі, усно, а також шляхом конклюдентних дій. За правилом він 

укладається в усній формі, бо його виконання відбувається одночасно із 

здійсненням, що забезпечується видачею споживачеві розрахункового 

документа (товарного, касового чи іншого документа, який засвідчує факт 

купівлі товару). 

Одним з видів купівлі-продажу є поставка, на підставі якої здійснюється 

реалізація товарів (продукції), що вироблені суб’єктами підприємницької 

діяльності. 

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює 

підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк 

(строки) товару власність покупця для використання його у підприємницькій 

діяльності або у інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім 

або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти 

товар і сплатити за нього певну грошову суму (ч. 1, cт. 712 ЦК). 

Договір поставки є двостороннім, взаємним, консенсуальним та 

відплатним. При цьому строк виконання поставки (передачі товарів) не 

повинен збігатися з моментом укладення договору. Якщо ж укладення та 

виконання договору збігається, то має місце купівля-продаж, а не поставка. 

У зв’язку з тим, що поставка є різновидом купівлі-продажу, до договору 

поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, закріплені у 

§ 1 гл. 54 ЦК. Інше може бути встановлено договором, законом або випливати з 

характеру відносин сторін (ч. 2, ст. 712 ЦК). 

Момент укладення договору поставки не збігається з моментом його 

виконання, хоча у договорі купівлі-продажу укладення та виконання також 

можуть не збігатися. Однак саме для договору поставки це є обов’язковою ознакою. 

Забезпечення населення продовольством, а переробних підприємницьких 

товариств – необхідною сировиною у значній мірі залежить від чітко 

налагодженої системи договірних відносин із закупівлі сільськогосподарської 

продукції (далі – сільгосппродукції) у її виробників, які можуть самостійно 
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реалізовувати останню за договорами через біржі, заготівельні та 

посередницькі організації. 

За договором контрактації сільгосппродукції виробник 

сільськогосподарської продукції зобов’язується виробити визначену договором 

сільськогосподарську продукцію і передати її у власність заготівельникові 

(контрактанту) або визначеному ним одержувачеві, а заготівельник 

зобов’язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами 

відповідно до умов договору (ч. 1, ст. 714 ЦК). 

До відносин за договором контрактації застосовуються загальні 

положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше 

не встановлено договором або законом (ч. 2 ст. 713 ЦК). 

Договір контрактації – двосторонній, оплатний, консенсуальний. 

Сторонами у цьому договорі виступають виробник та заготівельник 

(контрактант) сільгосппродукції. 

За договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через 

приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов’язується надавати 

другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, 

передбачені договором, а споживач (абонент) зобов’язується оплачувати 

вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись встановленого договором 

режиму їх використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію 

енергетичного та іншого обладнання (ч. 1, ст. 714 ЦК). Даний договір є 

консенсуальним, двостороннім і оплатним. 

Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану 

мережу потрібно відносити до групи (типу) договорів про передачу речей у 

власність і розглядати як різновид договору купівлі-продажу. Подібний висновок 

можна зробити в силу поданих аргументів. По-перше, зобов’язання, що 

породжується аналізованим договором, містить всі ознаки зобов’язання про 

передачу речей у власність: одна сторона (постачальник) передає за плату іншій 

стороні (абоненту) товар (енергетичні та інші ресурси). По-друге, норми, 

присвячені досліджуваному договору, містяться у § 5 гл. 54 ЦК, що називається 
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«Купівля-продаж». По-третє, відповідно до ч. 2 ст. 714 ЦК до договору 

постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу 

застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про 

договір поставки, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті 

відносин сторін. Отже, правило про субсидіарне застосування до відносин з 

постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу 

загальних положень про купівлю-продаж свідчить про однозначну позицію 

законодавця з даного питання. 

Зміст договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через 

приєднану мережу. Основними обов’язками постачальника є безупинне, з 

дотриманням погодженого режиму (графіка), надання абоненту енергетичних 

та інших ресурсів, передбачених договором, у визначеній кількості і 

встановленої якості. 

На відміну від інших різновидів договору купівлі-продажу, в яких 

повинна бути точно визначена кількість товару, що купується, у договорі 

постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу 

вказується орієнтована (як правило, гранична, максимальна) кількість 

енергетичних й інших ресурсів, що необхідні абоненту. 

Постачальник зобов’язаний поставляти абонентам енергетичні та інші 

ресурси певної якості. 

Якість і кількість енергетичних та інших ресурсів, що поставляються в 

окремі проміжки часу (чи, інакше, – графік (режим) подачі ресурсів), 

визначаються за згодою сторін. При цьому подача постачальником ресурсів 

споживачам має проводитися у безперервному режимі, якщо договором 

постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу не 

передбачено такої перерви. 

Згідно з ч. 1, ст. 714 ЦК споживач (абонент) зобов’язаний оплачувати 

вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором 

режиму їх використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію 

енергетичного та іншого обладнання. 



 
 

32 
 

Споживач зобов’язаний дотримуватись передбаченого договором 

режиму використання енергетичних та інших ресурсів. 

Відповідно до ч. 1 ст. 715 ЦК договір міни (бартера) – це договір, за яким 

кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один 

товар в обмін на інший. Ч. 5 ст. 715 ЦК передбачає, що договором може бути 

встановлений обмін майна на роботи (послуги). 

До договору міни застосовуються загальні положення про купівлю-

продаж, поставку, контрактацію або інших договорів, елементи яких містяться 

у договорі міни (ст. 716 ЦК). Наприклад, ними можуть бути положення про 

якість товару (ст. 673, 678 ЦК), норми гл. 61 ЦК тощо. 

Договір міни є двостороннім, оскільки кожна із сторін міни має певні 

зобов’язання на користь іншої і вважається боржником та кредитором одночасно. 

Цей договір консенсуальний, оскільки вважається укладеним з моменту досягнення 

згоди з усіх істотних умов, та оплатним, бо при передачі товару кожна із сторін має 

отримати від другої зустрічне надання у вигляді товару. Сторони зобов’язуються 

передати одна одній відповідний товар, у принципі економічно еквівалентний. 

Предметом договору може бути товар, який є у власності сторони на 

момент укладання договору. Товаром можуть бути різні рухомі та нерухомі речі, 

допущені до товарообігу, тобто об’єкти, не вилучені з цивільного обороту, а також 

інше майно з урахуванням його особливостей, встановлених законодавством. Такі 

особливості, передбачені ч. 2, ст. 192, ст. 193, ч. 2 ст. 194 ЦК для купівлі-продажу 

валютних цінностей, цінних паперів тощо, поширюються й на міну. Умова 

договору щодо предмета повинна містити найменування та кількість товару. 

Предметом договору можуть бути робота, послуги, передані в обмін на майно, 

якщо це не суперечить суті зобов’язання. 

Сторонами договору міни можуть бути фізичні та юридичні особи. 

 

2. Договір дарування 

 

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або 

зобов’язується передати у майбутньому другій стороні (обдаровуваному) 

безоплатно майно (дарунок) у власність (ч. 1, ст. 717 ЦК). 
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Договір дарування поряд з договорами купівлі-продажу, міни 

опосередковує перехід майна (речей та майнових прав) від однієї особи до 

іншої. Даному договору властиві деякі характерні ознаки, що дозволяють 

виділити його в окремий вид договорів. Тому законодавець не випадково 

виділяє у ЦК норми, що регулюють відносини з дарування, в окрему главу. 

Договір дарування завжди безоплатний. Це означає, що дарувальник не 

отримує ніякого зустрічного надання з боку обдаровуваного. 

Легальне визначення договору дарування вказує на те, що він може 

конструюватись як реальний або консенсуальний. 

Договір дарування є, як правило, одностороннім договором: 

обдаровуваний стає власником речі (або має право вимагати передання йому 

дарунка), тобто не бере на себе ніяких обов’язків, а дарувальник передає або 

зобов’язується передати майно, не отримуючи при цьому жодних прав вимоги 

щодо обдаровуваного. 

Характерною ознакою договору дарування є особистий характер 

зобов’язання, яке він породжує. Так, відповідно до ч. 3 ст. 723 ЦК, якщо до 

настання строку (терміну) або відкладальної обставини, встановленої 

договором дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому, 

дарувальник чи обдаровуваний помре, договір дарування припиняється. 

Вимоги закону щодо форми договору дарування залежать від 

матеріального предмета договору. За загальним правилом, в усній формі 

можуть бути укладені договори, які повністю виконуються сторонами у момент 

вчинення, за винятком тих, що підлягають нотаріальному посвідченню, 

державній реєстрації, або коли недодержання письмової форми має наслідком 

нікчемність договору (ст. 206 ЦК). 

Ст. 719 ЦК встановлює правила стосовно форми цього договору. Договір 

дарування предметів особистого користування та побутового призначення 

може бути укладений усно. 

Договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і 

підлягає нотаріальному посвідченню. 
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Договір дарування майнового права та договір дарування з обов’язком 

передати дарунок у майбутньому укладається у письмовій формі. У разі 

недодержання письмової форми цей договір є нікчемним. 

Договір дарування рухомих речей, які мають особливу цінність, 

укладається у письмовій формі. Передання такої речі за усним договором є 

правомірним, якщо суд не встановить, що обдаровуваний заволодів нею 

незаконно. 

Дарувальник несе наступні обов’язки: 

За консенсуальним договором дарування дарувальник зобов’язаний у 

визначений договором строк (термін) передати дарунок (відступити майнове 

право) обдаровуваному. 

Окремим видом договору дарування є договір пожертви. Пожертвою є 

дарування нерухомих і рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, 

фізичним особам, юридичним особам, державі, АРК, територіальній громаді, 

для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети (ч. 1, ст. 729 ЦК). 

 

3. Договір ренти 

 

Договору ренти присвячено главу 56 ЦК. Цей інститут регулює 

відносини, які пов’язані з відчуженням майна під виплату колишньому 

власнику грошового або іншого утримання – ренти. 

Відповідно до ст. 731 ЦК під договором ренти розуміється такий договір, 

за яким одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові 

ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов’язується 

періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми 

або у іншій формі (ст. 731 ЦК). 

З визначення договору ренти випливає, що він є реальним, про що 

свідчить чітко визначене положення: одержувач ренти передає майно 

платникові ренти, а не зобов’язується його передати. Тому для укладення 

договору ренти недостатньо зустрічної згоди сторін, необхідне передання 
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майна платникові ренти. Після передання майна одержувач ренти не несе за 

договором ніяких зобов’язань, він має лише права. Отже, договір ренти є 

одностороннім. Оплатним цей договір є тому, що майно передається в обмін 

на надане утримання у вигляді грошової суми або у іншій формі. 

Договір ренти підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню, а 

якщо під виплату ренти передається нерухоме майно, то ще й державній 

реєстрації (ст. 732 ЦК). 

Як особливу гарантію прав одержувача ренти законом передбачено 

виплату процентів у зв’язку з простроченням виплати ренти платником. Розмір 

процентів визначається сторонами у договорі, а при відсутності його 

позначення – у розмірі 3 % річних від простроченої суми відповідно до вимог 

ст. 625 ЦК. Обов’язок з їх виплати має місце в усіх випадках прострочення 

виплати ренти, у тому числі також, коли прострочення виникло не з вини 

платника ренти. 

ЦК розрізняє такі різновиди рентного договору: договір ренти, укладений на 

невизначений строк, – договір безстрокової ренти; та договір ренти, укладений на 

визначений строк, – договір ренти на певний строк (ч. 2, ст. 731 ЦК). 

Сутність безстрокової ренти полягає у необмеженості зобов’язань з її 

виплати будь-яким строком. Такі відносини можуть існувати довго. Майно, 

передане під виплату ренти, може бути давно знищено (спожите), можуть бути 

забуті особи, між котрими первинно виникло дане зобов’язання, але саме 

зобов’язання з виплати ренти зберігатиметься. 

Договір ренти може бути укладений на будь-який конкретний строк за 

згодою сторін. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження 

майна, переданого під виплату ренти на певний строк, платник не звільняється 

від обов’язку виплачувати її до закінчення строку виплати ренти на умовах, 

встановлених договором (ст. 743 ЦК). 

Сторонами договору ренти виступають одержувач та платник ренти. 

Одержувачами ренти можуть бути будь-які фізичні або юридичні особи 

(ст. 733 ЦК). 
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Платниками ренти теж можуть бути фізичні та юридичні особи без будь- 

яких обмежень. 

До істотних умов договору належить умова про предмет. Договір ренти 

має складний предмет: по-перше, ним виступає майно, яке відчужується 

одержувачем під виплату ренти; по-друге, предметом є сама рента, що 

виплачується платником її одержувачу. Умови договору ренти щодо 

переданого майна, форми та розміру виплачуваної ренти є істотними для 

даного договору, без досягнення згоди за якими даний договір не може 

вважатися укладеним. 

Договір ренти припиняється як за підставами, що є загальними для 

більшості цивільно-правових зобов’язань (гл. 50 ЦК), так і за спеціальними 

підставами, властивими лише для рентних відносин (гл. 56 ЦК). 

Договір ренти може бути припинено за домовленістю сторін (ст. 604 ЦК). 

У цьому випадку припинення договору сторони встановлюють, на яких засадах 

буде його припинено, вирішуючи питання про повернення переданого під 

виплату ренти майна та повернення (повне або часткове) виплачених  сум, 

виплати одержувачеві ренти компенсації тощо. 

Договір ренти може бути припинено також за іншими підставами, 

передбаченими для припинення зобов’язань. Наприклад, у зв’язку з 

неможливістю його виконання або поєднанням боржника і кредитора в одній 

особі (ст. 607, 606 ЦК). 

 

4. Договір довічного утримання (догляду 

 

За договором довічного утримання (догляду) одна сторона 

(відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий 

будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно, або рухоме майно, 

яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати 

відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно (cт. 744 ЦК). 

Сторонами договору довічного утримання (догляду) є відчужувач та 

набувач. 
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Відчужувачем за цим договором відповідно до ч. 1 ст. 746 ЦК може бути 

фізична особа незалежно від віку та стану здоров’я. Набувачем у договорі 

довічного утримання (догляду) може бути повнолітня дієздатна фізична особа 

або юридична особа. 

Договір довічного утримання (догляду) має складний предмет: по-перше, 

ним виступає майно, яке відчужувач передає набувачеві взамін утримання та 

(або) догляду; по-друге, предметом є матеріальне забезпечення та (або) догляд, 

якими набувач повинен забезпечити відчужувача. 

Договір довічного утримання (догляду) є тривалим. Оскільки набувач 

зобов’язаний утримувати відчужувача довічно, тобто до його смерті, то строк 

договору є невизначеним, він може бути тривалим. Однак відомі випадки, коли 

зобов’язання припиняється у досить короткий строк після укладення договору. 

Це також характеризує невизначеність строку за договором довічного 

утримання (догляду). Даний договір не можна визнати правочином з 

установленою скасувальною обставиною (ч. 2 ст. 212 ЦК), оскільки щодо 

обставини невідомо, настане вона чи ні. Смерть же відчужувача обов’язково 

настане, сторони не можуть знати лише її час. 

Стаття 754 ЦК встановлює такі засоби забезпечення виконання договору 

довічного утримання (догляду): 

– набувач не може до смерті відчужувача передане йому за договором 

довічного утримання майно продати, обміняти, подарувати, укладати щодо нього 

договір застави чи передати у власність іншій особі на підставі іншого правочину; 

– протягом життя відчужувача на майно, передане набувачеві за 

договором довічного утримання, не може бути накладене стягнення за 

зобов’язаннями набувача; втрата, знищення, пошкодження цього майна не 

припиняє дію договору довічного утримання і не є підставою для припинення 

чи зменшення обсягу його обов’язків перед відчужувачем. 

До прав набувача належить право вимагати розірвання договору 

довічного утримання (догляду). Слід зазначити, що набувач при його реалізації 

не обмежений ніякими умовами та поважними причинами (ст. 755 ЦК). 
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Відчужувач має право: вимагати від набувача належного виконання 

передбачених договором обов’язків (ст. 749, 750 ЦК); замінити майно, передане 

за договором довічного утримання набувачеві за його згодою (ст. 753 ЦК); 

вимагати розірвання договору в судовому порядку в разі невиконання чи 

неналежного виконання набувачем своїх обов’язків, незалежно від його вини 

(ст. 755 ЦК). 

Договір довічного утримання (догляду) припиняє свою дію, за загальним 

правилом, зі смертю відчужувача (ч. 2 ст. 755). 

На вимогу відчужувача майна цей договір може бути розірваний за 

рішенням суду в разі невиконання чи неналежного виконання набувачем своїх 

обов’язків, незалежно від його вини (ч. 1, ст. 755 ЦК). У такому випадку 

відчужувач набуває право власності на майно, яке він передав за договором, і 

відповідно має право вимагати від набувача його повернення (ст. 756 ЦК). При 

цьому витрати набувача на утримання або догляд відчужувача поверненню не 

підлягають. 

Договір довічного утримання (догляду) може бути розірваний за 

рішенням суду на вимогу набувача (ч. 1, ст. 755 ЦК). Закон не встановлює 

ніяких умов, причин або випадків для розірвання договору довічного 

утримання (догляду) на вимогу набувача. Це може статися, наприклад, у разі 

неможливості останнім виконувати обов’язки за договором. Саме у такому 

випадку, у разі задоволення вимог набувача, суд може залишити за ним право 

власності на частину майна з урахуванням часу, протягом якого він належно 

виконував обов’язки за договором відповідно до ч. 2, ст. 756 ЦК. 
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Тема III. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ’ЯЗКУ З 

ПЕРЕДАЧЕЮ МАЙНА У КОРИСТУВАННЯ 

 

1. Договір найму (оренди). 

2. Договір найму (оренди) житла. 

3. Договір позики. 

 

1. Договір найму (оренди) 

 

За договором найму (оренди) одна сторона (наймодавець) передає або 

зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) майно у користування 

за плату на певний строк (ст. 759 ЦК). 

Виходячи з цього визначення, основними ознаками договору найму слід 

вважати таке – надання наймодавцем наймачеві майна: 1) у користування; 2) на 

певний строк; 3) за плату. 

Саме ці ознаки й дають підстави для виділу найму (оренди) в окремий тип 

договірних зобов’язань. 

Договір найму (оренди) є двостороннім, оскільки права однієї сторони 

договору кореспондують обов’язкам іншої. Він може бути як консенсуальним, 

так і реальним, тобто права та обов’язки сторін за договором можуть виникати 

як з моменту досягнення сторонами згоди за всіма істотними умовами, так і з 

моменту передання наймодавцем майна наймачеві. За критерієм наявності 

зустрічного надання він є оплатним. До того ж договір найму є строковим, 

оскільки майно передається наймодавцем наймачеві у користування на певний 

строк, після перебігу якого воно підлягає поверненню. 

Сторонами договору найму (оренди) є наймодавець  (орендодавець)  та 

наймач (орендар). Наймодавцем є особа, яка передає або зобов’язується 

передати майно у користування другій стороні. Наймачем є особа, котра 

приймає це майно від наймодавця для користування на певний строк та сплачує 

плату за користування. 
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Наймодавцем може виступати будь-яка фізична чи юридична особа як 

приватного, так і публічного права. У той же час законом можуть бути 

передбачені певні обмеження щодо суб’єктного складу осіб, які можуть бути 

наймодавцем (наприклад, у разі оренди державного або комунального майна, 

прокату). Відповідно до ст. 761 ЦК наймодавцем може бути власник речі або 

особа, якій належать інші речові права на цю річ, а також особа, уповноважена 

на укладення договору найму (наприклад, управитель майна). 

Обмеження щодо суб’єктного складу учасників правовідносин з найму 

майна закон може встановлювати й на стороні наймача. Зокрема, Законом 

України «Про лізинг» допускається участь у зазначених правовідносинах лише 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

Предметом договору найму може бути річ, визначена індивідуальними 

ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому 

використанні (не споживана річ), а також майнові права (ст. 760 ЦК України). 

Крім предмета, у договорі найму (оренди), зазвичай, міститься умова про 

плату за користування майном та визначається строк договору найму (оренди). 

Той факт, що відповідними нормами ЦК існування договірних відносин з 

найму не ставиться в залежність від наявності у договорі умов, які 

встановлюють плату за користування майном та строк найму, не дає підстави 

вважати, що зазначені умови не є істотними. Положення ЦК містять норми 

диспозитивного характеру, згідно з якими визначають умови про строк та плату 

за найм у тому випадку, якщо вони не врегульовані безпосередньо у договорі. 

Так, зокрема, ч. 1 ст. 762 ЦК визначено, що розмір плати за користування 

майном встановлюється у договорі найму. Якщо сторонами розмір плати за 

користування майном у ньому не визначено, відповідно до ч. 2 ст. 762 ЦК він 

визначається з урахуванням певних об’єктивних критеріїв (споживчих якостей 

речі та інших обставин, які мають істотне значення). 

Відповідно до ч. 1 ст. 763 ЦК договір найму укладається на строк, 

встановлений сторонами у договорі. Якщо ж ними строк найму не встановлено, 

то договір вважається укладеним на невизначений строк, і кожна із сторін має 
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право відмовитися від нього у будь-який час, письмово попередивши другу 

сторону за один місяць, а у разі найму нерухомого майна – за три місяці. Дане 

положення є диспозитивним, оскільки договором або законом може бути 

встановлений інший строк для попередження про відмову від договору найму, 

укладеного на невизначений строк. 

Основним обов’язком наймодавця є обов’язок передати наймачеві майно 

належної якості та у належний строк (ст. 765 ЦК). 

Договір найму припиняється за спеціальними підставами, визначеними 

ЦК. Частиною 1 ст. 781 ЦК передбачено, що договір найму припиняється у разі 

смерті фізичної особи – наймача, якщо інше не встановлено договором або 

законом. Смерть фізичної особи – наймодавця не є підставою припинення 

договору найму, оскільки права та обов’язки у цьому разі переходять до його 

спадкоємців (ч. 1 ст. 770 ЦК). 

Підставою для припинення договору найму є також ліквідація юридичної 

особи, котра була наймачем або наймодавцем, оскільки у такому випадку 

відсутні правонаступники, а, отже, немає суб’єкта, до якого переходять у цьому 

разі права та обов’язки. Підставою для припинення договору найму може бути і 

відчуження наймодавцем речі, але лише у тому разі, якщо сторони обумовили 

це у договорі (ч. 2, ст. 770 ЦК). 

Як і будь-який договір, договір найму не може бути розірваний у 

односторонньому порядку. Виняток становить ст. 782 ЦК, якою передбачено 

право наймодавця відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, 

якщо наймач не вносить плату за користування нею протягом трьох місяців 

підряд. Договір вважається розірваним з моменту одержання наймачем 

повідомлення наймодавця про відмову від договору. 

 

2. Договір найму (оренди) житла 

Договір найму житла є однією з форм реалізації конституційного права 

людини на житло (ст. 47 Конституції). Це основний договір, що опосередковує 

його передачу у користування. 
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За договором найму (оренди) житла одна сторона – власник житла 

(наймодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) 

житло для проживання у ньому на певний строк за плату (ч. 1, ст. 810 ЦК). 

Виходячи із загального визначення договору, він може бути як реальним, 

так і консенсуальним. Це залежить від того, як сторони визначили порядок 

його укладення. Якщо вони встановили, що договір вважатиметься укладеним з 

моменту досягнення сторонами згоди за всіма його істотними умовами, договір 

є консенсуальним. Якщо ж момент укладання договору визначено передачею 

житла у користування, це – реальний договір. 

Названий договір є двостороннім та оплатним. 

Згідно зі ст. 811 ЦК договір найму житла укладається у письмовій формі. 

Проте недодержання сторонами письмової форми не тягне за собою визнання 

його недійсним. Такі правові наслідки мають місце лише у випадках, 

встановлених законом (ч. 1 ст. 218 ЦК). 

Сторонами у договорі найму житла є наймодавець і наймач. За загальним 

правилом наймодавцем виступає власник житла – фізична або юридична особа 

(ч. 1 ст. 810 ЦК). У окремих випадках наймодавцем може бути й уповноважена 

власником особа (наприклад, управитель за договором управління майном – 

ст. 1029 ЦК. Наймачем житла може бути як фізична, так й юридична особа. 

Відповідно до ч. 2, ст. 822 ЦК у разі продажу житла, яке було предметом 

договору найму, наймач має переважне перед іншими особами право на його 

предбання. 

Наймач несе відповідальність за порушення обов’язків щодо договору 

найма житла як ним самим, так й особами, котрі проживають разом з ним 

(ч. 2 ст. 816 ЦК). 

Одним з основних обов’язків наймача є своєчасне внесення плати за 

житло. Розмір плати за користування ним встановлюється у договорі 

(ч. 1 ст. 820 ЦК). 

Наймач зобов’язаний забезпечувати збереження житла та 

підтримувати його у належному стані (ч. 1, ст. 815 ЦК). Зокрема, на ньому 
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лежить обов’язок здійснювати поточний ремонт житла, якщо інше не 

встановлено за домовленістю між сторонами (ч. 1, ст. 819 ЦК). Наймач не 

може проводити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди на це 

наймодавця (ч. 2 ст. 815 ЦК). 

Відповідно до ст. 825 ЦК наймач житла має право за згодою інших осіб, 

які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитись від договору 

найму, письмово попередивши про це наймодавця за три місяці. При цьому згода 

наймодавця на припинення договору найму не вимагається. Якщо наймач 

звільнив помешкання без попередження, наймодавець має право вимагати від 

останнього плату за користування житлом за три місяці, якщо він доведе, що не 

міг укласти договір найму житла на таких самих умовах з іншою особою. 

Наймач має право відмовитися від договору найму житла, якщо воно 

стало непридатним для постійного проживання у ньому. Як вже було 

зазначено, непридатність житла для постійного проживання обумовлена його 

санітарним і технічним станом. 

Договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу 

наймодавця у разі: 

– невнесення наймачем плати за житло протягом шести місяців, якщо 

договором не встановлений триваліший строк, а при короткостроковому наймі – 

понад два рази; 

– руйнування або псування житла наймачем чи іншими особами, за дії 

яких він відповідає. 

У разі розірвання договору найму житла наймач та інші особи, які 

проживали у помешканні, підлягають виселенню з житла на підставі рішення 

суду, без надання їм іншого житла. 

 

3. Договір позики 

 

Позика – це договір, за яким одна сторона (позичкодавець) безоплатно 

передає або зобов’язується передати другій стороні (користувачеві) річ для 

користування протягом встановленого строку (ст. 827 ЦК). 
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До набрання чинності новим ЦК термін «позичка» використовувався у 

законодавстві також на побутовому рівні як синонім терміну «позика» 

(частіше за все, коли мова йшла про відносини між громадянами та 

кредитними установами). Новий ЦК повернув терміну «позичка» зміст 

стародавнього римського поняття commodatum – контракт, за яким 

індивідуально визначена річ передавалась у безоплатне користування. Отже, 

поняття «позики» і «позички» не є тотожними і відрізняються за наступними 

ознаками: 1) предметом позики є гроші та речі, визначені родовими 

ознаками; предметом позики – індивідуально визначені неспоживні речі; 

2) предмет позики за договором передається у власність позичальника, а

предмет позики передається лише у користування; 3) за договором позики 

позичальник повинен повернути ту саму суму грошей або ту саму кількість 

речей, визначених родовими ознаками тієї ж якості; за договором позики 

поверненню підлягає річ, надана у користування; 4) договір позики може 

бути як оплатним (процентним), так і безоплатним (безпроцентним); а 

договір позики є виключно безоплатним. 

Найближчим договірним типом щодо позики є найм (оренда). Право, яке 

встановлюється договором позики, є таким самим, що й право за договором 

найму – користуватися річчю згідно з її призначенням. Тому до відносин 

позики застосовуються положення гл. 58 ЦК про найм (ч. 3, ст. 827 ЦК). Однак, 

на відміну від найму, фундаментом позики як договірного типу є безоплатний 

характер відносин сторін. 

Договір позики може бути як реальним («позичкодавець передає»), так і 

консенсуальним («позичкодавець зобов’язується передати»). Виходячи з 

легального визначення договору безоплатного користування, сторони самі 

мають визначити, яку конструкцію використати. Реальний договір позики є 

одностороннім, бо зустрічних обов’язків він не породжує. Консенсуальний 

договір позики набуває двостороннього характеру: позичкодавець стає 

зобов’язаним передати річ у користування, а користувач – повернути річ у 

визначений термін. 
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Сторонами договору позики є позикодавець та користувач. 

Позичкодавцем може бути як фізична, так і юридична особа, яка є власником 

майна або котра за договором має право розпоряджатися річчю. 

Договір позики належить до безоплатних договорів. Користування річчю 

вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо 

вказане випливає із суті відносин між ними (ч. 2, ст. 827 ЦК). 

Обов’язки позичальника стосовно предмета договору окремим чином не 

визначаються. Отже, слід керуватися нормами, що регулюють відносини найму 

(ст. 767, 769, 776 ЦК). Позикодавець зобов’язаний: 

1)  передати користувачеві річ у комплекті і у стані, що відповідають 

умовам договору позики та її призначенню; 

2)  попередити користувача про особливі властивості та недоліки речі, про 

котрі йому відомо і які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна 

користувача або інших осіб чи призвести до пошкодження самої речі під час 

користування нею; 

3)  при укладенні договору повідомити користувача про обтяження речі, 

що надається у користування, тобто про її юридичні властивості, оскільки 

передання речі у позику не припиняє і не змінює прав третіх осіб на неї. 

Невиконання позичальником визначеного обов’язку надає користувачеві право 

вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. 

Обов’язки користувача: 

1)  користуватися річчю відповідно до мети, визначеної у договорі, а у разі 

відсутності такої умови – згідно з призначенням речі (ч. 2 ст. 833 ЦК); 

2)  користуватися річчю особисто (але договором може бути передбачена 

можливість укладення користувачем стосовно цієї речі договору найму або 

субпозички); 

3)  здійснювати звичайні витрати щодо підтримання належного стану речі, 

переданої у користування. Законодавець не визначає, що слід розуміти під 

«звичайними» витратами. Однозначно може йтися, що цим терміном не 

охоплюється проведення капітального ремонту речі, який визначається як зміна 
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(відновлення) основних частин (конструктивних елементів) останньої, без чого 

неможливе її використання за призначенням. Очевидно, під звичайними 

витратами слід розуміти: а) витрати на поточний ремонт, тобто на усунення 

недоліків речі, які не пов’язані із заміною її основних складових частин; 

б) витрати на обслуговування речі задля підтримання її у належному фізичному 

(технічному) стані; в) витрати на утримання речі, не пов’язані з усуненням 

недоліків, що виникли, та підтриманням належного фізичного (технічного) 

стану речі, але без яких використання останньої стає неможливим. 
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Тема IV. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ’ЯЗКУ З 

ВИКОНАННЯМ РОБІТ 

 

1. Договір підряду. 

2. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт. 

 

1. Договір підряду 

 

Відповідно до  легального визначення, яке містить ч. 1, ст. 837 ЦК, за 

договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик 

виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а 

замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. 

Частина 2, ст. 837 ЦК доповнює характеристику договору підряду, вказуючи на 

те, що договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, 

переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її 

результату замовникові. 

Договір підряду відрізняється від договору купівлі-продажу, по-перше, 

своєю правовою метою, а, по-друге, тим, що результатом роботи виступає 

індивідуально визначена річ. Якщо для договору купівлі-продажу головна 

мета – це передача права власності на майно від однієї особи до іншої, то 

договір підряду регулює не стільки процес передачі результату виконаної 

роботи підрядником замовнику (ч. 2, ст. 837 ЦК), скільки процес створення 

певного матеріалізованого результату (виготовлення нової, обробка, переробка, 

ремонт існуючої речі або виконання іншої роботи) підрядником, надаючи право 

замовнику здійснювати контроль за його роботою; і вже як наслідок –

досягнення кінцевої мети – передачі результату роботи замовнику. 

Правова характеристика договору підряду. Договір підряду – 

консенсуальний договір, він вступає в силу з моменту його укладення, тобто 

досягнення сторонами домовленості за всіма істотними умовами. Це оплатний 
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договір, бо виконаній роботі підрядника відповідає зустрічне грошове задоволення 

з боку замовника. Хоча не можна не відмітити, що законодавство знає і винятки з 

цього правила, а саме – безвідплатне виконання робіт, до яких, наприклад, слід 

віднести обов’язок наймача проводити поточний ремонт речі, переданої у найм, або 

капітальний ремонт речі, переданої у найм наймодавцем, якщо інше не буде 

встановлено договором або законом (ст. 776 ЦК). Однак на законодавчому рівні 

договір безоплатного виконання робіт не знайшов закріплення. 

Договір підряду – двосторонньо взаємний договір, бо і на стороні 

замовника, і на стороні підрядника є права та обов’язки, причому праву однієї 

сторони кореспондує обов’язок іншої і, навпаки. 

Істотною умовою договору підряду є предмет. Хоча законодавець і не 

дотримується єдності термінології, вказуючи в одному випадку тільки на 

роботу як на предмет договору, а у другому – і на роботу, і на її результат (до 

речі, і при регулюванні окремих видів договору підряду спостерігається така ж 

тенденція – ст. 876, 887 ЦК та інші), предметом цього договору є будь-яка 

робота, що виконується за завданням замовника. Результат роботи – це та 

матеріалізована форма (наприклад, об’єкт будівництва, проєктно-кошторисна 

документація), що опосередковує виконану роботу. Такий підхід до визначення 

предмета договору підряду спостерігається і у загальних положеннях про 

зобов’язання (ч. 1, ст. 509 ЦК). 

За договором побутового підряду підрядник, який здійснює підприємницьку 

діяльність, зобов’язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) 

певну роботу, призначену для задоволення побутових чи інших особистих потреб, 

а замовник зобов’язується прийняти і оплатити роботу (ч. 1, ст. 865 ЦК). 

Договір побутового підряду є двостороннім, консенсуальним і оплатним. 

Поряд із загальними ознаками, притаманними підряду в цілому, договір 

побутового підряду має низку специфічних рис. 

По-перше, це особливість суб’єктного складу договору побутового підряду. 

Замовником може бути тільки фізична особа, а на стороні підрядника завжди 

виступає юридична або фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність. 
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По-друге, даний договір є публічним. Тобто, на нього поширюються 

особливості, встановлені цивільним законодавством щодо публічних договорів 

(ст. 633 ЦК). Так, умови договору побутового підряду встановлюються 

однаково для всіх замовників, крім тих, яким за законом надані пільги; 

підрядник не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим 

щодо укладення договору побутового підряду, якщо інше не передбачено 

законом. Він також не може відмовитися від укладення цього договору за 

наявності у нього можливостей виконувати відповідні роботи на користь 

споживача. 

По-третє, певну специфіку має предмет договору: робота призначена 

задовольнити побутові чи інші особисті потреби замовника, тобто її результат 

повинен бути призначений для використання, не пов’язаного з 

підприємницькою діяльністю. На підрядні роботи, які за своїм змістом хоча і 

можуть бути віднесені до побутового підряду, але їх результати 

використовуються у підприємницькій діяльності, поширюються загальні норми 

про договір підряду (§ 1, гл. 61 ЦК). 

По-четверте, специфіка побутового підряду знаходить свій прояв у 

наявності переддоговірних обов’язків підрядника. Вони полягають у наданні 

підрядником необхідної і достовірної інформації про запропоновану роботу, 

про ціну і форму оплати та інших відомостей (ст. 868 ЦК). Згідно із ст. 

867 ЦК підрядник не має права нав’язувати замовнику включення до 

договору додаткових оплатних робіт або послуг. Замовник у будь-який час 

до здачі йому роботи в односторонньому порядку може відмовитися від 

виконання договору, сплативши замовнику частину встановленої ціни 

пропорційно виконаній роботі (ч. 2, ст. 867 ЦК). Підстави для відмови 

закріплені і у ст. 15 Закону: коли підрядник вчасно не почав виконання 

договору; якщо під час виконання замовник не задоволений ходом виконання 

робіт (мають місце відступи від Закону або умов договору); наявність інших 

непорозумінь (наприклад, питання про доплату). Умови договору, що 

позбавляють замовника цього права, є нікчемними. 
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По-п’яте, специфіка цього договору полягає в умовах, що визначаються 

ще до його укладання і з якими погоджується його замовник. Зокрема, це 

стосується ціни, яка визначається прейскурантами, тарифами і кошторисом, 

однак може й коригуватися за згодою сторін. 

Договір повинен укладатися у простій письмовій формі (ст. 866 ЦК) 

шляхом підписання одного документа, видачі квитанції, касового чека, 

товарного чека, білета встановленої форми (п. 9 Правил). 

Будівництво – процес створення нових, а також розширення, 

реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, об’єктів 

виробничого і невиробничого призначення, пускових комплексів. 

Регулюванню підрядних відносин у будівництві присвячений § 3 гл. 61 ЦК 

(ст. 875–886) «Будівельний підряд», який за ЦК 1963 p. іменувався «Договором 

підряду на капітальне будівництво». 

Виходячи з того, що усі види підрядних договорів мають єдиний 

уніфікований режим правового регулювання, до будівельного підряду 

застосовуються загальні положення ЦК про підряд, якщо спеціальні норми не 

містять особливостей стосовно того чи іншого положення, зокрема це 

стосується положень про структуру договірних зв’язків (ст. 838 ЦК), 

ощадливості підрядника (ст. 845 ЦК), зобов’язань сторін стосовно інформації 

(ст. 862 ЦК) тощо. 

Між тим будівельний підряд, крім родових ознак договору підряду, 

має свої кваліфікаційні ознаки: специфічний предмет – будівельні роботи; 

характер здійснення цих робіт, які нерозривно пов’язані з 

місцезнаходженням об’єкта (ч. 2, ст. 875 ЦК); організацію виконання 

будівельних робіт, що дає можливість розглядати його як самостійний вид 

договору підряду. 

Поняття та значення договору будівельного підряду. Поняття договору 

будівельного підряду дається у ч. 1 ст. 875 ЦК. Відповідно до неї за договором 

будівельного підряду підрядник зобов’язується збудувати і здати у 

встановлений строк об’єкт або виконати інші будівельні роботи згідно з 
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проєктно-кошторисною документацією, а замовник зобов’язується надати 

підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену 

проєктно-кошторисну документацію, якщо цей обов’язок не покладається на 

підрядника, прийняти об’єкт або закінчені будівельні роботи й оплатити їх. 

Сторонами договору будівельного підряду є підрядник і замовник. 

Підрядник – особа, що спеціалізується на виконанні будівельних робіт, і 

у випадках, передбачених законом, має ліцензію на їх здійснення. 

Замовник – юридична чи фізична особа. 

Умови договору будівельного підряду. Істотними умовами договору слід 

вважати – предмет, ціну та строк договору. Предмет – це кінцевий результат 

діяльності підрядника, тобто відповідний об’єкт будівництва (будівельні роботи). 

Ціна договору визначається кошторисом (ч. 1, ст. 877 ЦК). 

На замовника покладається обов’язок заявити підряднику в розумний 

строк про виявлені протягом гарантійного строку експлуатації об’єкта 

будівництва недоліки (ч. 4, ст. 884 ЦК). 

 

2. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно- 

конструкторських та технологічних робіт 

 

За договором на виконання науково-дослідних або дослідно- 

конструкторських та технологічних робіт підрядник (виконавець) 

зобов’язується провести за завданням замовника наукові дослідження, 

розробити зразок нового виробу і конструкторську документацію на нього, 

нову технологію тощо, а замовник зобов’язується прийняти виконану 

роботу та оплатити її (ст. 892 ЦК). 

Правова характеристика договору – консенсуальний, двосторонній, 

оплатний. 

Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських 

та технологічних робіт (далі – договір на виконання НД або ДКТР) є однією з 

договірних конструкцій, за допомогою якої здійснюється науково-технічна 

діяльність, в результаті чого створюється науково-технічна продукція. 
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Договір на виконання НД або ДКТР може охоплювати весь цикл 

проведення наукових досліджень, розроблення та виготовлення зразків або його 

окремі етапи. Фактично договір на виконання НД або ДКТР включає два досить 

тісно пов’язаних між собою договори: договір на виконання науково-дослідних 

робіт і договір на виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт. 

За договором на виконання науково-дослідних робіт виконавець 

зобов’язується провести за завданням замовника наукові дослідження, а 

замовник – прийняти виконану роботу та оплатити її. Зазначені наукові 

дослідження можуть мати як фундаментальний, так і прикладний характер. 

Фундаментальні наукові дослідження – це наукова теоретична та (або) 

експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про 

закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку. 

Прикладні наукові дослідження – наукова і науково-технічна діяльність, 

спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей. 

За договором на виконання дослідно-конструкторських та технологічних 

робіт виконавець зобов’язується за завданням замовника розробити зразок 

нового виробу і конструкторську документацію на нього, нову технологію 

тощо, а замовник – прийняти виконану роботу та оплатити її. 

У цьому разі діяльність має науково-технічний характер, тобто полягає у 

застосуванні нових знань для вирішення різноманітних проблем забезпечення 

функціонування науки, техніки і виробництва як єдиної системи. 

Розмежування договору на виконання науково-дослідних робіт і договору 

на виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт обумовлено як 

характером, так і результатом робіт, що проводяться за завданням замовника. 

Зокрема, для отримання результату наукового дослідження необхідне більш 

творче виконання завдання замовника, ніж при досить конкретному завданні 

щодо розроблення зразка нового виробу, конструкторської документації на 

нього чи нової технології. 

При укладенні договору на виконання науково-дослідних робіт ставиться 

завдання з’ясування принципової можливості вирішення завдання, а тому 
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наслідком її розв’язання є результат, який повинен вказати шлях досягнення 

поставленої мети. Це можуть бути висновки, теорії, гіпотези, рекомендації тощо. 

Таким чином, результатом робіт за договором на виконання НД або 

ДКТР можуть бути звіти про виконання наукових досліджень, зразки нового 

виробу, нової техніки, конструкторська документація до них, створення нової 

технології та інші науково-технічні досягнення. 

Сторонами договору є виконавець та замовник. Ними можуть бути як 

фізичні, так і юридичні особи. 

Досить часто підрядником (виконавцем) є науково-дослідні, проєктно- 

конструкторські, конструкторські і технологічні організації, наукові центри, 

навчальні заклади, а також юридичні особи, які мають у своєму складі наукові, 

конструкторські та інші подібні підрозділи. 

Замовником можуть бути фізичні чи юридичні особи, яким необхідне 

проведення відповідних наукових досліджень і розробок. 

Ціна визначається за згодою сторін і може встановлюватися шляхом 

складання кошторису. Сторони можуть передбачити підвищення або 

зменшення ціни за наявності певних обставин (наприклад, залежно від строку 

виконання робіт, досягнутого результату тощо). Зокрема, встановлена договором 

плата за виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт може бути зменшена замовником залежно від фактично 

одержаних результатів порівняно з результатами, передбаченими договором, якщо 

це не залежало від замовника, а можливість такого зменшення та його межі були 

встановлені домовленістю сторін (ч. 2, ст. 894 ЦК). 

Строк виконання робіт за договором визначається сторонами залежно від 

їх складності та інших факторів. 
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Тема V. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З НАДАННЯМ ПОСЛУГ 

 

1. Договір транспортного експедирування. 

2. Договір зберігання. 

3. Договір доручення. 

4. Договір комісії. 

5. Договір управління майном. 

 

1. Договір транспортного експедирування 

 

Зростаюча потреба учасників цивільного обороту в належному 

законодавчому регулюванні відносин, що складаються між ними, зумовила 

появу в ЦК норм, які регламентують вже достатньо відомі та поширені на 

практиці договірні інститути. Серед останніх необхідно звернути увагу і на 

договір транспортного експедирування (від лат. expeditio – послання, 

відправлення). Актуальність відносин з транспортно-експедиційного 

обслуговування ще більше зростає у сучасній економіці, яка нагально потребує 

максимально ефективного руху продукції та товарів як між самими 

підприємцями, так і між останніми та споживачами. 

Відповідно до абзац 1 ч. 1, ст. 929 ЦК за договором транспортного 

експедирування одна сторона (експедитор) зобов’язується за плату і за 

рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання 

визначених договором послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу. 

Договір транспортного експедирування є консенсуальним, двостороннім, 

відплатним. 

Зазначений договір є консенсуальним у зв’язку з тим, що момент його 

укладення пов’язується з моментом досягнення між сторонами згоди щодо 

видів та обсягу послуг, які буде надавати експедитор, та розміру плати за ці 

послуги. У той же час, твердження щодо визнання договору транспортного 

експедирування консенсуальним не є загальновизнаним, оскільки набула 
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поширення й інша точка зору, згідно з якою, є можливість конструювання 

цього договору як консенсуального, так і реального. Незважаючи на це, 

погодимося з позицією, що договір транспортного експедирування може бути 

охарактеризований як консенсуальний, навіть у тих випадках, коли функції 

експедитора виконує перевізник, з тих міркувань, що дії з передання та 

приймання вантажу є ні чим іншим, як виконанням вже укладеного договору. 

 

2. Договір зберігання 

 

Договір зберігання має широке застосування у цивільному обороті. Він 

укладається у випадках, коли у власника або іншої особи, яка правомірно 

володіє належним йому майном, виникає потреба в отриманні з боку інших осіб 

послуг щодо забезпечення його схоронності. Послуги зі зберігання чужих речей 

можуть надаватись як при здійсненні підприємницької діяльності, так і у межах 

інших (зокрема побутових) відносин. За договором зберігання одна сторона 

(зберігач) зобов’язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною 

(поклажодавцем), і повернути її відповідно до його умов у схоронності. 

Особливості правового регулювання договірних відносин, які виникають 

при наданні послуг із забезпечення збереження чужого майна, обумовлюють 

специфіку правової характеристики договору зберігання. Аналіз положень 

ст. 939 ЦК свідчить про те, що договір зберігання може бути як реальним, так і 

консенсуальним. 

Положення ст. 946 ЦК визначають можливість укладення договору 

зберігання як безоплатного, так і оплатного. Це у свою чергу визначає його 

односторонній або двосторонній (взаємний) характер відповідно. Якщо договір 

укладається як безоплатний, обов’язок повернути річ, що була предметом 

зберігання, виникає лише у зберігача, тому договір є одностороннім. 

Сторонами договору зберігання є поклажодавецъ і зберігач, якими 

можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи. Виняток складають випадки 

здійснення зберігання на засадах підприємницької діяльності, яку може 
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здійснювати тільки професійний зберігач (ч. 2, ст. 936 ЦК). У останньому 

випадку прийняття речі на зберігання визначається як його обов’язок 

(ст. 940 ЦК). 

Поклажодавцем, як правило, виступає власник майна. Однак ним може 

бути також особа, якій власник передав майно на підставах, визначених актами 

цивільного законодавства. Майно може бути передане поклажодавцю 

власником у довірче управління за договорами майнового найму (оренди), 

позики тощо. Передача майна на зберігання є правом, а не обов’язком 

поклажодавця. Але за умови попередньої домовленості про передання речі на 

зберігання, поклажодавець зобов’язаний відшкодувати зберігачеві збитки, 

завдані йому у зв’язку з тим, що зберігання не відбулося, якщо він у розумний 

строк не попередив зберігача про відмову від договору. 

Договір охорони (ст. 978 ЦК). Договір охорони є окремим спеціальним 

видом надання послуг із забезпечення недоторканності особи або майна. За 

цим договором охоронець зобов’язується забезпечити недоторканність особи 

або майна, які охороняються. До особливостей, що дозволяють розглядати цей 

договір як окремий різновид договорів про надання послуг, зокрема слід 

віднести його предмет забезпечення саме недоторканності особи або майна, а 

також покладення обов’язків за договором не тільки на охоронця, а й на його 

контрагента – особу, яка охороняється, або власника майна, яке є об’єктом 

охорони. Володілець переданого під охорону майна або особа, яку охороняють, 

зобов’язані виконувати передбачені договором правила особистої або майнової 

безпеки і щомісячно сплачувати охоронцю встановлену плату. 

 

3. Договір доручення 

 

За договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується 

вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні 

дії (ст. 1000 ЦК). 

Договір доручення є різновидом договорів про надання послуг. ЦК 

містить окрему главу, норми якої встановлюють загальні положення про 
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надання послуг (гл. 63). У зв’язку з тим, що договір доручення є різновидом 

договорів про надання послуг, закріплені у гл. 63 ЦК, норми безпосередньо 

стосуються зобов’язань, що виникають із договору доручення. Згідно з 

ч. 2, ст. 901 ЦК положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів 

про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов’язання. Отже, до 

зобов’язань, які виникають із договору доручення, можуть застосовуватися 

загальні норми про надання послуг (ст. 901–907 ЦК), якщо це не суперечить 

суті зобов’язання, яке виникло на підставі укладення договору доручення. 

Серед договорів про надання послуг в окрему групу виокремлюються 

договори про надання послуг юридичного характеру. У законодавстві 

закріплено такі види договорів цієї групи – договір доручення (гл. 68 ЦК), 

договір комісії (гл. 69 ЦК), договір управління майном (гл. 70 ЦК) та 

агентський договір (гл. 31 ЦК). Ці види договорів поєднує те, що вони 

опосередковують відносини, учасником яких є особа (посередник), що у 

правовідношенні діє не у власних інтересах, а в інтересах іншої особи. Крім 

того, всі зазначені договори пов’язані із наданням юридичних послуг, тобто 

здійсненням дій, які мають правові наслідки. Разом із тим кожен із них має 

свої власні особливості, що дає підстави розглядати їх як окремі види 

договорів. 

Головною ознакою, яка відрізняє договір доручення від договору комісії 

та управління майном, є те, що повірений діє від імені довірителя, в той час як 

комісіонер та управитель майна діють від власного імені, хоча і в інтересах 

іншої особи (ст. 1011, 1029 ЦК). Договір доручення відрізняється і від 

агентського договору, але не за вказаною вище ознакою. Відповідно до 

ч. 1 ст. 297 ЦК агент також діє від імені особи, яку він представляє. Однак на 

відміну від договору доручення, агент вчиняє не тільки юридичні, а й фактичні 

дії (надає фактичні послуги). 

Договір доручення може бути відплатним або безвідплатним. Згідно з 

ч. 1ст. 1002 ЦК повірений має право на плату за виконання свого обов’язку за 

договором доручення, якщо інше не встановлено договором або законом. 
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Законодавство не містить спеціальних норм, які б визначали форму 

договору доручення. Тому вона встановлюється відповідно до загальних правил 

щодо форми правочинів (ст. 208, 209 ЦК). 

Сторонами в договорі доручення є довіритель та повірений. 

Учасниками договору як на одній, так і на іншій стороні можуть бути 

фізичні та юридичні особи. Важливо підкреслити, що фізичні особи, які 

беруть участь у договорі доручення, обов’язково мають бути повністю 

дієздатними. За цим договором як довіритель, так і повірений – це особи, 

які здійснюють вольові дії, спрямовані на настання певних юридичних 

наслідків, тому їх повна дієздатність є необхідною умовою дійсності 

договору. У разі визнання довірителя або повіреного недієздатним або 

обмеження його цивільної дієздатності договір доручення припиняється 

(п. 2, ч. 1, ст. 1008 ЦК). 

 

4. Договір комісії 

 

Відповідно до ст. 1011 ЦК за договором комісії одна сторона 

(комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за 

плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок 

комітента. 

Договір комісії належить до групи договорів про надання юридичних 

послуг. Поряд із комісією до цієї групи входять також договір доручення 

(гл. 68 ЦК) та договір про управління майном (гл. 70 ЦК), у ЦК містяться 

норми щодо агентського договору (гл. 31 ЦК). Головною спільною рисою 

вказаних договорів є те, що вони опосередковують відносини з надання 

юридичних послуг, сутність яких полягає в тому, що одна особа діє в 

інтересах іншої, створюючи для неї певні юридичні наслідки (виникнення, 

зміну або припинення прав та обов’язків). Дана обставина пояснює певний 

зв’язок цих договорів, їх спільну правову природу і дає підставу для 

віднесення їх до однієї групи. 
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Договір комісії є консенсуальним та двостороннім. Він вважається 

укладеним із моменту, коли сторони дійшли згоди з усіх істотних умов 

договору (ч. 1, ст. 638 ЦК). 

Предметом договору комісії є надання посередницької послуги, яка 

полягає у вчиненні комісіонером одного або кількох правочинів в інтересах 

комітента та за його рахунок (ст. 1011 ЦК). Комісіонер здійснює виключно 

юридичні дії. У цьому полягає відмінність договору комісії від інших договорів 

про надання юридичних послуг. Так, за агентським договором та договором 

про управління майном агент та управитель здійснюють не тільки юридичні, а й 

фактичні дії (ч. 2, ст. 1038 ЦК, ч. 1, ст. 297 ЦК). За договором доручення 

повірений здійснює тільки юридичні дії, але у порівнянні з комісіонером, його 

повноваження є більш широкими: повірений здійснює не тільки правочини, а й 

інші дії юридичного характеру (приймає виконання договору, видає довіреності в 

порядку передоручення, у разі спору представляє інтересі довірителя в суді тощо). 

Договір комісії має відплатний характер. Комітент повинен виплатити 

комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії 

(ст. 1013 ЦК). Як правило, розмір оплати визначається у певному відсотку до 

загальної ціни договору комісії. Разом із тим сторони можуть і не визначати ці 

положення в договорі. У такому випадку оплата буде проводитися після виконання 

договору, виходячи із звичайних цін за відповідні посередницькі послуги. Таким 

чином, невизначення в договорі умов, які стосуються оплати дій комісіонера, не 

змінює загального характеру цього договору: він завжди має відплатний характер. 

Визначення розміру оплати за договором комісії здійснюється сторонами. 

Для забезпечення інтересів комітента комісіонер може поручитися за 

виконання правочину третьою особою, яка буде майбутньою стороною 

договору. Така спеціальна запорука комісіонера – делькредере (делькредере, 

італ. del credere – від довіри) покладає на нього додаткові зобов’язання: у разі 

невиконання або неналежного виконаній договору третьою особою комітент має 

право звернутися з відповідними вимогами до комісіонера. Делькредере підвищує 

захист інтересів комітента і в той же час покладає на комісіонера додаткові 
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обов’язки щодо виконання договору третьою особою. У зв’язку з цим, якщо 

комісіонер поручився за виконання правочину, він має право на додаткову плату. 

Розмір останньої за делькредере визначається за домовленістю сторін. 

Договір комісії може бути укладений на визначений строк або без 

визначення строку (ч. 1, ст. 1012 ЦК). У зв’язку з тим, що комісія не є 

різновидом відносин прямого представництва й комісіонер діє від власного 

імені, його відносини з контрагентами за договором не потребують 

пред’явлення довіреності. Тому питання щодо співвідношення строку дії 

довіреності та договору, які актуальні для договору доручення, в даному 

випадку не мають значення. Строк дії договору комісії, якщо він є визначеним, 

встановлюється тільки у самому договорі. 

ЦК не містить спеціальних норм щодо форми договору комісії. Це 

означає поширення на цей договір загальних правил, які визначають форму 

правочинів (ст. 205–209 ЦК). 

Договір комісії може припинятися на загальних підставах. На відміну 

від розірвання договору, яке передбачає згоду сторін (ч. 1, ст. 651 ЦК), договір 

комісії може припинитися за ініціативи однієї з них. В ЦК закріплені дві 

підстави такого припинення: а) відмова від договору комітента (ст. 1025 ЦК); 

б) відмова від договору комісіонера (ст. 1026 ЦК). 

Ще однією підставою припинення договору комісії, яка спеціально 

визначена у гл. 69 ЦК, є смерть фізичної особи або припинення юридичної 

особи (ст. 1027 ЦК). 

 

5. Договір управління майном 

 

Згідно зі ст. 1029 ЦК, за договором управління майном одна сторона 

(установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний 

строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату 

здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах 

установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). 
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Договір управління майном укладається в результаті різних причин, 

мотивів та обставин. Ними може бути необхідність, що виникла внаслідок 

неможливості здійснювати правомочності щодо свого майна самим власником, 

наприклад, коли він є недієздатною, малолітньою особою тощо. Схожою є 

причина для укладення договору управління майном у складі спадщини, якщо 

воно потребує вчинення фактичних та юридичних дій для підтримання його в 

належному стані (ч. 1, ст. 1285 ЦК). 

Форма договору управління майном – письмова (ст. 1031 ЦК). У 

випадку, коли предметом договору є нерухомість, він підлягає нотаріальному 

посвідченню та державній реєстрації. При порушенні вимог про нотаріальне 

посвідчення договору настають наслідки, передбачені ст. 220 ЦК, тобто цей 

договір є нікчемним. При відсутності державної реєстрації договір управління 

майном вважається неукладеним (ст. 210 ЦК). 

Предметом договору управління може бути будь-яке майно (в тому числі 

майнові права). Особливість становлять грошові кошти, управління якими за 

договором може здійснюватися як виняток у випадках, встановлених законом 

(ст. 1030 ЦК). Так, п. 5 ч. 4 ст. 47 Закону України від 7 грудня 2000 р. «Про банки і 

банківську діяльність» передбачає для банків можливість здійснення операцій з 

управління грошовими коштами клієнтів. Прикладом управління грошовими 

коштами є також діяльність з управління активами або коштами спільного 

інвестування згідно з Законом України від 15 березня 2001 р. «Про інститути 

спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». 

Сторонами договору управління майном є установник управління та 

управитель. Договір управління майном може укладатися на користь третьої 

особи – вигодонабувача, яка не стає стороною договору. Установниками 

управління можуть бути особи, передбачені ст. 1032 ЦК, а також іншими 

статтями ЦК та положеннями актів цивільного законодавства, а саме: а) 

орган опіки та піклування (ст. 1032, 54 ЦК та ін.); б) опікун (ст. 1032, 72 ЦК 

та ін.); в) піклувальник (ст. 1032 ЦК); г) нотаріус або відповідний орган 

місцевого самоврядування (ст. 1285 ЦК); д) спадкоємці (ст. 1287, 1289 ЦК); 
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е) носії прав на об’єкти інтелектуальної власності (ст. 426, 427 ЦК); 

є) органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим або 

місцевого самоврядування при передачі в управління державного або 

комунального майна. 

Договір управління майном може бути з множинністю осіб як з боку 

кредитора (установника управління), так і з боку боржника (управителя). 

Перший випадок характерний, наприклад, при наявності права спільної 

власності, коли співвласники укладають за взаємною згодою договір 

управління майном. При цьому поряд із нормами гл. 70 ЦК застосовуються 

норми гл. 26 ЦК та (або) гл. 8 Сімейного кодексу. Якщо обставини диктують 

необхідність управління майном кількома особами, чи це міститься, наприклад, 

в заповіті, у договорі буде пасивна множинність осіб. Не виключається також і 

змішана множинність осіб у цьому договорі. 

Права та обов’язки сторін договору управління майном обумовлюються 

його метою та повноваженнями управителя. Оскільки цей договір є 

двостороннім, правами і обов’язками наділені обидві його сторони. 

Права та обов’язки управителя передбачаються у ст. 1037–1041 ЦК, в 

яких вони визначені загальним чином, а чітке їх регламентування міститься в 

договорі. Правами та обов’язками управителя є: 

а) вчинення юридичних і фактичних дій, пов’язаних з управлінням майном 

(ч. 2, ст. 1038 ЦК), що являють собою здійснення стосовно переданого йому 

майна правомочностей власника у межах, встановлених договором та законом; 

б) право на плату, розмір якої встановлюється договором. Окрім плати, 

управитель має право на компенсацію витрат, понесених ним при здійсненні 

своїх повноважень; 

в) право на одержання доходів від управління майном і розпорядження ними 

відповідно до умов договору, тобто спрямовувати їх частково на погашення витрат 

щодо утримання майна, надання йому при необхідності ремонту тощо; 

г) на захист, що аналогічно правам осіб, які мають речові права на майно. 

Управитель може пред’являти віндикаційний, негаторний та інші позови від 

власного імені; 
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д) звітування перед установником управління за свої дії для здійснення 

останнім належного контролю за діями управителя, його витратами, доходами 

тощо. Порядок, строки і форми звітування встановлюються в договорі; 

е) несення ризику випадкової загибелі, пошкодження або знищення майна, 

якщо це передбачено договором (ст. 323 ЦК); 

є) розірвання договору у випадку, якщо установник управління не 

попередив управителя про те, що майно, передане в управління, є предметом 

застави, та з інших підстав, установлених ст. 1044 ЦК; 

ж) повернення майна установнику управління або іншим особам згідно з 

договором або законом у стані, що відповідає передбаченому договором. 

Припинення договору управління майном згідно зі ст. 1044 ЦК, має місце: 

а) при загибелі майна, переданого в управління; 

б) внаслідок заяви однієї сторони при закінченні строку договору, 

оскільки сам по собі сплив строку договору не тягне його припинення 

(ч. 2 ст. 1036 ЦК); 

в) у разі смерті фізичної особи – вигодонабувача або ліквідації юридичної 

особи – вигодонабувача; 

г) у разі визнання фізичної особи-установника управління банкрутом 

припиняється дія договору управління майном, на яке накладається 

стягнення і яке спрямовується на погашення заборгованості перед третіми 

особами; 

д) при відмові вигодонабувача від одержання вигоди за договором, 

оскільки, як і у випадку смерті вигодонабувача, втрачається сенс у такому договорі; 

е) у разі визнання управителя недієздатним, безвісно відсутнім, оскільки 

за договором необхідне особисте виконання зобов’язань управителем, більш 

того, здійснюване професійно, що унеможливлюється зазначеними 

обставинами; 

є) внаслідок відмови як управителя, так і установника управління від 

договору в односторонньому порядку, коли ця відмова викликана 

неможливістю управителя здійснювати управління майном; 
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ж) крім неможливості виконання управителем договору, цей договір в 

односторонньому порядку може припинитись внаслідок нічим не обумовленої 

відмови від нього установника управління; 

з) повне завершення сторонами його виконання. Напевно, мається на 

увазі така загальна підстава припинення зобов’язань, як виконання, проведене 

належним чином (ст. 599 ЦК), хоча припинення договору довірчого управління 

має свою специфіку; 

і) дострокове припинення договору управління майном, якщо це 

передбачено самим договором (ч. 2, ст. 598 ЦК). У випадку виникнення спору з 

цього приводу він вирішується судом. 
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Тема VI. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З НАДАННЯМ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 

1. Страхові зобов’язання. 

2. Договір позики. 

3. Кредитний договір. 

4. Договір банківського рахунку. 

5. Договір факторингу. 

6. Договір банківського вкладу (депозиту). 

 

1. Страхові зобов’язання 

 

Легальне визначення страхування міститься у Законі України «Про 

страхування», відповідно до ст. 1 якого страхування – це вид цивільно-

правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних 

осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором 

страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що 

формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових 

платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення 

коштів цих фондів. 

Матеріальну основу страхування складає так званий страховий фонд, 

який є джерелом відшкодування випадкових матеріальних втрат (здійснення 

страхових виплат). Створення цього фонду є економічно необхідним. Історично 

склалися різноманітні форми його організації. За особливостями свого предмета 

страховий фонд може створюватись у грошовій або натуральній формі. 

За принципами його організації можливі три його форми: 

самострахування, створення централізованих страхових фондів (резервів) та 

власне страхування. 

Перша з них полягає в тому, що страховий фонд створюється в межах 

одного суб’єкта (здебільшого – юридичної особи). Це децентралізована форма 
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організації страхового фонду: він створюється та використовується окремими 

суб’єктами самостійно, незалежно один від одного. Втрати, які виникають у 

цього суб’єкта, компенсуються виключно за його рахунок, розподіляючись на 

весь час створення страхового (резервного) фонду. При цьому розподіл втрат 

здійснюється не в «ширину», а лише в «глибину», не у «просторі», а лише «у 

часі». Самострахування може застосовуватись здебільшого великими учасниками 

цивільних відносин, або тими суб’єктами, які складаються із декількох 

самостійних частин (наприклад, судноплавні компанії, авіакомпанії тощо). 

Друга форма – створення централізованих страхових фондів (резервів) за 

рахунок державного бюджету або місцевих бюджетів. Характерними її рисами 

є те, що страховий фонд існує та використовується як єдиний фонд для певного 

кола суб’єктів (у межах держави в цілому або її окремої адміністративної 

одиниці) та створюється в централізованому порядку за рахунок 

централізованих державних, місцевих та інших ресурсів, а не окремими 

суб’єктами. Виплати з цього фонду призначені для компенсації втрат багатьох 

осіб, що відповідають обумовленим вимогам (територія, вид діяльності тощо), і 

які не завжди беруть участь у його створенні. 

Особливе значення має третя форма організації страхового фонду – 

власне страхування. На відміну від перших двох форм створення страхового 

фонду, власне страхування характеризується двома ознаками: страховий фонд 

формується у децентралізованому порядку за рахунок внесків окремих його 

учасників, а розподіляється централізовано страховиком, але виключно серед 

його учасників (осіб, які беруть участь у його формуванні). Втрати, що 

виникають у окремих його учасників, розподіляються виключно серед осіб, які 

створили цей фонд. 

До актів цивільного законодавства, що регулюють страхові зобов’язання, 

також належать укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів 

України (ст. 11 ЦК). 

Важливе значення мають правові нормативні акти спеціального 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за 
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страховою діяльністю (далі – Уповноважений орган), який видає нормативно- 

правові акти в межах повноважень, передбачених законом. 

При здійсненні добровільного страхування важливу роль для 

врегулювання відносин між страхувальником та страховиком відіграють 

правила страхування, які визначають загальні умови і порядок здійснення 

добровільного страхування. Вони розробляються страховиком самостійно для 

кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому 

органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування. 

Страховим зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона 

(страховик) зобов’язується у разі настання певної події (страхового 

випадку) здійснити страхову виплату другій стороні (страхувальнику) або 

іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником або 

зазначеній в акті цивільного законодавства (надати допомогу, виконати 

послугу тощо), а друга сторона (страхувальник) зобов’язується сплачувати 

страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору 

(або вимоги актів цивільного законодавства). 

Страхування може здійснюватись у двох формах: добровільній або 

обов’язковій (ст. 5 Закону «Про страхування»; далі – Закон). 

Обов’язкове страхування виникає в силу прямої вказівки Закону, який 

зобов’язує його учасників (здебільшого – страхувальника) укласти договір 

страхування. 

Обов’язкове страхування можливе лише тоді, коли за допомогою 

добровільного страхування неможливо досягнути (або одержати) необхідний 

ефект. Нерідко об’єктивною перешкодою для проведення добровільного 

страхування є обмежена платоспроможність (неплатоспроможність) 

страхувальника, а тому обов’язкове страхування у таких випадках дозволяє 

забезпечити захист майнових інтересів як безпосереднього учасника 

страхових правовідносин, так і суспільства в цілому. Зважаючи на 

примусовий характер обов’язкового страхування, Закон містить вичерпний 

перелік обов’язкових його видів. 



 
 

68 
 

Істотні умови обов’язкового страхування: порядок та правила його 

проведення, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових 

тарифів або методика актуарних розрахунків встановлюються Кабінетом 

Міністрів України. 

Підставою для виникнення зобов’язань з добровільного страхування є 

договір страхування, який укладається на підставі вільного волевиявлення сторін. 

Договір страхування є безпосередньою підставою для виникнення 

зобов’язань як з добровільного, так і обов’язкового страхування. За договором 

страхування одна сторона (страховик) зобов’язується у разі настання 

певної події (страхового випадку) здійснити страхову виплату другій 

стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі 

страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати 

допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується 

сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші 

умови договору (ст. 979 ЦК, ст. 16 Закону). 

Договір страхування є двостороннім. Сторонами цього договору є 

страховик та страхувальник, які наділені як правами, так і обов’язками. 

Страхувальник зобов’язується сплатити страховий платіж, а страховик – 

виплатити грошову суму (здійснити страхову виплату) у разі настання 

страхового випадку. У договорі страхування (у самому тексті договору або 

в додатках до нього) можуть бути зазначені також інші особи 

(застрахована особа, вигодонабувач), але наявність цих осіб у страховому 

зобов’язанні жодним чином не впливає на двосторонній характер договору 

страхування. 

Договір страхування є оплатним. Страхувальник, сплачуючи страховий 

платіж, здійснює плату за страхування, оплату наданої страховиком страхової 

послуги, яка полягає в тому, що страховик бере на себе ризик настання певної 

події (страхового випадку), з настанням якої виникає обов’язок страховика 

здійснити виплату страхової суми (страхового  відшкодування) страхувальнику, 

застрахованій або іншій третій особі. 
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Договір страхування, за загальним правилом, є реальним. Він, якщо інше 

ним не встановлено, набирає чинності з моменту внесення страхувальником 

першого страхового платежу (ст. 983 ЦК; ч. З ст. 18 Закону). З наведеної норми 

випливає, що сторони можуть обумовити момент набрання чинності договором 

страхування будь-яким іншим моментом, наприклад, у момент досягнення 

ними згоди за всіма істотними його умовами та (або) підписання тексту 

договору (або видачі страховиком страхового полісу). У цьому випадку договір 

страхування набирає чинності ще до моменту сплати страхового платежу, і як 

наслідок цього, обов’язок страховика щодо здійснення страхової виплати при 

настанні страхового випадку виникає до одержання від страхувальника  

страхового платежу і не обумовлюється сплатою останнього. При наявності 

такого погодження сторін договір страхування носить консенсуальний характер. 

Характерною ознакою договору страхування є непевність виникнення 

обов’язку страховика щодо здійснення страхової виплати, що дозволяє віднести 

договір страхування до ризикових (алеаторних) договорів. 

Необхідною передумовою страхового зобов’язання є страховий інтерес, 

який обумовлюється потребою у компенсації майнових втрат, що настали 

внаслідок пошкодження (втрати) або недоодержання певних матеріальних 

цінностей. 

При здійсненні страхування досить широко використовуються такі його 

різновиди як співстрахування та перестрахування. 

Співстрахування – це страхування одного об’єкта (предмета договору 

страхування) кількома страховиками на підставі одного договору страхування 

(ст. 986 ЦК, ст. 11 Закону). Договір співстрахування є договором з 

множинністю осіб на боці страховика (ст. 540 ЦК). У договорі співстрахування 

має місце часткова множинність. Права і обов’язки кожного із страховиків 

повинні бути визначені у договорі. 

Від співстрахування істотно відрізняється перестрахування, яке є 

формою страхування страховиком своїх фінансових ризиків, пов’язаних зі 

здійсненням страхових виплат страхувальнику при настанні страхового 
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випадку. Необхідність перестрахування (як і співстрахування) викликана, 

зокрема, наявністю значних ризиків (наприклад, екологічних, космічних, 

ядерних), які окремий страховик не у змозі прийняти на страхування, не 

порушуючи нормативно встановлені вимоги щодо забезпечення своєї 

платоспроможності. Так, згідно зі ст. 30 Закону, якщо страхова сума за окремим 

об’єктом страхування перевищує 10 % суми сплаченого статутного капіталу і 

сформованих вільних резервів та страхових резервів, страховик зобов’язаний 

укласти договір перестрахування. 

Перестрахування – це страхування одним страховиком, який уклав 

договір страхування, ризику виконання частини своїх обов’язків перед 

страхувальником у іншого страховика (перестраховика). Останній має право 

приймати ризики в перестрахуванні лише з тих видів добровільного і 

обов’язкового страхування, на проведення яких він отримав ліцензію. 

Перестрахування здійснюється на підставі укладеного між страховиком та 

перестраховиком договору перестрахування, який укладається без погодження 

зі страхувальником. 

Учасники страхового зобов’язання поділяються на дві групи: обов’язкові 

та факультативні (необов’язкові). Сторонами договору страхування (його 

обов’язковими учасниками) є страховик та страхувальник. 

Відповідно до ст. 2. Закону страховиком визнається фінансова установа, 

яка створена у формі акціонерних, повних, командитних товариств або 

товариств з додатковою відповідальністю і здійснює страхову діяльність на 

підставі відповідної ліцензії. 

Крім страховика та страхувальника, у страховому правовідношенні 

можуть брати участь також інші особи: вигодонабувачі, застраховані особи та 

страхові посередники. 

Вигодонабувач – це юридична або фізична особа, призначена 

страхувальником для одержання страхової виплати (ч. 2, ст. 985 ЦК). 

Застрахованою особою є фізична особа, в житті якої може відбутись 

подія, яка викликає обов’язок страховика здійснити страхову виплату. 



 
 

71 
 

Страхова діяльність в Україні може провадитися також із залученням 

страхових посередників: страхових або перестрахових брокерів та страхових 

агентів, якими можуть бути як резиденти, так і нерезиденти. 

Страхові брокери – юридичні або фізичні особи, які зареєстровані у 

встановленому порядку як суб’єкти підприємницької діяльності та здійснюють 

за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на 

підставі брокерської угоди (договору) з особою, яка має потребу у страхуванні 

як страхувальник. Перестрахові брокери – юридичні особи, які здійснюють за 

винагороду посередницьку діяльність у перестрахуванні від свого імені на 

підставі брокерської угоди (договору) із страховиком, який має потребу у 

перестрахуванні як перестрахувальник. Відносини страхового 

(перестрахового) брокера з потенційним (майбутнім) страхувальником 

(перестрахувальником), які опосередковуються брокерською угодою, мають 

комісійний, або агентський характер. 

На відміну від страхових (перестрахових) брокерів, страхові агенти є 

представниками страховика і діють в його інтересах за винагороду на підставі 

договору доручення із страховиком. Страховими агентами можуть бути фізичні 

або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і 

виконують частину його страхової діяльності, а саме: укладають договори 

страхування, одержують страхові платежі, виконують роботи, пов’язані із 

здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань. 

Порядок укладання договору страхування підпорядковується як 

загальним нормам, які регулюють укладення цивільно-правового договору, так 

і спеціальним вимогам, передбаченим страховим законодавством. За загальним 

правилом (ст. 638 ЦК), договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони 

укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною. 

Для укладання договору страхування страхувальник подає страховику письмову 

заяву за формою, встановленою страховиком, або іншим чином заявляє про свій 

намір укласти договір страхування (ст. 18 Закону). Одержавши заяву (пропозицію) 

страхувальника про укладання договору страхування, страховик здійснює 
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оцінення страхового ризику. У разі необхідності страховик вправі запросити у 

страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором 

(аудиторською фірмою), а також інші необхідні документи. 

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх 

істотних умов договору (ч. 1 ст. 638 ЦК). 

Ст. 982 ЦК передбачає, що істотними умовами договору страхування є 

предмет договору страхування, страховий випадок, розмір грошової суми, у 

межах якої страховик зобов’язаний провести виплату в разі настання 

страхового випадку (страхова сума), розмір страхового платежу і строки його 

сплати, строк договору та інші умови, визначені актами цивільного 

законодавства. Частина 2 ст. 16 Закону доповнює перелік умов, які повинен 

містити договір страхування, а саме: умови щодо учасників страхових відносин 

(сторін договору, застрахованої особи та вигодонабувача); розміру страхових 

виплат за договором страхування життя; страхового тарифу (який не визначається 

для страхових випадків, для яких не встановлюється страхова сума); порядку 

зміни і припинення дії договору; здійснення страхової виплати; причин відмови у 

страховій виплаті; прав та обов’язків сторін і відповідальності за невиконання або 

неналежне виконання умов договору. Сторони вправі за взаємним погодженням 

доповнити перелік умов договору страхування. 

Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, які не  

суперечать закону і пов’язані з: 1) життям, здоров’ям, працездатністю та пенсійним 

забезпеченням (особисте страхування); 2) володінням, користуванням і 

розпоряджанням майном (майнове страхування); 3) відшкодуванням шкоди, 

завданої страхувальником (страхування відповідальності) (ст.  80 ЦК). 

Страховим випадком є подія, передбачена договором страхування або 

законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок страховика 

здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, 

застрахованій або іншій третій особі (ч. 2, ст. 8 Закону). 

Страховий випадок тісно пов’язаний зі страховим ризиком, який є 

однією з центральних категорій страхування. Під ним розуміють певну подію, 
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на випадок якої провадиться страхування і яка має ознаки ймовірності  та 

випадковості настання (ч. 1, ст. 8 Закону). 

Страховий ризик відрізняється від страхового випадку, бо є подією, 

настання якої лише передбачається у майбутньому, тоді як страховий випадок – 

це подія, яка вже настала і яка викликала обов’язок страховика здійснити страхову 

виплату. Тому страховий випадок є реалізованим страховим ризиком. Оцінення 

страхового ризику здійснює страховик (п. 2, ст. 989 ЦК, п. 2, ст. 21 Закону). 

Страхова сума – це грошова сума, в межах якої страховик відповідно до 

умов страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового 

випадку (ст. 9 Закону). Страхова сума визначає верхню межу (ліміт) розміру 

зобов’язань страховика при настанні страхового випадку і може бути 

встановлена за окремим страховим випадком, групою страхових випадків, 

договором страхування у цілому. 

Розмір страхової суми визначається договором страхування або чинним 

законодавством під час укладення договору страхування чи його зміни. 

Порядок визначення страхової суми залежить від виду страхування. При 

страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах його вартості за 

цінами і тарифами, що діють на момент укладення договору, якщо інше не 

передбачено договором страхування. Перевищення страхової суми над 

вартістю об’єкта страхування (майна) можливе при страхуванні одного об’єкта 

від різних страхових випадків. В особистому страхуванні страхова сума 

визначається за домовленістю сторін і максимальним розміром не обмежується. 

Залежно від розміру страхової суми визначається розмір страхового платежу та 

страхової виплати. 

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за 

страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з 

договором страхування (ст. 10 Закону). 

Розмір страхового платежу визначається на підставі страхового тарифу 

– ставки страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період 

страхування. 
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Страхова виплата – це грошова сума, яка виплачується страховиком 

відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку 

(ст. 9 Закону). Вона здійснюється в межах страхової суми і не може її 

перевищувати. 

Строк договору страхування як істотна його умова перебуває у прямій 

залежності від страхового ризику: чим більший строк чинності договору 

страхування, тим вища ймовірність настання страхового випадку (реалізації 

страхового ризику) і тим більший розмір страхового платежу. Закінчення 

строку, на який укладено договір страхування, припиняє його дію і за 

загальним правилом звільняє сторони від взятих на себе зобов’язань. Можливе 

також дострокове припинення чинності договору страхування з підстав, 

передбачених законом або договором. 

Зміст будь-якого зобов’язання складають права та обов’язки його сторін. 

Серед обов’язків страховика перше і головне місце займає обов’язок щодо 

здійснення у передбачений договором строк страхової виплати при настанні 

страхового випадку. Підставами для здійснення такої виплати є заява 

страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами 

страхування) та страховий акт (аварійний сертифікат), який складається 

страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, 

що визначається страховиком (ст. 990 ЦК, ст. 25 Закону). Страховик вправі 

самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку. При цьому 

він може робити запити про відомості, пов’язані із страховим випадком, до 

правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших організацій, що 

володіють інформацією про обставини страхового випадку. Відповідно ці 

організації зобов’язані надсилати відповіді страховикам на запити про 

відомості, пов’язані із страховим випадком, у тому числі й дані, що є 

комерційною таємницею. 

За результатами проведеного розслідування страховик визнає факт 

настання страхового випадку, який фіксується у страховому акті (аварійному 

сертифікаті). Настання страхового випадку не є безумовною підставою для 
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здійснення страхової виплати. Закон (ст. 991 ЦК, ст. 26 Закону) передбачає 

підстави, за наявності яких страховик звільняється від обов’язку здійснення 

страхової виплати. 

До таких підстав належать: 

1) навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено договір 

страхування, спрямовані  на настання страхового випадку. Якщо страховий 

випадок настав у результаті дій, пов’язаних з виконанням страхувальником або 

особою, на користь якої укладено договір страхування, громадянського чи 

службового обов’язку, вчинених у стані необхідної оборони (без перевищення її 

меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації, 

страховик не звільняється від обов’язку здійснити страхову виплату; 

2) вчинення страхувальником – фізичною особою або іншою особою, на 

користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до 

страхового випадку; 

3) подання страхувальником завідомо неправдивих відомостей про об’єкт 

страхування або про факт настання страхового випадку; 

4) одержання страхувальником повного відшкодування збитків за 

майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні; 

5) несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового 

випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у 

визначенні обставин, характеру та розміру збитків. 

Договір страхування припиняється у випадках, установлених договором 

та законом (ст. 997 ЦК). 

Підстави недійсності договору страхування та її наслідки визначаються 

відповідно до положень про недійсність правочинів, установлених ЦК. Так, 

договір страхування є нікчемним або визнається недійсним у випадках, 

установлених ЦК (ст. 998 ЦК). ЦК, крім загальних підстав недійсності 

правочинів, передбачає також додаткові (спеціальні) підстави для недійсності 

договору страхування: 1) якщо його укладено після страхового випадку; 

2) якщо об’єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на 
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підставі судового вироку або рішення, що набрало законної сили. У даному 

випадку договір страхування визнається недійсним у судовому порядку. 

Договір страхування (новий) також визнається нікчемним, якщо страхувальник 

не повідомив страховика про те, що об’єкт уже застрахований (ст. 989 ЦК). 

 

2. Договір позики 

 

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність 

другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені 

родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві 

таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей 

того ж роду та такої ж якості (ст. 1046 ЦК). 

Предметом договору позики можуть бути грошові кошти у готівковій та 

безготівковій формі, а також речі, визначені родовими ознаками. Майно, що 

складає предмет позики, переходить у власність позичальника і 

використовується ним на власний розсуд. Отже, позикодавець має право 

вимагати повернення не того ж майна (тих самих грошових купюр), а майна 

такого ж роду та якості (певної грошової суми). 

Договір позики укладається у письмовій формі. Недодержання письмової 

форми автоматично не тягне за собою недійсність договору позики, але за 

наявності спору рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків. 

Позика за своєю юридичною природою є реальним, одностороннім та, за 

загальним правилом, оплатним договором. 

Односторонній характер позики полягає в тому, що обв’язок за цим 

договором має лише позичальник: він зобов’язаний повернути позикодавцеві 

отриману суму грошей або таку ж кількість речей такого ж роду та якості у 

строк та у порядку, передбачених договором. 

Оскільки договір позики є одностороннім, його зміст складає обов’язок 

позичальника повернути позикодавцю отриману суму грошей або таку ж саму 

кількість речей того ж роду та якості та, за загальним правилом, виплатити 
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проценти (винагороду), і кореспондуюче цьому обов’язку позичальника право 

позикодавця. Строк і порядок повернення боргу та виплати винагороди 

зазвичай визначаються договором. 

Можливість дострокового повернення позики залежить від того, 

оплатний чи безоплатний характер має договір позики. За загальним правилом, 

безоплатна позика може бути повернена позичальником достроково 

(ч. 2, ст. 1049 ЦК), про інше слід домовитися безпосередньо договором. І, 

навпаки, позика, надана під проценти, може бути повернена достроково тільки 

зі згоди позикодавця. Це прямо не визначається ЦК, однак випливає із змісту 

ст. 531, 1049 ЦК. Дострокове повернення процентної позики суперечить суті 

оплатних позикових відносин, бо у такому випадку позичальник залишиться 

без частини прибутку, який він планував отримати за користування його 

грошовими коштами. 

Проценти за оплатним договором позики можуть виплачуватися 

одноразово або через певні проміжки часу. Однак за  відсутності іншої 

домовленості вони мають сплачуватися кожного місяця до дня фактичного 

повернення позики (а не до визначеного договором строку повернення). 

Проценти за користування чужими грошовими коштами слід відрізняти 

від процентів як форми відповідальності  за прострочення виконання  

грошового зобов’язання. Якщо предметом договору позики є гроші, позикове 

зобов’язання за своєю природою характеризується як грошове, а тому 

відповідальність за прострочення виконання договору настає згідно зі ст. 625 

ЦК: позичальник, який своєчасно не повернув суму позики, на вимогу 

позикодавця зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого 

індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від 

простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором 

або законом. 

Таким чином, у разі прострочення повернення грошового боргу за 

договором позики, на суму основного боргу нараховуються та стягуються 

кумулятивно (шляхом складання) два види процентів: проценти за 
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користування чужими грошовими коштами (проценти-ціна позики) та проценти 

за прострочення виконання грошового зобов’язання (проценти 

відповідальності). Нарахування процентів на проценти ЦК не встановлено, 

однак це може бути передбачено безпосередньо договором. 

Слід пам’ятати, що у разі виконання грошового зобов’язання не в 

повному обсязі, основна сума боргу вважається сплаченою в останню чергу, 

після відшкодування витрат кредитора, пов’язаних з одержанням виконання, а 

також сплати процентів та неустойки (ст. 534 ЦК). На неповернену суму 

проценти нараховуються до повного погашення позики. 

 

3. Кредитний договір 

 

Відповідно до ч. 1, ст. 1054 ЦК, за кредитним договором банк або інша 

фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти 

(кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, 

а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти. 

Кредитний договір є консенсульним, двостороннім і відплатним. 

На відміну від договору позики, кредитний договір є двостороннім 

договором, оскільки правами та обов’язками наділені обидві його сторони 

(ч. 4 ст. 626 ЦК). 

У зв’язку з тим, що кредитування шляхом укладення кредитних договорів 

є підприємницькою діяльністю різноманітних фінансових установ, іманентною 

рисою цього договору є його відплатність. Тобто наявність у позичальника 

обов’язку сплатити на користь кредитора проценти за користування наданими 

грошовими коштами (кредитом). 

Незважаючи на ту обставину, що ч. 2 ,ст. 1054 ЦК передбачає можливість 

застосування до врегулювання договірних кредитних відносин положень 

§ 1, гл. 71 ЦК, що регламентує відносини з договору позики, значна частина 

цих норм не може бути застосована, оскільки ці положення суперечать сутності 

кредитного договору. Так, відрізняються предмет та момент укладення 
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кредитного договору (ч. 1, ст. 1054 ЦК), встановлюються імперативна вимога 

стосовно дотримання письмової форми кредитного договору (ст. 1055 ЦК), 

підстави для відмови у наданні (ч. 1,3, ст. 1056 ЦК) та одержанні кредиту 

(ч. 2, ст. 1056 ЦК). 

Слід зазначити, що у чинному законодавстві України, окрім поняття 

«кредитний договір», зустрічаються також поняття: «фінансовий кредит» 

(ч. 1 ст. 1 Закону від 12 липня 2001 р. «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг»), «банківський кредит» (ст. 1 Закону 

від 7 грудня 2000 р. «Про банки і банківську діяльність»), «іпотечний кредит» 

(ст. 1 Закону від 19 червня 2003 р. «Про іпотечне кредитування, операції з 

консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»), «комерційний 

кредит» (ст. 1057 ЦК), «товарний кредит» (п. 1.11.2 ст. 1 Закону від 28 грудня 

1994 р. «Про оподаткування прибутку підприємств»). 

Під фінансовим кредитом розуміються кошти, які надаються у позику 

юридичній або фізичній особі на певний строк та під процент 

(п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг»). Така ж сама сутність понять банківського та іпотечного 

кредиту, під якими відповідно розуміється кредит, наданий банком, та 

звичайний кредитний договір як забезпечення виконання якого слугує договір 

застави об’єкта нерухомості (тобто іпотека – ст. 1 Закону від 5 червня 2003 р. 

«Про іпотеку»). 

Сторонами кредитного договору є кредитодавець і позичальник. 

Останнім може бути будь-який учасник цивільних відносин, передбачений 

ст. 2 ЦК. Навпаки, у числі кредиторів кредитором може бути значне, проте 

певне коло учасників цивільних відносин, а саме банк або інша фінансова 

установа. 

До фінансових установ належать банки (Закон «Про банки і банківську 

діяльність»), кредитні спілки (Закон від 20 грудня 2001 р. «Про кредитні спілки»), 

ломбарди, лізингові компанії (Закон від 16 грудня 1997 р. «Про лізинг»), довірчі 

товариства, страхові компанії (Закон від 7 березня 1996 р. «Про страхування»), 
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установи накопичувального пенсійного забезпечення (Закон від 9 липня 2003 р. 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), інвестиційні фонди і 

компанії (Закон від 18 вересня 1991 р. «Про інвестиційну діяльність») та інші 

юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг 

(Закон від 19 червня 2003 р. «Про фінансово-кредитні механізми і управління 

майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»). 

Предметом кредитного договору, на відміну від договору позики, є 

виключно грошові кошти (кредит). Грошові кошти, що надаються 

позичальнику, можуть бути як у валюті Україні (гривні), так і в іноземній 

валюті (ст. 192 ЦК). 

Суттєвою умовою кредитного договору є ціна (ст. 632 ЦК), тобто розмір 

плати, що сплачує позичальник кредитодавцю за наданий йому кредит. 

Традиційно у кредитному договорі, як і у договорі позики, плата за наданий 

кредит (позику) термінологічно позначається як проценти. Розмір плати за 

наданий кредит розраховується на основі двох головних складових: вартість 

кредитного ресурсу для самої фінансової установи, що, як правило, пов’язується з 

рівнем облікової ставки НБУ, та маржа, тобто різниця на користь фінансової 

установи, яка має забезпечити покриття ризиків та отримання прибутку. 

 

4. Договір банківського рахунку 

 

Проведення різноманітних банківських операцій вимагає відкриття 

банківського рахунку, що є передумовою їх здійснення. Згідно з Законом «Про 

банки і банківську діяльність» під банківським рахунком розуміють рахунки, на 

яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов’язання банку стосовно його 

клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за 

допомогою платіжних засобів. 

Інститут банківського рахунку за своєю правовою природою є 

комплексним. Він поєднує в собі публічно-правові та приватноправові аспекти. 

Публічно-правовий аспект банківського рахунку полягає в регулюванні 
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відносин щодо формування банками системних підходів до вступу та 

здійснення правовідносин щодо ведення операцій з рахунками клієнтів. Ці 

підходи випрацьовуються системно із урахуванням численних чинників, 

передбачених банківським законодавством, та ролі в цьому процесі 

Національного банку України. Приватноправовий аспект банківського рахунку 

полягає в регулюванні відносин ЦК, укладеанні і виконанні договорів між 

банком та клієнтом. 

Отже, цивільно-правове регулювання відносин з приводу банківського 

рахунку може бути охарактеризоване таким чином. 

По-перше, воно являє собою сукупність правових норм, які регулюють 

відносини, що виникають у зв’язку з банківським рахунком, у тому числі 

особливості суб’єктного складу, права та обов’язки сторін договору, 

регламентують його правову природу. Комплексність інституту банківського 

рахунку ґрунтується на визначенні ЦК як загального закону, а банківського 

законодавства – як спеціального. 

По-друге, в ЦК регулюванню банківського рахунку присвячена гл. 72, в 

якій договір банківського рахунку врегульовується окремо від інших суміжних 

і схожих з ним договорів. Цим вирішено тривалий спір щодо наявності чи 

відсутності змішаного характеру договору банківського рахунку, який включає 

в себе елементи договорів позики, комісії, доручення, зберігання. 

Поняття договору банківського рахунку надане у ч. 1 ст. 1066 ЦК, згідно з 

якою за договором банківського рахунку банк зобов’язується приймати і 

зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунку), грошові 

кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про 

перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших 

операцій за рахунком. 

Відповідно до Закону «Про банки і банківську діяльність», якщо інше не 

встановлено законом, клієнту надане право відкривати необмежену кількість 

рахунків, у тому числі депозитних, розрахункових, поточних, валютних та 

інших у різних банках. 
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Залежно від кола операцій із грошовими коштами розрізняють декілька 

видів рахунків: 

1)  кореспондентський рахунок – рахунок, який відкривається банку 

(філії) для обліку коштів та проведення розрахунків, що їх виконує один 

банк за дорученням і на кошти іншого банку на підставі укладеного 

договору. Відкриваються згідно з Інструкцією про міжбанківські 

розрахунки в Україні; 

2)  строковий (депозитний) рахунок; 

3) безстроковий (поточний) рахунок, який у свою чергу поділяється на: 

бюджетний поточний рахунок; на поточний рахунок фізичних та юридичних 

осіб; рахунки зі спеціальними режимами їх використання, які відкриваються у 

випадках, передбачених законодавством України; карткові рахунки. 

Порядок відкриття банківських рахунків міститься в Інструкції НБУ «Про 

порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та 

іноземних валютах» від 12 листопада 2003 р. № 492. 

Договір банківського рахунку є консенсуальним, оскільки він вважається 

укладеним у момент, коли сторонами досягнуто згоди з усіх істотних його 

умов, а не в момент внесення (зарахування) грошових коштів на рахунок. Отже, 

клієнту рахунок відкривається незалежно від того, чи вносить він кошти у 

момент його відкриття. 

Цей договір є оплатним. Плату сплачує як  клієнт за  користування 

комплексом послуг банку за розрахунково-касовим обслуговуванням, так і банк 

за користування коштами, що знаходяться на рахунку клієнта. Розмір 

процентів, які виплачуються банком клієнту, передбачається договором 

банківського рахунку або законом. 

Відносини за банківським рахунком вважаються безстроковими. 

Договір банківського рахунку є двостороннім. Сторонами його є: банк 

чи інша фінансова установа, яка має ліцензію на право здійснення 

банківських операцій згідно зі ст. 19 Закону «Про банки і банківську 

діяльність» і Положенням про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих 
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банківських операцій небанківським установам від 16 серпня 2001 р. № 334, 

та клієнт (володілець рахунку). 

Банком визнається кредитна установа, яка має виключне право на 

підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі 

операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та 

розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний 

ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб 

(ст. 2 Закону). Що стосується інших фінансових установ, то згідно із 

ст. 1 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» фінансовою установою є юридична особа, яка надає одну 

чи декілька фінансових послуг та внесена до відповідного реєстру в порядку, 

встановленому законом. До фінансових установ належать банки, кредитні 

спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, 

установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і 

компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання 

фінансових послуг. Таким чином, у договорі банківського рахунку з однієї 

сторони виступає спеціальний суб’єкт. 

В якості клієнта можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. 

Договір банківського рахунку може укладатися на користь третьої особи 

(ч. 1 ст. 1067 ЦК). Фізичні особи мають право укласти такий договір не тільки 

на користь іншої фізичної особи, а й на користь майбутньої юридичної особи, що 

поширене при відкритті тимчасових рахунків засновниками юридичних осіб. 

Предмет договору банківського рахунку в сучасній науці цивільного 

права визначається по-різному: і як грошові кошти, що знаходяться на 

банківському рахунку клієнта та з якими здійснюються обумовлені договором 

операції; і як надання послуг з відкриття рахунку, здійснення розрахунково-

касового обслуговування та інших пов’язаних з цими операціями. 

Обидві сторони договору мають право на його розірвання. При цьому 

слід враховувати, що ст. 1075 ЦК, якою встановлюються підстави для 

одностороннього розірвання договору банківського рахунку, є спеціальною в 
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порівнянні зі ст. 615 ЦК. Отже, застосовуються не загальні правила про 

одностороннє розірвання договору, а спеціальні правила з урахуванням 

специфіки договору банківського рахунку. 

Клієнт має право в односторонньому порядку розірвати договір 

банківського рахунку в будь-який час на підставі заяви (ч. 1, ст. 1075 ЦК). 

До можливості для банку за його вимогою розірвати договір банківського 

рахунку законодавець ставиться більш жорстко. Згідно з ч. 2 ст. 1075 ЦК це 

можливо в таких випадках: якщо протягом місяця після попередження клієнта 

сума грошових коштів, що зберігається на рахунку, виявиться меншою від 

мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором; 

при відсутності операцій за рахунком протягом року, якщо інший строк не 

встановлений договором; В інших випадках, встановлених договором або 

законом. 

У випадку розірвання договору банк зобов’язаний видати залишок 

грошових коштів клієнту або перевести їх на інший рахунок за його вказівкою. 

Ці операції банк робить у строки і у порядку, встановлені банківськими 

правилами. Після повернення чи перерахування залишку коштів клієнта на 

рахунку, банк вправі закрити його рахунок. 

 

5. Договір факторингу 

 

Становлення в Україні сучасного демократичного суспільства з 

розвинутою ринковою економікою потребує належних змін у правовому 

регулюванні суспільних відносин, пов’язаних з майновим обігом. Проявом 

таких змін у вітчизняній юриспруденції послугувало значне коло новел 

цивільного законодавства, серед яких можливо відзначити і договір 

факторингу. 

Складність походження договору факторингу обумовило, у свою чергу, 

виникнення наукової дискусії стосовно його юридичної природи. Головне 

протиріччя пов’язане з включенням договору факторингу або до договорів з 

надання послуг, або до одного з проявів договору купівлі-продажу, згідно з яким 
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відбувається купівля-продаж майнового права (права грошової вимоги). 

Розглядається договір факторингу і як змішаний, тобто договір, що поєднує у собі 

елементи різних договорів (ч. 2, ст. 628 ЦК), у даному випадку договору кредиту 

та цесії. Кредитом у договорі факторингу є кошти, що надаються однією 

стороною за відчуження на її користь грошової вимоги, а остання при цьому 

визнається всього лише специфічним засобом повернення наданого кредиту. 

Легальне визначення договору факторингу міститься у ч. 1, ст. 1077 ЦК, 

згідно з яким: одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати 

грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а 

клієнт відступає або зобов’язується відступити факторові своє право 

грошової вимоги до третьої особи (боржника). 

Аналіз цієї дефініції дозволяє дійти висновку, що у вітчизняному 

цивільному законодавстві у загальному вигляді закріплено погляд на договір 

факторингу як договір купівлі-продажу майнового права (наявної у клієнта права 

грошової вимоги). Проте сторони, керуючись ч. 2 ст. 1077 ЦК, мають можливість 

додати до зобов’язань фактора також дії щодо надання клієнтові послуг, суттєво 

пов’язаних із грошовою вимогою, правом на яку він поступається. 

Договір факторингу є двостороннім, відплатним та реальним або 

консенсуальним. 

Договір факторингу належить до двосторонніх договорів, з огляду на ту 

обставину, що у обох сторін цього зобов’язання є права та обов’язки 

(ч. 3, ст. 626 ЦК). Конкретний перелік таких прав та обов’язків може 

варіюватися залежно від змісту укладеного між сторонами договору. Проте у 

будь-якому випадку маємо можливість констатувати наявність у фактора 

обов’язку з передачі коштів клієнту, а, у свою чергу, у клієнта – обов’язку з 

відступлення (відчуження) фактору належного першому права грошової вимоги 

до третьої особи. Кореспондують зазначеним вище обов’язкам сторін 

відповідні права. Так, клієнт має право вимагати від фактора передання 

обумовленої плати, а фактор – визначеного договором та належного клієнту 

права грошової вимоги до третьої особи (боржника). 
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За своєю сутністю факторинг є різновидом підприємницької 

діяльності, що своїм логічним наслідком має відплатність договору 

факторингу відповідно до положень ч. 5, ст. 626 та ч. 1, ст. 1077 ЦК. 

Отримуючи право грошової вимоги, фактор передає клієнту визначену в 

договорі суму коштів, тобто, одна сторона договору – фактор – за гроші 

набуває належне контрагенту – клієнту – майнове право: право вимоги 

певної грошової суми. 

Сторонами договору факторингу є фактор і клієнт. Фактором може бути 

банк, фінансова установа (юридична особа) або фізична особа – суб’єкт 

підприємницької діяльності, яка відповідно до законодавства має право 

здійснювати факторингову діяльність, тобто набувати права грошових вимог та 

надавати факторингові послуги (ч. 3, ст. 1079 ЦК). Клієнтом у договорі 

факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб’єктом 

підприємницької діяльності (ч. 2, ст. 1079 ЦК). Третя особа (боржник), право 

грошової вимоги до якої клієнт відступає факторові, не є стороною договору 

факторингу, а тому на неї не поширюються не тільки вимоги щодо права 

здійснення факторингової діяльності, а й вимоги щодо наявності у неї статусу 

суб’єкта підприємницької діяльності. 

Предметом договору факторингу є належне клієнту право грошової 

вимоги до третьої особи, яким він поступається або зобов’язується поступитися 

факторові. Це право грошової вимоги, подібно іншим майновим правам, як 

підставу свого існування може мати договір чи інший правочин, а також 

ґрунтуватися на інших підставах виникнення цивільних прав та обов’язків 

(ст. 11, ч. 2, ст. 509 ЦК). 

Сторони договору факторингу на свій розсуд та виходячи з предмета та 

змісту договору, що укладається між ними, визначають строк його дії 

(ст. 530,631 ЦК). У той же час, положення гл. 73 ЦК не перешкоджають 

сторонам укласти договір факторингу без встановленого строку (терміну) його 

дії. У подібних випадках будуть застосовані загальні положення ЦК щодо 

строків чинності подібних зобов’язань (ч. 2, ст. 530 ЦК). 
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Главою 73 ЦК окремо не обумовлені спеціальні вимоги до форми 

договору факторингу, а тому в цьому питанні слід користуватися загальними 

положеннями ЦК стосовно вимог до форми правочинів (ст. 205–209, 513 ЦК) та 

договорів (ст. 639 ЦК), а також ст. 547 ЦК у випадку укладення договору 

факторингу з метою забезпечення виконання основного зобов’язання. 

Основні права та обов’язки сторін договору факторингу можуть бути 

виділені безпосередньо з легальної дефініції цього договору. Фактор 

зобов’язаний передати клієнту кошти у визначеному у договорі розмірі, а 

клієнт у свою чергу зобов’язаний поступитися на користь фактора право 

грошової вимоги до третьої особи (боржника). Відповідно  зазначеним вище 

обов’язкам сторін – фактор має право вимагати від клієнта вчинення дій, 

спрямованих на відмови на його користь права грошової вимоги до третьої 

особи (боржника клієнта), а клієнт має право на отримання від фактора 

обумовленої у договорі грошової суми, як плати за відступлене майнове 

права вимоги. 

Сторони договору факторингу притягаються до цивільно-правової 

відповідальності згідно з загальними засадами, передбаченими гл. 51 ЦК. 

Додатковій регламентації питань цивільно-правової відповідальності учасників 

цього договірного зобов’язання присвячена ст. 1081 ЦК, відповідно до якої 

клієнт відповідає перед фактором за дійсність відступленого на його користь 

права грошової вимоги (ч. 1, ст. 1081 ЦК) і, навпаки, не несе перед фактором 

відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання боржником 

свого обов’язку з повернення боргу (ч. 3, ст. 1081 ЦК). Разом з тим, обидва 

положення ЦК є диспозитивними, а тому, за згодою сторін у договорі 

факторингу може бути сформульоване інше стосовно одного або одразу двох 

цих положень. 

У свою чергу, відповідно до ч. 2, ст. 1080 ЦК передбачена можливість 

притягнення до цивільно-правової відповідальності клієнта у випадку, коли він 

порушив договірне застереження щодо заборони або обмеження відступлення 

права грошової вимоги до боржника на користь третьої особи (фактора). 
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6. Договір банківського вкладу (депозиту) 

 

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що 

прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), 

що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та 

проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, 

встановлених договором (ч. 1, ст. 1058 ЦК). Відносини, що випливають з 

договору банківського вкладу, регулюються § 3 гл. 71 ЦК (ст. 1058–1065). 

За звичаями ділового обороту поняття «договір банківського вкладу» та 

«депозитний договір» використовуються як поняття тотожні, синонімічні. 

Термін «депозит» (від лат. depositum – річ, віддана на зберігання) означає також 

зберігання вкладу. Про це свідчить й п. 2.4 Положення про порядок здійснення 

банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними 

особами від 3 грудня 2003 р. № 516: «Договір банківського вкладу (депозиту) 

засвідчує зобов’язання банку зберігати залучені від юридичних і фізичних 

осіб грошові кошти або банківські метали, виплатити дохід у 

встановлений договором строк та право вкладників отримати у 

визначений договором строк суму вкладу (депозиту) і процентів за ним». 

Предметом договору банківського вкладу (депозиту) є вклад (депозит) – 

це грошові кошти у готівковій або безготівковій формі у валюті України чи в 

іноземній валюті, або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які 

надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи 

без зазначення такого строку (під процент або дохід в іншій формі), та підлягають 

виплаті вкладнику відповідно до законодавства України й умов договору. 

Для зберігання грошових депозитів і проведення операцій з ними у 

банках відкриваються депозитні рахунки. Ці питання регламентуються 

гл. 72 ЦК, яка стосується договору банківського рахунку (ч. 3, ст. 1058 ЦК), 

якщо інше не встановлено гл. 71 «Позика. Кредит. Банківський вклад» або не 

випливає із суті договору банківського вкладу. 

Вкладний (депозитний) рахунок – це рахунок, що відкривається банком 

вкладнику на договірних засадах для зберігання грошових коштів або 
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банківських металів, що передаються вкладником банку на встановлений строк 

(або без зазначення такого строку) та під визначений процент відповідно до 

умов договору. 

Сторонами договору банківського вкладу (депозиту) є банк і вкладник. 

На відміну від договору банківського рахунку, у договорі банківського вкладу 

право на залучення грошових коштів належить лише банкам (ч. 1 ст. 47 Закону 

«Про банки і банківську діяльність»), які отримали у встановленому порядку 

ліцензію НБУ на здійснення таких операцій. Інші фінансові установи не мають 

права залучати грошові кошти юридичних і фізичних осіб. Небанківські 

кредитні організації не вправі залучати грошові суми (вклади) юридичних і 

фізичних осіб з метою їхнього розміщення від свого імені і за свій рахунок. 

Вкладником можуть бути як юридичні особи, так і фізичні – віком від 

чотирнадцяти років (ст. 32 ЦК), як резиденти, так і нерезиденти. 

Договір банківського вкладу є одностороннім, оскільки обов’язки несе 

тільки банк, а вкладник має право вимоги до нього з приводу повернення 

вкладу та сплати процентів. Вкладник має право на одержання від банку 

процентів від суми вкладу або доходів у іншій формі за використовування 

банком грошових сум клієнта і тому цей договір є оплатним. Необхідно 

звернути увагу на те, що до процентів законодавець прирівнює доходи в іншій 

формі. Договір виникає з моменту передачі грошей банку, тобто договір 

банківського вкладу – реальний. 

Залучення банком вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб 

підтверджується: договором банківського вкладу; договором банківського 

вкладу з видачею ощадної книжки; договором банківського вкладу з видачею 

ощадного сертифіката; договором банківського вкладу з видачею іншого 

документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими 

нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими 

правилами) та звичаями ділового обороту. 

Ощадному депозитному сертифікату присвячена ст. 1065 ЦК, однак вона 

не містить його поняття. Згідно зі ст. 18 Закону від 18 червня 1991 р. «Про цінні 
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папери і фондову біржу» ощадний (депозитний) сертифікат – це письмове 

свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право 

власника сертифіката або його правонаступника на одержання після закінчення 

встановленого строку суми вкладу (депозиту) та процентів, встановлених 

сертифікатом, у банку, який його видав. Ощадний (депозитний) сертифікат 

буває: купонним, безкупонним та процентним. 

Купонний ощадний (депозитний) сертифікат – це ощадний 

сертифікат, що має окремі купони, на кожному з яких зазначено строк 

здійснення виплати процентної плати. У разі настання цього строку банк 

відриває купон і виплачує власнику сертифіката дохід згідно з визначеним 

процентом. Безкупонний ощадний (депозитний) сертифікат – це 

сертифікат, який не має окремих відривних купонів, проценти сплачуються 

разом з поверненням суми вкладу (депозиту). Процентний ощадний 

(депозитний) сертифікат – це ощадний сертифікат, який випущений 

банком з визначеною процентною ставкою. 

Нарахування процентів на банківський вклад (депозит) починається з 

наступного після надходження від вкладника грошових коштів або 

банківських металів дня і закінчується у той день, який передує поверненню 

грошових коштів або банківських металів вкладнику або списанню з 

вкладного (депозитного) рахунку вкладника. Отже, день передачі банку сум 

вкладу і день їх видачі виключаються з періоду, протягом якого 

нараховуються встановлені проценти. 

Для вкладників найбільш важливим є те, щоб закон забезпечував 

зберігання їх вкладів. З цією метою Законом від 20 вересня 2001 р. «Про 

гарантування вкладів фізичних осіб» встановлюються засади функціонування 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, порядок відшкодування вкладів 

вкладникам банкам-учасникам названого Фонду. Учасниками цього Фонду 

є банки – юридичні особи, які зареєстровані в Державному реєстрі банків, 

який ведеться НБУ, та мають банківську ліцензію на право здійснення 

банківської діяльності. 
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Після закінчення строку депозитного договору з вкладником сума вкладу 

має повернутися у безготівковій формі або у передбачених законом випадках 

готівкою. Договір банківського вкладу (депозиту) не може передбачати 

можливість перерахування суми вкладу на рахунки третіх осіб, оскільки саме ці 

дії слід розглядати як розрахункові операції. Якщо у договорі банківського 

вкладу міститься така умова, то такий договір є не договором банківського 

вкладу, а договором банківського рахунку. 
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Тема VII. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

1. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. 

2. Договір комерційної концесії 

 

1. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 

 

Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності – це група договорів у сфері інтелектуальної власності, 

спрямованих на набуття, зміну або припинення майнових прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. 

Відповідно до ст. 1107 ЦК існують такі види договорів стосовно 

розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності: 

1) ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності; 

2) ліцензійний договір; 

3) договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності; 

4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності; 

5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності. 

Цей перелік не є вичерпним, оскільки законодавчо не можна передбачити 

все різнобарв’я договірних відносин у сфері інтелектуальної власності. 

Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності повинні бути укладені у письмовій формі. На відміну від загального 

правила стосовно недотримання письмової форми, для розглядуваних договорів 

встановлені спеціальні правові наслідки: у разі недодержання письмової форми 

договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 

такий договір є нікчемним (ч. 2, ст. 1107 ЦК). 
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Як виняток законом можуть бути встановлені випадки, в яких зазначений 

договір може укладатись усно. Зокрема, відповідно до п. 1 ст. 33 Закону «Про 

авторське право і суміжні права» в усній формі може укладатися договір про 

використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, 

журналах тощо). 

Законодавство не передбачає обов’язкової державної реєстрації договорів 

щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Однак на 

вимогу будь-якої сторони ліцензія на використання об’єкта права 

інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір про створення за 

замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності та договір 

про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності можуть 

бути зареєстровані у порядку, встановленому законом. Тобто сторона договору 

має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про 

укладення зазначених договорів. Таке інформування здійснюється шляхом 

публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомостей в обсязі 

та порядку, встановлених Державним департаментом інтелектуальної 

власності, з одночасним внесенням їх до відповідного Державного реєстру. 

Одним з повноважень особи, яка має майнові права інтелектуальної 

власності, є виключне право дозволяти використання результату творчої 

діяльності іншими особами. Це право може бути реалізовано шляхом видачі 

ліцензії чи укладення ліцензійного договору. 

Ліцензія – це дозвіл. Дане поняття використовується не лише в 

цивільному, а й в інших галузях права. Наприклад, в адміністративному праві 

під ним розуміють спеціальний дозвіл, який видається уповноваженими 

державними органами. Що стосується відносин інтелектуальної власності, то 

тут ліцензію може видавати особа, яка має майнові авторські права, чи власник 

охоронного документа на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин. 

Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності – 

це письмове повноваження, видане особою, яка має виключне право 
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дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензіара) 

іншій особі (ліцензіату), яке надає їй право на використання цього об’єкта в 

певній обмеженій сфері. 

Така ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути 

складовою частиною ліцензійного договору. 

Залежно від різноманітних підстав (предмет, обсяг прав, умови і підстави 

їх надання тощо) можна провести класифікацію ліцензій на види. 

За предметом ліцензії розрізняють ліцензії на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної 

мікросхеми, сорт рослин або об’єкт авторського права. 

За обсягом прав, що надаються, розрізняють обмежені й повні ліцензії. 

ЦК закріплює три види обмежених ліцензій: виключна, одинична, невиключна 

(ч. 3, ст. 1108 ЦК). Ця відмінність проводиться залежно від того, в якій мірі 

виключена конкуренція ліцензіара та інших осіб зі сфери діяльності ліцензіата. 

Вибір типу ліцензії залежить передусім від обсягу ринку і характеру об’єкта. 

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром 

об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, 

та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у 

зазначеній сфері. 

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає 

можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта 

права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не 

виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній сфері. 

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає 

можливість використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності 

у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на 

використання цього об’єкта у зазначеній сфері. 

На практиці часто зустрічаються випадки, коли ліцензіат одержує на 

одній території виключну ліцензію, а на інший – невиключну. Або ліцензіар 

може надати виключну ліцензію на виробництво і невиключну – на збут тощо. 
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Зміст повної ліцензії полягає у тому, що ліцензіар надає ліцензіату 

повністю усі права на використання об’єкта інтелектуальної власності протягом 

всього терміну її дії. У даному випадку ліцензія видається без будь-яких 

обмежень, тобто ліцензіат фактично займає місце ліцензіара протягом строку 

дії ліцензії. 

Видача повної ліцензії доцільна у випадку відсутності у ліцензіара 

достатніх умов для використання об’єкта інтелектуальної власності у той час, 

як коло потенційних ліцензіатів вкрай обмежене. На практиці такий вид 

дозволу зустрічається рідко. 

Залежно від умов надання розрізняють: субліцензії,  перехресні, зворотні 

і відкриті ліцензії. 

Субліцензія (залежна ліцензія) – це письмове повноваження на 

використання об’єкта права інтелектуальної власності, надане іншій особі 

ліцензіатом за письмовою згодою ліцензіара. 

Перехресна ліцензія («крос-ліцензія») передбачає взаємний обмін 

правами на використання об’єктів інтелектуальної власності, які досить часто 

доповнюють один одного. Наприклад, у випадку залежних результатів творчої 

діяльності, коли права, надані більш пізнім охоронним документом, не можуть 

бути реалізовані без отримання ліцензії на прототип, що охороняється іншим 

патентом. У свою чергу власник останнього зацікавлений у набутті права 

використання більш досконалих рішень. Тому в цій ситуації обмін ліцензіями є 

найбільш доцільним способом реалізації прав. 

Зворотною називається ліцензія, яка надає ліцензіару право на 

використання результату творчої діяльності, розробленого ліцензіатом на 

підставі отриманих від ліцензіара знань у результаті поліпшення і 

вдосконалення предмета основної ліцензії. 

Відкрита ліцензія (так звана ліцензія за правом) має місце у випадку, 

якщо патентовласник згоден надати право на використання об’єкта 

інтелектуальної власності будь-якій фізичній або юридичній особі за умови 

виплати винагороди. 
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Законодавство України надає патентовласнику право на відкликання 

відкритої ліцензії, якщо ні від кого не надійшло пропозицій стосовно 

використання об’єкта. У цьому разі річний збір за підтримання чинності 

патента сплачується у повному розмірі, починаючи з року, наступного за роком 

публікації такого клопотання. 

Залежно від підстав видачі дозволу (договір чи адміністративний акт 

компетентного державного органу) розрізняють добровільні і примусові ліцензії. 

При наданні добровільної ліцензії виконується принцип свободи 

договору. Це виявляється у тому, що сторони вільні у виборі контрагента і 

визначенні умов дозволу (обсягу прав, що надаються, території і терміну дії 

ліцензії, розміру і порядку сплати винагороди тощо). 

Примусова ліцензія – це дозвіл, що видається без згоди патентовласника 

компетентним державним органом (судом, господарським судом або Кабінетом 

Міністрів України) завінтересованій особі на використання винаходу, корисної 

моделі чи промислового зразка. Ці ж органи визначають у своєму рішенні обсяг 

такого застосування, термін дії дозволу, розмір і порядок виплати винагороди 

власнику патенту. 

Слід мати на увазі, що наведені класифікації мають умовний характер і їх 

перелік не є вичерпним. З одного боку, це пояснюється тим, що на практиці ці 

види ліцензій можуть виступати як у чистому вигляді, так і у поєднанні. З 

іншого боку, аналіз ліцензій за кожною з підстав розподілу, хоча і виявить їх 

особливі риси, однак дасть односторонню, неповну характеристику. Тому для 

цілісної картини доцільно кожну конкретну ліцензію розглядати водночас з 

точки зору різних класифікацій. 

Ліцензійний договір – це договір, за яким одна сторона (ліцензіар) 

надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права 

інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною 

згодою сторін з урахуванням вимог законодавства (ч. 1, ст. 1109 ЦК). 

Правова характеристика договору: реальний, двосторонній, оплатний чи 

безоплатний. 
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Предметом ліцензійного договору є ліцензія (дозвіл на використання 

об’єкта права інтелектуальної власності), а об’єктом – винахід, корисна модель, 

промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної 

мікросхеми, сорт рослин, твір науки, літератури чи мистецтва. 

Сторонами ліцензійного договору є ліцензіар і ліцензіат. 

Ліцензіар – це особа, якій належать виключні майнові права 

інтелектуальної власності (особа, яка має майнові авторські права, чи 

власник охоронного документа на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт 

рослин). 

Ліцензіат – це особа, якій надано дозвіл на використання об’єкта права 

інтелектуальної власності (ліцензію). 

Зміст ліцензійного договору. 

При визначенні змісту договору сторони керуються принципом свободи 

договору. Однак умови ліцензійного договору, які суперечать положенням 

чинного законодавства України, є нікчемними (ч. 9, ст. 1109, 4.2, ст. 1111 ЦК). 

З урахуванням природи ліцензійного договору законодавство передбачає, 

що у ліцензійному договорі визначаються: вид ліцензії; сфера використання 

об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за 

договором, способи використання зазначеного об’єкта, територія та строк, на 

які надаються права тощо); розмір, порядок і строки виплати винагороди за 

використання об’єкта права інтелектуальної власності; якщо в ліцензійному 

договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у 

вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений 

максимальний тираж твору (ч. 3, 8, ст. 1109 ЦК). 

Так, якщо у договорі не зазначено вид ліцензії, то вважається, що за 

ліцензійним договором надається невиключна ліцензія (ч. 4, ст. 1109 ЦК). До 

того ж права на використання об’єкта права інтелектуальної власності та 

способи його використання, які не визначені у договорі, вважаються такими, 

що не надані ліцензіату. 
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Що стосується сфери використання об’єкта права інтелектуальної 

власності, то у разі відсутності в договорі умови про територію, на яку 

поширюються надані права на використання об’єкта права інтелектуальної 

власності, дія ліцензії поширюється на територію України (ч. 7, ст. 1109 ЦК). 

Для полегшення узгодження умов договору законодавством України 

передбачається можливість затвердження уповноваженими відомствами або 

творчими спілками типового ліцензійного договору (ст. 1111 ЦК). 

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності – це договір, за яким одна сторона (особа, що має виключні 

майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці 

права відповідно до закону та на визначених договором умовах 

(ч. 1, ст. 1113 ЦК). 

Правова характеристика договору: реальний, двосторонній, оплатний чи 

безоплатний. 

При укладенні договору про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності права відчужуються, тобто передаються 

безповоротно. У зв’язку з цим особа, якій передані виключні майнові права, 

стає правонаступником. Тому до неї переходять усі права і обов’язки стосовно 

об’єкта інтелектуальної власності. Зокрема, укладення договору про передання 

виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні 

договори, які були укладені раніше. 

Законодавчо передбачені певні умови, дотримання яких є обов’язковим 

при укладенні договору про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності. Ці обмеження принципу свободи договору 

спрямовані на захист прав та інтересів правоволодільців та споживачів. 

Зокрема, умови договору про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності, що погіршують становище творця відповідного 

об’єкта або й спадкоємців порівняно зі становищем, передбаченим ЦК та іншим 

законом, а також обмежують право творця на створення інших об’єктів, є 

нікчемними (ч. 3, ст. 1113 ЦК). 
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Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у 

ньому визначені. У цьому випадку застосовується загальне правило: майнові 

права, не зазначені в авторському договорі як відчужевані, вважаються такими, 

що не передані (п. 1, ст. 31 Закону «Про авторське право і суміжні права»). 

Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності – це договір, за яким одна сторона (творець - 

письменник, художник тощо) зобов’язується створити об’єкт права 

інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) 

та в установлений строк (ч. 1, ст. 1112 ЦК). 

Правова характеристика договору: консенсуальний, двосторонній, 

оплатний чи безоплатний. 

Оскільки йдеться про створення об’єкта інтелектуальної власності, то 

творець за загальним правилом зобов’язаний виконати замовлення особисто. 

Як уже зазначалося, цей договір не зовсім вписується в систему 

розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, оскільки 

спочатку необхідно створити результат творчої діяльності. У зв’язку з цим 

інколи постає питання, чи не буде це розпорядженням майновими правами на 

ще не створений об’єкт інтелектуальної власності. 

До того ж законодавчо передбачено, що договір про створення за 

замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності повинен 

визначати способи та умови використання цього об’єкта замовником 

(ч. 2, ст. 1112 ЦК). 

Умови договору про створення за замовленням і використання об’єкта 

права інтелектуальної власності, що обмежують право творця цього об’єкта на 

створення інших об’єктів, є нікчемними (ч. 4, ст. 1112 ЦК). 

Оскільки при прийнятті ЦК не ставилась мета дати у ньому вичерпний 

перелік договорів, у тому числі й у сфері інтелектуальної власності, то на 

практиці учиаснки цивільних відносин укладають й інші договори. Договір про 

передачу ноу-хау – це договір, за яким правовласник передає зацікавленим 

особам право на використання повністю або частково конфіденційних знань, 
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що включають відомості технічного, виробничого, адміністративного, 

фінансового характеру, використання  яких забезпечує певні переваги особі, яка 

їх одержала. 

Основна відмінність договору про передачу ноу-хау від ліцензійного 

договору полягає в тому, що для ліцензійного договору достатньо надати дозвіл 

на використання об’єкта інтелектуальної власності, а за договором про 

передачу ноу-хау необхідно виконати активні дії – розкрити певні знання, що 

зберігаються в режимі секретності. 

Договір щодо управління майновими правами автора або інших 

суб’єктів авторського права і суміжних прав укладається між володільцем 

майнових авторських чи суміжних прав і організацією колективного 

управління. Найбільш повно на сьогодні функцію останнього виконує 

Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав» 

Міністерства освіти і науки України. 

Організації колективного управління повинні виконувати від імені 

суб’єктів авторського права чи суміжних прав і на основі одержаних від них 

повноважень такі функції: по-перше, погоджувати з особами, які 

використовують об’єкти авторського права чи суміжних прав, розмір винагороди 

під час укладання договору; по-друге, укладати договори з зацікавленими особами 

про використання прав, переданих в управління; по-третє, збирати, розподіляти і 

виплачувати зібрану винагороду за використання об’єктів авторського права чи 

суміжних прав суб’єктам авторського права і суміжних прав, правами яких вони 

управляють; по-четверте, вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством, 

необхідні для захисту прав, управління якими здійснює організація, в тому числі 

звертатися до суду за захистом прав суб’єктів авторського права чи суміжних прав 

відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб’єктів (ст. 49 Закону 

«Про авторське право і суміжні права»). 

Договір про порядок розподілу прав на службові об’єкти 

інтелектуальної власності – це цивільно-правовий договір, що укладається 
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між роботодавцем і працівником стосовно узгодження прав на створені у 

зв’язку з виконанням трудового договору результати творчої діяльності. 

 

2. Договір комерційної концесії 

 

Договір комерційної концесії – це договір, за яким одна сторона 

(правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за 

плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій 

стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару 

та (або) надання послуг (ст. 1115 ЦК). 

Правова характеристика договору: консенсуальний, двосторонній, 

оплатний. Укладення договору комерційної концесії переслідує мету отримати 

однією особою дозвіл на використання об’єктів інтелектуальної власності та 

комерційного досвіду для успішної реалізації товарів, надання послуг чи 

виконання робіт і впливати таким чином на розширення ділової репутації іншої 

особи. З позиції користувача – це можливість використання у підприємницькій 

діяльності комплексу виключних прав контрагента, а право володільця – 

створення виробничої, торгової чи збутової ланки в мережі свого бізнесу для 

просунення товарів чи послуг, розширення ринку їх збуту. 

Таким чином, в укладенні договору комерційної концесії зацікавлені 

обидві сторони. Перевагами для правоволодільця є можливість у досить стислі 

строки створити розгалужену мережу бізнесу, здійснювати своєрідну рекламу 

без особливих зайвих капіталовкладень, додатково отримувати прибутки при 

відсутності безпосереднього ризику підприємницької діяльності. Користувач у 

свою чергу має можливість не розпочинати з нуля при освоєнні й завоюванні 

ринку, а скористатися уже певною діловою репутацією іншої особи, що значно 

скорочує витрати і підвищує ефективність капіталовкладень, зумовлює певну 

стабільність на ринку та значно знижує ступінь підприємницького ризику. 

Предметом договору комерційної концесії є право на використання трьох 

складових: 1) об’єктів права інтелектуальної власності (комерційних 
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найменувань, торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, 

комерційних таємниць тощо); 2) комерційного досвіду; 3) ділової репутації. 

Особливість договору комерційної концесії полягає в тому, що сторонами 

можуть бути лише фізичні та юридичні особи, які є суб’єктами 

підприємницької діяльності. 

Правоволоділець – виробник товарів (робіт, послуг), який використовує 

належні йому права в підприємницькій діяльності, має комерційний досвід і 

ділову репутацію та зацікавлений в розширенні свого бізнесу. 

Користувач – юридична або фізична особа, зареєстрована як суб’єкт 

підприємницької діяльності, яка має намір скористатися комплексом прав 

правоволодільця. 

Як і в договорах доручення і комісії, у договорі комерційної концесії 

можна виділити внутрішні і зовнішні правовідносини. 

Внутрішні відносини складаються безпосередньо між сторонами 

договору комерційної концесії – правоволодільцем і користувачем. Зовнішні 

відносини виникають між користувачем і третіми особами (при укладенні 

договорів купівлі – продажу, підряду тощо) в процесі використання предмета 

договору комерційної концесії. 

Договір комерційної концесії укладається у письмовій формі. У разі 

недодержання письмової форми цього договору він є нікчемним. 

До того ж, якщо для сторін договір комерційної концесії є дійсним з 

моменту укладення у письмовій формі, то у відносинах з третіми особами 

сторони мають право посилатися на договір лише з моменту його державної 

реєстрації. 

Укладення договору без реєстрації означає, що правоволоділець у 

випадку висунення до нього вимог споживачами стосовно неналежної якості 

товарів, робіт чи послуг зобов'язаний буде задовольнити їх у повному обсязі, 

оскільки він не може посилатися на договір комерційної концесії і відповідно 

на той факт, що під його комерційним найменуванням чи з використанням його 

торговельної марки господарює користувач. Тобто при відсутності реєстрації 
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правочину правоволоділець бере на себе ризик настання негативних наслідків 

при висуненні претензій третіми особами у зв’язку з діяльністю користувача. 

Саме цим зумовлена та обставина, що за загальним правилом обов’язок 

зареєструвати договір покладено на правоволодільця. 

Обов’язки правоволодільця можна поділити на обов’язкові і 

факультативні. 

Перша група обов’язків випливає з природи договору і без їх виконання 

користувач не зможе скористатися наданим за договором правом, а тому вони 

покладаються на правоволодільця в силу факту укладення договору 

комерційної концесії. 

Друга група обов’язків, передбачених законодавством, покладається на 

правоволодільця, якщо вони не виключені умовами договору. Так, якщо інше 

не обумовлено сторонами, правоволоділець зобов’язаний: по-перше, 

забезпечити державну реєстрацію договору; по-друге, надавати користувачеві 

постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у 

навчанні та підвищенні кваліфікації працівників; по-третє, контролювати 

якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) 

користувачем на підставі договору комерційної концесії. 

Обов’язки користувача, враховуючи наявність внутрішніх і зовнішніх 

відносин, реалізуються у взаємовідносинах його не лише з правоволодільцем, а 

й з третіми особами. При цьому слід зазначити, що хоча обов’язки користувача 

законодавчо визначені (ст. 1121 ЦК), однак у кожній конкретній ситуації вони 

обумовлені характером та особливостями діяльності, що здійснюється останнім 

за договором комерційної концесії. 

По-перше, користувач зобов’язаний використовувати торговельну марку 

та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом. 

По-друге, користувач повинен забезпечити відповідність якості товарів 

(робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) згідно з умовами 

договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що 

виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем. 
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По-третє, користувач зобов’язаний дотримуватися інструкцій та 

вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності 

характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав 

використанню цих прав правоволодільцем. 

По-четверте, користувач повинен надавати покупцям (замовникам) 

додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) 

товари (роботи, послуги) безпосередньо у правоволодільця. 

По-п’яте, користувач зобов’язаний інформувати покупців (замовників) 

найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної 

марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії. 

По-шосте, користувач повинен не розголошувати секрети виробництва 

правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію. 

По-сьоме, користувач зобов’язаний виплатити правоволодільцю 

винагороду. Як і ліцензійні платежі, винагорода за договором комерційної 

концесії може бути у вигляді фіксованих (паушальних), періодичних (роялті) чи 

змішаних (комбінованих) платежів. Досить часто на практиці спочатку 

сплачується фіксована сума, а потім періодичні платежі. 

Оскільки у договорі комерційної концесії існують внутрішні (між 

сторонами договору) і зовнішні (з третіми особами) правовідносини, то з цих 

позицій будується і відповідальність сторін. 

Оскільки користувач укладає договори з третіми особами від свого імені, 

але з використанням засобів індивідуалізації (комерційного найменування чи 

торговельної марки) правоволодільця, то відповідальною особою перед третіми 

особами є не лише користувач, а й правоволоділець. 

Припинення договору комерційної концесії відбувається на підставах, 

передбачених загальними положеннями про зобов’язання (гл. 50 ЦК), нормами 

про договір комерційної концесії (ст. 1126 ЦК) чи самим договором 

комерційної концесії. Оскільки останній підлягає реєстрації, то щоб реєстр 

відображав дійсний стан речей, законодавством введена вимога державної 

реєстрації припинення договору. 
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Законодавством про договір комерційної концесії передбачено дві 

додаткові підстави його припинення. 

По-перше, договір припиняється у разі оголошення правоволодільця або 

користувача неплатоспроможним (банкрутом). 

Вважаємо, що стосовно правоволодільця зазначена підстава є недоцільною 

у зв’язку з тим, що оголошення банкрутом не завжди тягне ліквідацію суб’єкта, 

а налагоджена мережа значно підвищує вартість його бізнесу. 

По-друге, договір припиняється у разі припинення права правоволодільця 

на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його 

заміни аналогічним правом. Ця обставина ще раз підкреслює значення засобу 

індивідуалізації (комерційного найменування чи торговельної марки) для 

договору комерційної концесії, без якого він об’єктивно не може існувати. 

Виходячи з принципу належного виконання договору, правоволоділець 

безпідставно не має права змінювати комерційне найменування чи торговельну 

марку, право користування якими надано за договором комерційної концесії. 

Однак якщо в силу об’єктивних причин (за наявності рішення суду про 

заборону використання комерційного позначення чи визнання свідоцтва на 

торговельну марку недійсним тощо) правоволоділець втрачає право на 

використання зазначених в договорі позначень, як варіант виходу з ситуації, він 

має можливість скористатися іншим засобом індивідуалізації. 

Ця обставина, безперечно, вплине на правовий статус користувача. Адже, 

укладаючи договір комерційної концесії, користувач розраховував на наявність 

певної ділової репутації, яку дають засоби індивідуалізації правоволодільця. 

Тому у випадку заміни комерційного найменування чи торговельної марки новим 

позначенням автоматично знижується цінність наданих за договором прав. 



 
 

106 
 

Тема VIII. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ СПІЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1. Договір про спільну діяльність. 

2. Договір простого товариства. 

3. Засновницький договір. 

 

1. Договір про спільну діяльність 

Договір про спільну діяльність є одним з найдавніших цивільно-

правових договорів. У класичному римському праві розрізняли два види 

товариств: 

– товариства за спільним проживанням і спільною діяльністю, учасники 

якого домовлялися про спільність усього теперішнього і майбутнього майна і 

поділ між собою всього, чим вони володіли. Такий договір, як правило, 

укладався між членами однієї сім’ї (співвласниками, спадкоємцями). Ці 

договори стали прообразом договорів про спільну діяльність, що не мають 

підприємницького характеру; 

– виробничі товариства, учасники яких об’єднували частину власного 

майна для виконання певної роботи або ведення спільної господарської 

діяльності і одержання спільних доходів. Такі договори укладалися між 

купцями або ремісниками для спільного ведення торгівлі, промислу чи іншої 

дохідної діяльності. Так утворювалися різні промислові та торговельні 

товариства. 

Згідно з новим ЦК за договором про спільну діяльність сторони 

(учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для 

досягнення певної мети, що не суперечить законові. При цьому спільна 

діяльність може здійснюватися як на основі об’єднання вкладів (просте 

товариство), так і без об’єднання вкладів (ст. 1130 ЦК). 

Таким чином, законодавець розрізняє такі поняття як «просте 

товариство» і «спільна діяльність», що не завжди враховується на практиці. 
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Договір простого товариства укладається для здійснення його учасниками 

спільної підприємницької діяльності без створення юридичної особи. Істотною 

умовою цього договору є погодження його учасниками спільної мети – 

одержання прибутку. 

Учасники договору про спільну діяльність без об’єднання вкладів мають 

спільну мету, відмінну від одержання прибутку (будівництво будинку для 

наступного проживання в ньому, наукове і творче співробітництво в процесі 

створення твору науки, техніки тощо). 

За своєю юридичною природою договір про спільну діяльність є 

консенсуальним, двостороннім або багатостороннім, відплатним і 

фідуціарним. В результаті укладання договору його учасники утворюють 

об’єднання осіб, що не стає новим самостійним суб’єктом цивільного права, 

але зобов’язує їх до спільних узгоджених дій в межах досягнення спільної мети. 

Цей договір консенсуальний, оскільки визнається укладеним у момент 

досягнення домовленості щодо його істотних умов. 

Залежно від кількості учасників договору та розподілу між ними прав та 

обов’язків він може бути дво- або багатостороннім. Однак при цьому слід 

враховувати, що навіть коли в цьому договорі беруть участь дві особи, їх 

інтереси не протиставлені як інтереси кредитора та боржника у звичайному 

двосторонньому договорі. 

Питання про відплатний характер договору про спільну діяльність також 

є дискусійним, оскільки його учасники не одержують один від одного зустрічного 

задоволення, а діють спільно для досягнення загальної мети. Проте з іншого боку, 

внесення учасниками майнових вкладів, від яких в подальшому всі учасники 

одержують задоволення, свідчить про відплатність цього договору. 

Договір про спільну діяльність є фідуціарним договором, бо між його 

учасниками складаються  відносини особисто-довірчого  характеру. Учасники 

довіряють один одному частину свого майна, яке за взаємною згодою 

використовується для досягнення поставленої мети на благо всіх учасників. 

Предметом договору про спільну діяльність є спільне ведення 

діяльності, спрямованої на досягнення спільної для всіх учасників мети 

(юридичний об’єкт), і вклади учасників (матеріальний об’єкт). Згідно зі 
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ст. 1133 ЦК вкладом учасника вважається все те, що він вносить у спільну 

діяльність (спільне майно), в тому числі грошові кошти, інше майно, 

професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові 

зв’язки (п. 6.1 Роз’яснення ВАСУ № 02-5/302 від 28 квітня 1995 р. «Про деякі 

питання практики вирішення спорів, пов’язаних з укладенням і виконанням 

договорів про спільну діяльність»). Вклади учасників вважаються рівними за 

вартістю (ч. 2 ст. 1133 ЦК), якщо інше не випливає із договору або фактичних 

обставин. Вклади передаються учасниками на загальну користь і утворюють 

спільне майно. У праві власності на спільне майно кожен з учасників має 

частку, розмір якої відповідає розміру його вкладу. 

Договір про спільну діяльність укладається у письмовій формі (ст. 1131 ЦК). 

Слід відмітити, що договір про спільну діяльність відповідно до 

публічного законодавства потребує державної реєстрації. 

 

2. Договір простого товариства 

 

За договором простого товариства сторони (учасники) беруть 

зобов’язання об’єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання 

прибутку або досягнення іншої мети (ст. 1132 ЦК). 

За своєю юридичною природою договір простого товариства є 

консенсуальним, багатостороннім, відплатним і фідуціарним. 

Договір простого товариства є консенсуальним  договором, оскільки він 

вважається укладеним з моменту досягнення домовленості між його 

учасниками за всіма істотними умовами. 

Традиційно договір простого товариства відносять до багатосторонніх 

договорів. 

Договір простого товариства являє собою відплатний договір. Кожний з 

учасників договору, зробивши вклад, має право на одержання матеріального 

результату. 

Відносини між учасниками простого товариства базуються на взаємній довірі, 

інакше кажучи, договір простого товариства являє собою фідуціарний правочин. 
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Припинення договору. Договір може бути розірвано на загальних 

підставах, однак ст. 1141 ЦК передбачає і спеціальні підстави припинення 

договору а саме: 

– визнання учасника недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його 

цивільної дієздатності, якщо домовленістю між учасниками не передбачено 

збереження договору щодо інших учасників; 

– оголошення учасника банкрутом, якщо домовленістю між учасниками 

не передбачено збереження договору щодо інших учасників; 

– смерть фізичної особи-учасника або ліквідація юридичної особи- 

учасника договору, якщо домовленістю між учасниками не передбачено 

збереження договору щодо інших учасників; 

– відмова учасника від подальшої участі в договорі або розірвання 

договору на вимогу одного з учасників, якщо домовленістю між учасниками не 

передбачено збереження договору щодо інших учасників; 

– сплив строку договору простого товариства; 

– виділення частки учасника на вимогу його кредитора; 

– досягнення мети стає неможливим. 

Припинення договору тягне за собою розподіл майна, яке перебуває у 

спільній власності. Учасник, який вніс у спільне майно індивідуально 

визначену річ, має право вимагати її повернення. 

 

3. Засновницький договір 

 

Згідно з новим ЦК за засновницьким договором засновники 

зобов’язуються створити юридичну особу, визначають порядок їх спільної 

діяльності щодо її створення, умови передання їй свого майна 

(ч. 2, ст. 88ЦК). 

Засновницьким договором визначаються також умови розподілу між 

учасниками прибутку та збитків, участі в діяльності юридичної особи, виходу 

засновників зі складу товариства. 
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Засновницький договір може бути укладено тільки за наявності не менш 

ніж двох засновників юридичної особи. 

У засновницькому договорі, як і у договорі простого товариства, 

учасники мають спільну мету. Тому всі сторони в договорі іменуються 

засновниками (учасниками). 

Засновницький договір укладається в простій письмовій формі. 

Як і договір простого товариства, засновницький договір є 

консенсуальним, багатостороннім, відплатним і фідуціарним правочином. 

Засновницький договір встановлює обов’язки його учасників щодо 

створення юридичної особи, формування її капіталу, частина якого оплачується 

до реєстрації. Отже, умови, що стосуються спільної діяльності учасників до 

реєстрації юридичної особи, набирають чинності з моменту укладання 

засновницького договору. 

Учасники договору несуть обов’язки з формування капіталу юридичної 

особи як суб’єкти корпоративного правовідношення, а також інші майнові і 

немайнові (не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність 

юридичної особи) права та обов’язки. 

Зміна і припинення засновницького договору. До моменту державної 

реєстрації юридичної особи засновницький договір може бути змінено і 

розірвано на загальних підставах. Після державної реєстрації будь-які зміни або 

розірвання засновницького договору безпосередньо пов’язані зі зміною або 

припиненням корпоративних правовідносин, що існують між засновниками, а 

також між засновниками та юридичною особою. 

Припинення дії засновницького договору може бути наслідком ліквідації 

створеної на його основі юридичної особи. Причини та підстави в цьому 

випадку значення не мають. Дія засновницького договору вважатиметься 

припиненою або у разі ліквідації юридичної особи в зв’язку з досягненням 

мети, заради якої вона створювалася, або з закінченням строку, на який вона 

створювалася, а також у випадках її ліквідації за згодою учасників, або на 

підставі рішення суду тощо. 
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ 

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН» 

 

Відповідно до навчального плану дисципліна «Правове регулювання 

договірних відносин» містить не тільки лекції, але й семінарські заняття. Їх мета – 

сформувати у студентів уміння самостійно поглиблювати знання з основ договірного 

права, аналізувати законодавчі акти, застосовувати їх у подальшій діяльності та 

повсякденному житті, оволодіти навичками логічного юридичного мислення, робити 

обґрунтовані висновки та узагальнення. Семінарські заняття не повторюють, а 

доповнюють і поглиблюють теми лекційного курсу і навчальної літератури. 

Для підготовки до семінару студенту пропонується ознаймотися з 

лекціями, навчальною та науковою літературою, на підставі яких підготувати 

відповіді на питання та виконати запропоновані завдання. 

Проблемні питання пропонуються для дискусій, сприяють розвитку 

творчого мислення, вмінню аналізувати різноманітні правові явища, 

оволодінню мистецтвом вести обговорення і дискусію, вміти формувати, 

аргументувати і відстоювати свою позицію, ставити запитання опонентам, 

об’єктивно оцінювати точку зору інших студентів. 

Термінологічне завдання спонукає до вивчення студентами термінології 

договірного права, основних понять і визначень, які використовуються в 

юриспруденції. Наприклад, вивчити визначення таких понять як «цивільне 

правовідношення», «правочин», «договір», «нікчемний правочин», 

«оспорюваний правочин», «реституція», «удаваний правочин», «фіктивний 

правочин», «акцепт», «оферта», «договірні псевдоніми», «іпотека», «застава», 

«заклад», «завдаток», «неустойка», «штраф», «пеня». 

Методичне завдання сприяє переосмисленню, узагальненню і 

оцінюванню вивченого матеріалу і на цій основі проведенню порівняльного 

аналізу різних правових явищ, їх класифікації. До таких завдань належать 

складання схем, таблиць, що відображають форми договорів, види договорів, 

класифікацію договорів. 
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Практичне завдання стимулює студентів до накопичення емпіричного 

матеріалу, розвиває вміння логічно будувати свою відповідь. 

Написання реферату полягає у підготовці декількома студентами 

рефератів на задану актуальну тему. Мета цього завдання – навчити студента 

працювати з літературними джерелами, оформляти і стисло викладати своє 

уявлення. Перелік тем рефератів не є вичерпним. Студенти самостійно можуть 

обрати тему з даного питання. 

Завдання для перевірки засвоєних знань спрямоване на перевірку 

засвоєних знань саме студентами. Воно зводиться до опрацювання тестів, 

підготовки контрольних робіт  та інших завдань, що надає можливість студенту 

самостійно об’єктивно оцінити свій рівень знань. Під час підготовки до 

семінарських занять студент зобов’язаний виконати термінологічні, методичні 

завдання, скласти план відповіді на кожне запитання семінарського заняття та 

підготувати реферати. 

У посібнику наведено список літератури, яку для зручності поділено на 

групи: нормативно-правові акти, основні підручники і посібники та джерела 

для поглибленого вивчення окремих питань із договірного права. 

Поряд із рекомендованою літературою можна використати також інші 

доступні джерела. 

У результаті вивчення рекомендованої, а також іншої літератури студент 

повинен підготувати вичерпні відповіді на всі запитання семінарського заняття. 

Виступаючи на семінарі, студент має чітко характеризувати обговорюване 

питання теми, прагнучи стислості і логічності викладу. При цьому він може 

користуватися своїм конспектом, але не зачитувати його замість свого усного 

виступу, а використовувати лише як план підготовки до семінару. 

Семінар закінчується висновком викладача. 

На семінарських заняттях ведеться облік поточної успішності студентів. 

Пропущений з будь-якої причини семінар або невдалий виступ на занятті 

необхідно протягом тижня відпрацювати шляхом написання письмової роботи з 

відповідями на всі запитання теми пропущеного заняття та подальшого її захисту. 
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Заборгованості з семінарів, незважаючи на їх кількість, є причиною 

недопущення студента до складання підсумкового заліку. 

 

ТЕМА 1. Поняття цивільного договору та його значення 

 

1. Сутність та значення договору як регулятора суспільних відносин. 

2. Договір як юридичний факт, зобов’язальне правовідношення та 

документ. 

3. Свобода договору як принцип цивільного законодавства. 

4. Класифікація договорів. 

 

Готуючись до засвоєння даної теми, слід з’ясувати сутність та значення 

договору як регулятора суспільних відносин, а також договору як юридичного 

факту, зобов’язальне правовідношення та документ. Свобода договору як 

принцип цивільного законодавства. Окремої уваги потребує класифікація 

договорів. 

Майбутні фахівці повинні знати співвідношення договору та актів 

цивільного законодавства. Ще одним питанням, на яке слід звернути увагу, є 

функції цивільно-правового договору, воля та волевиявлення в договорі. 

Окремого обговорення потребує зміст (умови) договору. 

Питання для самостійної роботи: 

1. Співвідношення договору та актів цивільного законодавства. 

2. Функції цивільно-правового договору. 

3. Воля та волевиявлення в договорі. 

4. Зміст (умови) договору 

 

ТЕМА 2. Укладання договору, його зміна та розірвання 

 

1. Стадії укладання договору. 

2. Порядок внесення змін та доповнень в умови договору. 
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3. Розірвання договору за взаємною згодою сторін та в судовому порядку. 

4. Правові наслідки зміни та розірвання договору. 

 

При підготовці до семінарського заняття студентам необхідно з’ясувати 

стадії укладання договору. Особливу увагу слід звернути на порядок внесення 

змін та доповнень в умови договору. Потрібно розглянути підстави розірвання 

договору за взаємною згодою сторін та в судовому порядку, а також сутність 

правових наслідків зміни та розірвання договору. 

При вивченні цієї теми студенти повинні визначити мету укладання 

договору. Звернути увагу на особливості публічної оферти. Обов’язковість 

договорів. Слід зупинитися на формі договору. Потрібно ретельно дослідити 

питання державної реєстрації договору. 

Питання для самостійної роботи: 

1. Мета укладання договору. 

2. Особливості публічної оферти. 

3. Обов’язковість договорів. 

4. Форма договору. 

5. Державна реєстрація договору. 

 

ТЕМА 3. Виконання та забезпечення виконання договірних зобов’язань 

 

1. Принципи виконання договірного зобов’язання. 

2. Способи забезпечення виконання договору. 

3. Неустойка. Порука. Завдаток. 

4. Гарантія. Застава. Притримання. 

 

При розгляді цієї теми необхідно з’ясувати принципи виконання 

договірного зобов’язання. Способи забезпечення виконання договору. 

Студенти повинні оволодіти рядом необхідних термінів, зокрема «неустойка», 

«порука», «завдаток», «гарантія», «застава», «притримання», визначити 
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особливості їх застосування у договірних відносинах. Це допоможе забезпечити 

формування у них правового світогляду та вміння пов’язувати теоретичні 

положення з вимогами правової практики. 

Особливої уваги при підготовці до заняття потребує питання виконання 

договірного зобов’язання на користь третьої особи, альтернативних та 

факультативних договірних зобов’язань, часткового та солідарного договірного 

зобов’язання, виконання регресних зобов’язань. Майбутні фахівці повинні 

знати форму правочину щодо забезпечення виконання. 

Питання для самостійної роботи: 

1. Виконання договірного зобов’язання на користь третьої особи. 

2. Виконання альтернативних та факультативних договірних зобов’язань. 

3. Виконання часткового та солідарного договірного зобов’язання. 

4. Виконання регрес них зобов’язань. 

5. Форма правочину щодо забезпечення виконання 

 

ТЕМА 4. Припинення договірного зобов’язання. Відповідальність за 

порушення договору 

 

1. Поняття та підстави припинення договірного зобов’язання. 

2. Підстава та умови відповідальності за порушення договору. 

3. Поняття і види збитків. 

4. Підстави звільнення від відповідальності за порушення договірного 

зобов’язання. 

Для повного освоєння цієї теми необхідно визначити поняття та підстави 

припинення договірного зобов’язання. Окремої уваги потребує підстава та умови 

відповідальності за порушення договору. Особливу увагу слід звернути на 

поняття і види збитків. Завершується розгляд цього питання підставами 

звільнення від відповідальності за порушення договірного зобов’язання. 

Студент повинен добре розуміти специфіку припинення договірного 

зобов’язання виконанням, зарахуванням, за домовленістю сторін. Припинення 
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договору поєднанням кредитора і боржника в одній особі, ліквідацією 

юридичної особи. Розглядаючи це питання, студенти повинні визначити 

поняття: моральна (немайнова) шкода, випадок, непереборна сила. 

Питання для самостійної роботи: 

1. Припинення договірного зобов’язання виконанням, зарахуванням, за 

домовленістю сторін. 

2. Припинення договору поєднанням кредитора і боржника в одній особі, 

ліквідацією юридичної особи. 

3. Моральна (немайнова) шкода. 

4. Випадок. Непереборна сила. 

 

ТЕМА 5. Договори, що спрямовані на передачу майна у власність 

 

1. Загальна характеристика договорів, що мають на меті передачу майна у 

власність. 

2. Правова характеристика договору купівлі-продажу. 

3. Договір дарування. 

4. Правові особливості договору ренти. 

 

Семінарське заняття має початися з визначення загальної характеристики 

договорів, що мають на меті передачу майна у власність. Необхідно розглянути 

правову характеристику договору купівлі-продажу. Студенту слід надати 

характеристику договору дарування. Розглядаючи це питання, студенти 

повинні визначити правові особливості договору ренти. 

Для повного освоєння цієї теми необхідно визначити поняття поставка. 

Окремої уваги потребує питання контрактації сільськогосподарської продукції, 

та постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. 

Ще одним питанням, на яке слід звернути увагу, є довічне утримання (догляд). 

Питання для самостійної роботи: 

1. Поставка. 
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2. Контрактація сільськогосподарської продукції. 

3. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. 

4. Довічне утримання (догляд). 

 

ТЕМА 6. Договори, що мають на меті передачу майна у користування 

 

1. Загальна характеристика договорів, що спрямовані на передачу майна у 

користування. 

2. Правові властивості договору найму (оренди). 

3. Договір лізингу. 

4. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди. 

 

При підготовці до цього семінару слід згадати загальну характеристику 

договорів, що спрямовані на передачу майна у користування. При висвітленні 

цієї проблеми потрібно розглянути правові властивості договору найму 

(оренди), розглянути договір лізингу, договір найму будівлі або іншої 

капітальної споруди. 

При вивченні теми студенти повинні дати характеристику різним видам 

договорів: прокат; найм (оренда) транспортного засобу; найм (оренда) житла; 

позика. 

Питання для самостійної роботи: 

1. Прокат. 

2. Найм (оренда) транспортного засобу. 

3. Найм (оренда) житла. 

4. Позика. 

 

ТЕМА 7. Договори, спрямовані на виконання робіт та надання 

послуг 

1. Загальна характеристика договорів, що мають на меті виконання робіт 

та надання послуг. 
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2. Договір підряду. 

3. Правова характеристика договору страхування. 

4. Позика. 

Окремої уваги потребує загальна характеристика договорів, що мають на 

меті виконання робіт та надання послуг. Договір підряду. Студенту слід 

визначити правову характеристику договору страхування. Позика. 

Студент повинен добре розуміти специфіку складу договору банківського 

рахунку. Розрахунки. Ще одним питанням, на яке слід звернути увагу, є 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. При вивченні 

цієї теми студенти мають дослідити питання щодо договору комерційної 

концесії, та факторингу. 

Питання для самостійної роботи: 

1. Договір банківського рахунку. 

2. Розрахунки. 

3. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

4. Договір комерційної концесії. 

5. Факторинг. 

 

ТЕМА 8. Особливості грошових зобов’язань. Господарські договори 

 

1. Поняття та правова характеристика грошового зобов’язання. 

2. Валюта боргу та валюта платежу в грошових зобов’язаннях. 

3. Виконання грошового зобов’язання. 

4. Черговість погашення вимог за грошовим зобов’язанням. 

5. Істотні умови господарського договору 

 

Семінарське заняття має початися з визначення загального поняття та 

правової характеристики грошового зобов’язання. Особливої уваги при 

підготовці до заняття потребує питання валюта боргу та валюта платежу у 

грошових зобов’язаннях. Виконання грошового зобов’язання. Черговість 
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погашення вимог за грошовим зобов’язанням. Істотні умови господарського 

договору. 

Відповідь на третє питання має містити всебічний аналіз виконання 

грошового зобов’язання внесенням боргу в депозит нотаріуса. Зміни розміру 

грошових зобов’язань. Проценти у грошових зобов’язаннях. Окремо слід 

зупинитися на загальному порядку укладання господарських договорів, та 

зовнішньоекономічних договорах (контракти). 

Питання для самостійної роботи: 

1. Виконання грошового зобов’язання внесенням боргу в депозит 

нотаріуса. 

2. Зміни розміру грошових зобов’язань. 

3. Проценти у грошових зобов’язаннях. 

4. Загальний порядок укладання господарських договорів. 

5. Зовнішньоекономічні договори (контракти). 
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Тестові завдання для перевірки засвоєних знань з курсу 

«Правове регулювання договірних відносин»: 

 

1. Договір – це:  

 а) односторонній правочин або юридичний вчинок; 

 б) двосторонній або багатосторонній правочин; 

 в) двосторонній або односторонній правочин; 

 г) односторонній або багатосторонній правочин; 

 д) односторонній правочин або делікт. 

2. Договір вважається укладеним, якщо: 

 а) між сторонами досягнуто згоди з усіх важливих питань; 

 б) сторони його підписали; 

 в) дотримана передбачена у законі форма; 

 г) виникли права та обов’язки, передбачені договором. 

3. До стадій укладення договору відносять: 

 а) сервітут та суперфіцій; 

 б) дії та події; 

 в) юридичні вчинки сторін; 

 г) оферту та акцепт; 

 д) право повного господарського відання та оперативного управління. 

4. Місце укладення договору має значення: 

 а) для встановлення місцезнаходження суду, який розглядає спори, що 

виникають у зв’язку з договором; 

 б) для встановлення права, яке застосовується до спорів, що 

виникають у зв’язку з договорами; 

 в) для встановлення правового положення об’єктів договору; 

 г) для встановлення правового положення суб’єктів договору. 

5. Договір майнового найму (оренди) має на меті: 

 а) передання отриманого корисного результату; 

 б) передання майна в оперативне управління; 
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 в) передання майна у користування; 

 г) надання права розпоряджатися майном; 

 д) передання майна у власність. 

6. Правова мета договору купівлі-продажу: 

 а) надання взаємних послуг; 

 б) передання майна у власність; 

 в) передання майна у оперативне управління; 

 г) виконання обумовлених робіт; 

 д) передання майна у користування. 

7. За своєю юридичною природою заповіт – це: 

 а) односторонній правочин; 

 б) багатосторонній правочин; 

 в) реальний правочин; 

 г) двосторонній правочин; 

 д) договір приєднання. 

8. Які наслідки тягне за собою недотримання простої письмової форми 

правочину: 

 а) необхідність підтвердження факту правочину у суді; 

 б) реституцію; 

 в) необхідність оформлення договору у нотаріуса; 

 г) позбавлення права у випадку спору посилатися на показання 

свідків у суді; 

 д) недійсність правочину. 

9. Договір дарування належить до: 

 а) багатосторонніх, оплатних, реальних; 

 б) односторонніх, оплатних, консенсуальних; 

 в) односторонніх, консенсуальних, акцесорних; 

 г) односторонніх, безоплатних, реальних чи консенсуальних; 

 д) двосторонніх, безоплатних, абстрактних. 
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10. Підставами звільнення боржника від цивільної відповідальності за 

невиконання або неналежне виконання зобов’язання за загальним правилом є: 

 а) випадок або непереборна сила; 

 б) недотримання своїх зобов’язань контрагентом боржника або 

третіми особами; 

 в) необережна вина кредитора; 

 г) суб’єктивна неможливість виконання або належного виконання 

зобов’язань боржником; 

 д) умисна вина кредитора, яка потягла за собою збільшення розміру 

збитків, спричинених порушенням зобов’язань. 

 

Практичне завдання: 

Скласти один з договорів згідно з номером за списком у журналі: 

1. Договір купівлі-продажу. 

2. Договір дарування. 

3. Договір найму (оренди). 

4. Договір франчайзингу. 

5. Договір лізингу. 

6. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. 

7. Договір підряду. 

8. Договір довічного утримання. 

9. Договір про надання послуг. 

10. Договір банківського вкладу. 

11. Договір банківського рахунку. 

12. Договір факторингу. 

13. Договір про спільну діяльність. 

14. Договір зберігання. 

15. Договір страхування. 

16. Договір охорони. 

17. Договір позики. 

18. Договір транспортного експедирування. 

19. Договір чартеру. 

20. Договір прокату. 
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Тематика рефератів: 

1. Співвідношення договору та актів цивільного законодавства. 

2. Функції цивільно-правового договору. 

3. Воля та волевиявлення в договорі. 

4. Зміст (умови) договору. 

5. Мета укладання договору. 

6. Особливості публічної оферти. 

7. Обов’язковість договорів. 

8. Форма договору. 

9. Державна реєстрація договору. 

10. Виконання договірного зобов’язання на користь третьої особи. 

11. Виконання альтернативних та факультативних договірних 

зобов’язань. 

12. Виконання часткового та солідарного договірного зобов’язання. 

13. Виконання регресних зобов’язань. 

14. Форма правочину щодо забезпечення виконання.  

15. Припинення договірного зобов’язання виконанням, зарахуванням, за 

домовленістю сторін. 

16. Припинення договору поєднанням кредитора і боржника в одній особі 

шляхом ліквідації юридичної особи. 

17. Моральна (немайнова) шкода. 

18. Випадок. Непереборна сила. 

19. Поставка. 

20. Контрактація сільськогосподарської продукції. 

21. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану 

мережу. 

22. Довічне утримання (догляд). 

23. Прокат. 

24. Найм (оренда) транспортного засобу. 

25. Найм (оренда) житла. 
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26. Позика. 

27. Договір банківського рахунку. 

28. Розрахунки. 

29. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

30. Договір комерційної концесії. 

31. Факторинг. 

32. Виконання грошового зобов’язання внесенням боргу в депозит 

нотаріуса. 

33. Зміни розміру грошових зобов’язань. 

34. Проценти у грошових зобов’язаннях. 

35. Загальний порядок укладання господарських договорів. 

36. Зовнішньоекономічні договори (контракти). 
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4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Контрольні роботи займають важливе місце в навчальному процесі на 

заочному та денному факультетах вищих навчальних закладів. Основна мета – 

опанування студентами теоретичних положень, надбання ними навичок 

самостійної роботи із законодавчими актами, навчальною і науковою 

літературою, уміння застосовувати отримані знання для рішення конкретних 

життєвих ситуацій. 

Контрольна робота складається із двох частин: теоретичної і практичної. 

Перша частина вимагає всебічної відповіді на поставлене питання, що 

досягається за допомогою ретельного вивчення рекомендованого законодавства 

та  навчальної літератури. 

Друга частина містить практичне завдання. Для успішного рішення 

цієї частини контрольної роботи студент мусить: уважно вивчити зміст 

завдання; усвідомити юридичне значення кожного факту, наведеного в 

завданні; проаналізувати взаємини сторін; продумати відповіді на 

поставлені запитання. 

Відповідь на поставлене запитання необхідно викласти в письмовій 

формі, аналізуючи відносини, що становлять суть справи, визначаючи, у 

чому укладається порушення. Винесене рішення повинне базуватися на 

чинному законодавстві, опиратися на відповідні статті. Нормативні 

документи, навчально-методичні матеріали й інші джерела повинні бути 

зазначені відповідно до загальних вимог. Список джерел додається 

наприкінці роботи. 

Контрольна робота має бути виконана в учнівському зошиті або 

надрукована. На кожній сторінці слід залишити поля для зауважень. Усі 

сторінки мають бути пронумеровані. Наприкінці роботи студент мусить 

поставити свій підпис і дату виконання контрольної роботи. 

На титульному аркуші роботи необхідно вказати найменування універ-

ситету, факультету, групи, номер варіанта, своє прізвище, ім’я, по батькові. 
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Термін виконання: 

 контрольна робота має бути здана на рецензію викладачеві не пізніше, 

ніж за місяць до початку сесії; 

 всі зауваження рецензента студент повинен усунути до іспиту або 

заліку, обговорити з ним дискусійні питання; 

 студентів, що несвоєчасно подали контрольні роботи, до сесії не 

допускають; 

 незараховані роботи є підставою для недопуску до іспиту, заліку. 
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5. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

5.1. Контрольна робота 1 

Варіант 1 

1. Виконання договірного зобов’язання на користь третьої особи. 

2. Сутність та значення договору як регулятора суспільних відносин. 

Варіант 2 

1. Договір як юридичний факт, зобов’язальне правовідношення та 

документ. 

2. Виконання альтернативних та факультативних договірних зобов’язань. 

Варіант 3 

1. Виконання часткового та солідарного договірного зобов’язання. 

2. Свобода договору як принцип цивільного законодавства. 

Варіант 4 

1. Класифікація договорів. 

2. Виконання регресних зобов’язань. 

Варіант 5 

1. Поняття та підстави припинення договірного зобов’язання. 

2. Співвідношення договору та актів цивільного законодавства. 

Варіант 6 

1. Функції цивільно-правового договору. 

2. Підстава та умови відповідальності за порушення договору. 

Варіант 7 

1. Поняття і види збитків. 

2. Воля та волевиявлення в договорі. 

Варіант 8 

1. Зміст (умови) договору. 

2. Підстави звільнення від відповідальності за порушення договірного 

зобов’язання. 

Варіант 9 

1. Стадії укладання договору. 
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2. Припинення договірного зобов’язання виконанням, зарахуванням, за 

домовленістю сторін. 

Варіант 10 

1. Порядок внесення змін та доповнень в умови договору. 

2. Припинення договору поєднанням кредитора і боржника в одній особі, 

ліквідацією юридичної особи. 

Варіант 11 

1. Розірвання договору за взаємною згодою сторін та в судовому порядку. 

2. Моральна (немайнова) шкода. 

Варіант 12 

1. Випадок. Непереборна сила. 

2. Правові наслідки зміни та розірвання договору. 

Варіант 13 

1. Поняття та підстави припинення договірного зобов’язання. 

2. Мета укладання договору. 

Варіант 14 

1. Особливості публічної оферти. 

2. Підстава та умови відповідальності за порушення договору. 

Варіант 15 

1. Поняття і види збитків. 

2. Обов’язковість договорів. 

Варіант 16 

1. Форма договору. 

2. Підстави звільнення від відповідальності за порушення договірного 

зобов’язання. 

Варіант 17 

1. Гарантія. Застава. Притримання. 

2. Державна реєстрація договору. 

Варіант 18 

1. Припинення договірного зобов’язання виконанням, зарахуванням, за 

домовленістю сторін. 
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2. Принципи виконання договірного зобов’язання. 

Варіант 19 

1. Припинення договору поєднанням кредитора і боржника в одній особі, 

ліквідацією юридичної особи. 

2. Способи забезпечення виконання договору. 

Варіант 20 

1. Випадок. Непереборна сила. 

2. Форма правочину щодо забезпечення виконання. 

5.2. Контрольна робота 2 

Варіант 1 

1. Договір банківського рахунку. 

2. Загальна характеристика договорів, що мають на меті передачу майна у 

власність. 

Варіант 2 

1. Розрахунки. 

2. Правова характеристика договору купівлі-продажу. 

Варіант 3 

1. Договір дарування. 

2. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

Варіант 4 

1. Договір комерційної концесії. 

2. Правові особливості договору ренти. 

Варіант 5 

1. Загальна характеристика договорів, що мають на меті виконання робіт 

та надання послуг. 

2. Поставка. 

Варіант 6 

1. Контрактація сільськогосподарської продукції. 

2. Договір підряду. 
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Варіант 7 

1. Правова характеристика договору страхування. 

2. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану 

мережу. 

Варіант 8 

1. Довічне утримання (догляд). 

2. Позика. 

Варіант 9 

1. Виконання грошового зобов’язання внесенням боргу в депозит 

нотаріуса. 

2. Загальна характеристика договорів, що спрямовані на передачу майна у 

користування. 

Варіант 10 

1. Правові властивості договору найму (оренди). 

2. Зміни розміру грошових зобов’язань. 

Варіант 11 

1. Проценти у грошових зобов’язаннях. 

2. Договір лізингу. 

Варіант 12 

1. Загальний порядок укладання господарських договорів. 

2. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди. 

Варіант 13 

1. Поняття та правова характеристика грошового зобов’язання. 

2. Прокат. 

Варіант 14 

1. Найм (оренда) транспортного засобу. 

2. Валюта боргу та валюта платежу у грошових зобов’язаннях. 

Варіант 15 

1. Виконання грошового зобов’язання. 

2. Найм (оренда) житла. 
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Варіант 16 

1. Позика. 

2. Черговість погашення вимог за грошовим зобов’язанням. 

Варіант 17 

1. Правова характеристика договору купівлі-продажу. 

2. Факторинг. 

Варіант 18 

1. Істотні умови господарського договору. 

2. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану 

мережу. 

Варіант 19 

1. Загальна характеристика договорів, що спрямовані на передачу майна у 

користування. 

2. Зовнішньоекономічні договори (контракти). 

Варіант 20 

1. Найм (оренда) житла. 

2. Черговість погашення вимог за грошовим зобов’язанням. 

 

5.3. Контрольна робота для студентів заочної форми навчання  

Варіанти надані за номером прізвища студентів у списку в журналі: 

Варіант 1 

1. Поняття договору, його сутність і характерні риси. 

2. Правова характеристика договору купівлі-продажу. 

3. На підставі законодавства України складіть договір прокату. 

4. Завдання: 

Остапчук та Павленко у травні 2009 року у простій письмовій формі 

уклали попередній договір купівлі-продажу квартири. В договорі було 

встановлено, що основний договір купівлі-продажу квартири буде 

підписаний сторонами до 1 вересня поточного року, а також була вказана 

ціна квартири. 
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Наприкінці серпня Павлов звернувся до власника квартири Остапенко з 

вимогою укладення основного договору відповідно до попереднього договору. 

Остапенко йому відмовив, оскільки вважав, що основний договір повинен бути 

укладений 1 вересня. В обумовлений строк Остапенко відмовився продавати 

квартиру Павлову на зазначених умовах, оскільки ціни на ринку нерухомості 

значно підвищилися і він отримав значно вигіднішу пропозицію. 

Павлов звернувся до суду з вимогою про визнання договору купівлі-

продажу квартири укладеним на умовах попереднього договору, а також про 

стягнення збитків, завданих простроченням. 

Яке рішення повинен винести суд? 

Варіант 2 

1. Функції цивільно-правового договору. 

2. Правова характеристика договору поставки. 

3. На підставі законодавства України складіть договір транспортного 

експедитування. 

4. Завдання: 

Яковенко запропонував своєму приятелю Васильченко придбати у 

нього картину відомого майстра. Васильченко наступного дня направив по 

факсу відповідь, в якій містилася його згода придбати картину із зазначенням 

її ціни. Через п’ять днів Яковенко повідомив Васильченка, що згоден 

продати йому картину за ціною, яка на 30 % вище ціни, запропонованої 

Васильченком. Васильченко не погодився, вважаючи, що договір між ними є 

укладеним на умовах факсимільного повідомлення, яке повинно вважатися 

акцептом. 

Чи був укладений договір? Як діяти сторонам у цій ситуації? 

Варіант 3 

1. Види цивільно-правових договорів. 

2. Правова характеристика договору дарування. 

3. На підставі законодавства України складіть договір підряду. 

4. Завдання: 
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Давидюк 20 вересня купив в універмазі костюм і черевики. У присутності 

продавця він приміряв куплені речі й уважно їх оглядав. Повернувшись додому, 

Давидюк знову оглянув костюм і вирішив, що колір і фасон йому не підходять. 

З цієї причини костюм він не вдягав і через кілька днів звернувся до магазину, 

вимагаючи прийняти костюм назад і повернути йому гроші. 

Через місяць після придбання черевиків виявилося, що вони мають 

серйозні недоліки: неякісно зшиті і різні за кольором. 

Універмаг відмовився замінити куплені речі на більш якісні або 

повернути за них гроші, посилаючись на те, що під час придбання покупець мав 

змогу добре оглянути товар і, крім того, черевики Давидюк вже носив. На 

думку адміністрації, дефекти товару були явні і покупець не має права 

вимагати їх заміни, повернути ж гроші неможливо, бо їх вже інкасовано. 

Як слід вирішити спір? 

Варіант 4 

1. Порядок укладення договору. 

2. Правова характеристика договору зберігання. 

3. На підставі законодавства України складіть договір міни. 

4. Завдання: 

Кайдашов і Кутов придбали в магазині по електрообігрівачу вітчизняного 

виробництва однакової моделі. Через 6 місяців у квартирі Кайдашова відбулася 

пожежа, вигоріла підлога в одній із кімнат, були попсовані меблі і домашні 

речі. Причиною пожежі став несправний обігрівач, що мав виробничі дефекти, 

а саме погану ізоляцію нагрівальних елементів. Кайдашов вирішив звернутися з 

позовом про відшкодування спричиненої йому шкоди, але виявилося, що 

магазин, де був придбаний обігрівач, ліквідований. 

Чи має право Кайдашов звернутися з позовом про відшкодування 

причинених збитків до виробника електрообігрівачів і у який термін? 

Дізнавшись про випадок з електрообігрівачем Кайдашова, Кутов вирішив 

повернути свій обігрівач виробнику. 
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Чи може Кутов повернути товар, якщо виявить виробничий дефект у своєму 

обігрівачі? Чи зміниться рішення, якщо буде установлено, що виробник установив 

для електрообігрівачів гарантійний термін протягом 3 місяців? 

Варіант 5 

1. Умови договору. 

2. Правова характеристика договору підряду. 

3. На підставі законодавства України складіть договір оренди житла. 

4. Завдання: 

Сорін подарував сім’ї Лисенка дорогий японський телевізор. Десь через 

два роки відносини між родичами значно погіршилися і під час чергової сварки 

Лисенко грубо скривдив Соріна, завдавши йому тяжких тілесних пошкоджень 

та розбивши автомобіль останнього, за що був притягнутий до кримінальної 

відповідальності та засуджений до позбавлення волі. 

Скориставшись відсутністю Лисенка, Сорін забрав з його оселі телевізор, 

заявивши, що він має право розірвати договір дарування за таких обставин, бо 

договір дарування – безоплатний договір. 

Дружина Лисенка після неодноразових звернень до Соріна подала до 

суду позов з вимогою повернути телевізор, який належить їй та її чоловікові. 

Вирішіть справу. 

Варіант 6 

1. Виконання договору. 

2. Характеристика договору на надання послуг. 

3. На підставі законодавства України складіть договір дарування. 

4. Завдання: 

Семиноженко передав Матвійчуку у найм телевізор вартістю 4800 грн. 

строком на один рік. Сторони домовилися, що плата за користування 

телевізором за весь строк користування складатиме ¼ від його вартості. 

Матвійчук прийняв телевізор від Семиноженка на квартирі останнього та за 

браком часу не встиг його оглянути. Наступного дня Матвійчук відбув у 

відрядження за кордон строком на чотири місяці. Повернувшись, він з’ясував, 
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що зображення телевізора має неприємний зелений відтінок. Матвійчук 

звернувся до ремонтної майстерні і через тиждень телевізор було 

відремонтовано. З’ясувати час виникнення поломки під час ремонту не вдалося. 

Ремонт коштував Матвійчуку 100 грн. 

Через п’ять місяців після укладення договору Матвійчук отримав листа 

від Семиноженка, у якому той сповіщав Матвійчука про свою відмову від 

договору найму у зв’язку з несплатою останнім плати за користування річчю. 

Наймодавець вимагав повернення телевізора та сплати 500 грн. за користування 

телевізором. Матвійчук же вважає, що по-перше, чотири місяці він не мав 

можливості користуватися річчю у зв’язку з відрядженням за наказом 

керівництва, по-друге, один тиждень телевізор погано показував, у зв’язку з 

чим Матвійчук не міг ним користуватися в повній мірі, по-третє, договором не 

встановлений період оплати за користування річчю, отже оплата повинна бути 

здійснена тільки після спливу строку договору за винятком часу, коли наймач 

не мав можливості користуватися річчю (чотири місяці та один тиждень). Крім 

того, він вимагав від Семиноженка відшкодування оплаченої вартості ремонту 

в сумі 100 грн. 

Проаналізуйте доводи сторін та вирішіть спір. 

Варіант 7 

1. Зміна договору. 

2. Правова характеристика договору довічного утримання. 

3. На підставі законодавства України складіть договір позики. 

4. Завдання: 

ТОВ «Будівельно-ремонтне управління № 14», діючи як генеральний 

підрядчик за договором на будівництво складського приміщення з 

плодоовочевою фабрикою, доручило АТ «Майстер» виконання комплексу 

сантехнічних та монтажних робіт, уклавши з ним договір субпідряду. 

При прийнятті результатів робіт за договором субпідряду представники 

будівельно-ремонтного управління виявили декілька порушень умов договору з 

боку АТ «Майстер». Так, складське устаткування, монтаж якого здійснювався 
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за цим договором, працювало лише частково; відстань між стелажами була 

меншою, ніж передбачено проєктно-кошторисною документацією, яку 

передала плодоовочева фабрика; при встановленні сантехнічного обладнання 

використано інші матеріали, ніж було обумовлено договором. Залучений до 

приймання робіт представник державної санітарно-епідеміологічної служби 

заявив, що приміщення не може бути використане як склад плодоовочевої 

продукції, однак це не виключає його використання для інших виробничих 

потреб. Представник будівельно-ремонтного управління акт прийому робіт за 

договором субпідряду підписати відмовився. Натомість до АТ «Майстер» було 

надіслано листа, в якому замовник (будівельно-ремонтне управління) вимагало 

усунути виявлені недоліки за рахунок субпідрядника до 15 лютого 2020 р., 

оскільки строк виконання робіт за договором з плодоовочевою фабрикою 

закінчувався 1 березня 2020 р. Однак у вказані строки субпідрядник вимог 

замовника не виконав. 

Враховуючи, що підрядник не виконав умови договору, плодоовочева 

фабрика звернулася до суду з позовом до будівельно-ремонтного управління з 

вимогою про відшкодування збитків та сплату неустойки в сумі 158 900 грн. 

Відповідач позову не визнав, посилаючись на відсутність своєї вини у 

порушенні договору внаслідок невиконання умов договору субпідрядною 

організацією. Залучений до участі у справі субпідрядник подав акт прийому 

робіт за договором із будівельно-ремонтним управлінням. В акті зазначалося, 

що робота виконана та приймається без застережень. Акт був підписаний 

представником АТ «Майстер» із зазначенням, що представник замовника 

(будівельно-ремонтного управління) від підпису відмовився. 

Яке рішення повинен прийняти суд? 

Варіант 8 

1. Зміст договору. 

2. Правова характеристика публічного договору, його особливості. 

3. На підставі законодавства України складіть договір контрактації 

сільськогосподарської продукції. 
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4. Завдання: 

При розміщенні валізи до автоматичної камери схову вокзалу Іванов набрав 

шифр, цифри якого відповідали року його народження. При відкритті пізніше 

комірки 05.03.2020 р. виявилося, що його валізу вкрадено. Іванов звернувся до 

адміністрації вокзалу із заявою з приводу крадіжки валізи з камери схову. 

Начальник вокзалу відповів, що згідно з чинним законодавством адміністрація 

вокзалу не зобов’язана відшкодовувати вартість вкрадених речей із автоматичної 

камери схову у разі справності замикаючого пристрою. До того ж Іванов сам 

порушив правила користування автоматичною камерою схову, використавши як 

шифр цифри, що відповідали року його народження, чим створив сприятливу 

ситуацію для відкриття комірки шляхом підбирання цифр шифру. 

Вирішіть спір. 

Варіант 9 

1. Строки договору. 

2. Правова характеристика договору франчайзингу. 

3. На підставі законодавства України складіть договір страхування. 

4. Завдання: 

Банк «Аграрій» строком на один рік видав сільськогосподарському 

кооперативу «Земля» кредит у сумі 150 тис. грн для закупівлі посівного 

матеріалу соняшника. Повернення коштів забезпечувалося договором поруки 

між банком «Аграрій» та товариством «Зоря». Разом з тим, на час отримання 

кредитних коштів на свій рахунок керівництво с/г кооперативу «Земля» 

вирішило засіяти вільні землі яровою пшеницею, оскільки вважало це більш 

вигідним з урахуванням стану посівних площ. Дізнавшись про зміну цільового 

призначення витрачання кредитних коштів, банк «Аграрій» звернувся з 

вимогою про дострокове погашення кредиту до поручителя. 

Чи правомірні дії банку? Чи набуде поручитель права вимоги до с/г 

кооперативу «Земля» в разі, якщо добровільно сплатить суму кредиту за 

вказаних обставин? 
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Варіант 10 

1. Розірвання договору. 

2. Правова характеристика договору банківського вкладу. 

3. На підставі законодавства України складіть договір лізингу. 

4. Завдання: 

Будучи у відрядженні, Марченко вирішив зупинитися в готелі. 

Адміністратор готелю відмовив Марченку у номері, посилаючись на значну 

завантаженість готелю у зв’язку з проведенням футбольного турніру в їх місті. 

До того ж він зауважив, що чинними Правилами проживання в готелі, які були 

затверджені головою обласної адміністрації, встановлена можливість 

пріоритетного заселення готелю окремими категоріями громадян. Зокрема, 

готелем укладений договір з місцевою адміністрацією про першочергове 

заселення осіб, які прибувають до міста за запрошенням адміністрації. 

Марченко категорично не погодився з адміністратором готелю, 

вважаючи, що йому зобов’язані надати номер при наявності вільних. Оскільки 

іншого готелю у місті не було, Марченко звернувся для оскарження дій 

адміністратора готелю до товариства із захисту прав споживачів. 

Дайте роз’яснення. 
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Контрольні запитання 

1. Сутність та значення договору як регулятора суспільних відносин. 

2. Договір як юридичний факт, зобов’язальне правовідношення та 

документ. 

3. Свобода договору як принцип цивільного законодавства. 

4. Класифікація договорів. 

5. Співвідношення договору та актів цивільного законодавства. 

6. Функції цивільно-правового договору. 

7. Воля та волевиявлення в договорі. 

8. Зміст (умови) договору. 

9. Стадії укладання договору. 

10. Порядок внесення змін та доповнень в умови договору. 

11. Розірвання договору за взаємною згодою сторін та у судовому 

порядку. 

12. Правові наслідки зміни та розірвання договору. 

13. Мета укладання договору. 

14. Особливості публічної оферти. 

15. Обов’язковість договорів. 

16. Форма договору. 

17. Державна реєстрація договору. 

18. Принципи виконання договірного зобов’язання. 

19. Способи забезпечення виконання договору. 

20. Неустойка. Порука. Завдаток. 

21. Гарантія. Застава. Притримання. 

22. Виконання договірного зобов’язання на користь третьої особи. 

23. Виконання альтернативних та факультативних договірних 

зобов’язань. 

24. Виконання часткового та солідарного договірного зобов’язання. 

25. Виконання регресних зобов’язань. 

26. Форма правочину щодо забезпечення виконання. 
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27. Поняття та підстави припинення договірного зобов’язання. 

28. Підстава та умови відповідальності за порушення договору. 

29. Поняття і види збитків. 

30. Підстави звільнення від відповідальності за порушення договірного 

зобов’язання. 

31. Припинення договірного зобов’язання виконанням, зарахуванням, за 

домовленістю сторін. 

32. Припинення договору поєднанням кредитора і боржника в одній 

особі, ліквідацією юридичної особи. 

33. Моральна (немайнова) шкода. 

34. Випадок. Непереборна сила. 

35. Загальна характеристика договорів, що мають на меті передачу майна 

у власність. 

36. Правова характеристика договору купівлі-продажу. 

37. Договір дарування. 

38. Правові особливості договору ренти. 

39. Поставка. 

40. Контрактація сільськогосподарської продукції. 

41. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану 

мережу. 

42. Довічне утримання (догляд). 

43. Загальна характеристика договорів, що спрямовані на передачу майна 

у користування. 

44. Правові властивості договору найму (оренди). 

45. Договір лізингу. 

46. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди. 

47. Прокат. 

48. Найм (оренда) транспортного засобу. 

49. Найм (оренда) житла. 

50. Позика. 
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51. Загальна характеристика договорів, що мають на меті виконання робіт 

та надання послуг. 

52. Договір підряду. 

53. Правова характеристика договору страхування. 

54. Позика. 

55. Договір банківського рахунку. 

56. Розрахунки. 

57. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

58. Договір комерційної концесії. 

59. Факторинг. 

60. Поняття та правова характеристика грошового зобов’язання. 

61. Валюта боргу та валюта платежу у грошових зобов’язаннях. 

62. Виконання грошового зобов’язання. 

63. Черговість погашення вимог за грошовим зобов’язанням. 

64. Істотні умови господарського договору. 

65. Виконання грошового зобов’язання внесенням боргу в депозит 

нотаріуса. 

66. Зміни розміру грошових зобов’язань. 

67. Проценти у грошових зобов’язаннях. 

68. Загальний порядок укладання господарських договорів. 

69. Зовнішньоекономічні договори (контракти). 

70. Співвідношення договору та норми публічного права (закону). 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ 

(ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ) 

м. _______________ ______________________________________________            «___» ____________20__ р. 

 

_______________________________________, (вказати найменування банку) (надалі іменується «Банк») в особі 

______________________________, (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі 

___________________________________________, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 

з однієї сторони, та _______________________________________, (вказати прізвище, ім'я та по батькові), що 

проживає за адресою: ___________________________________________, (вказати місце проживання) 

(надалі іменується «Вкладник»), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо 

– «Сторона») уклали цей Договір банківського вкладу (надалі іменується «Договір») про наступне. 

1. Вкладник передає Банку грошову суму у розмірі __________________________________________ грн. 

(сума прописом і літерами) (надалі іменується «вклад») в день підписання цього Договору шляхом 

___________________________, а Банк приймає вклад і зобов'язується виплачувати Вкладникові суму вкладу та 

проценти на неї в порядку та на умовах, встановлених цим Договором. 

2. Вид вкладу – строковий. 

3. Вклад вноситься та оформлюється у відповідності із банківськими правилами, встановленими для вкладів 

цього виду. Внесення вкладу за цим Договором підтверджується шляхом видачі Вкладникові 

______________________________________________________________________________________. 

4. Строк вкладу становить: ____________________ місяців з дня, наступного за днем укладення цього 

Договору. 

5. Реквізити депозитного рахунку, який відкривається за цим Договором: ___________________________. 

6. Розмір процентів на вклад становить _______________. Умови перегляду розміру процентів за вкладом 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Проценти на вклад нараховуються в період з дня, наступного за днем укладення цього Договору, і до дня, що 

передує її поверненню. 

8. Проценти на вклад виплачуються Вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми 

вкладу, а не витребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються проценти. 

9. При поверненні вкладу Вкладникові одночасно виплачуються усі нараховані проценти на дату повернення 

вкладу. 

10. Виплата Вкладникові процентів на суму вкладу провадиться шляхом ___________________________. 

11. Банк зобов'язується повернути вклад зі спливом строку вкладу. 

12. Банк також зобов'язується видати вклад (або його частину) на першу вимогу Вкладника. У такому разі 

проценти виплачуються у розмірі _________________________________________________________. 

13. Вклад повертається Вкладнику при пред'явленні _____________________________________________ 

_______________________________ шляхом ___________________________________________________. 

14. Якщо Вкладник не вимагає повернення вкладу зі спливом строку вкладу, цей Договір вважається 

продовженим на таких умовах: _______________________________________________________________. 

15. Банк зобов'язується забезпечити повернення вкладу Вкладникові шляхом страхування ризику неповернення 

вкладу на таких умовах __________________ в строк ____________________________________. 

16. Банк зобов'язується надати Вкладнику інформацію про забезпечення повернення вкладу шляхом 

____________________ в строк _______________________________________________________________. 

17. Вкладник має право розпоряджатися вкладом як особисто, так і через свого представника. 

18. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним 

законодавством України.  

18.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням 

умов, визначених змістом цього Договору. 
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Продовження додатка 1 
18.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з їх вини (умислу чи 

необережності). 

18.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, 

що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 

19. Банк несе наступну відповідальність за цим Договором _______________________________________. 

20. Вкладник несе наступну відповідальність за цим Договором ___________________________________. 

21. Цей Договір підписується Сторонами та скріплюється печаткою Банку.  

22. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту внесення вкладу Вкладником.  

23. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 22 цього Договору та закінчується 

_____________________________________________________________________________________.  

24. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало 

місце під час дії цього Договору.  

25. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір 

можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

26. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної 

додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у 

чинному законодавстві України. 

27. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може 

бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору, або 

на вимогу Вкладника. 

28. Умови дострокового розірвання цього Договору _____________________________________________. 

29. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із 

дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, 

визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними 

нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких 

правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

30. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та 

зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення 

несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

31. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у 

разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Банку. 

32. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що 

вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою Банку. 

33. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у 

____ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

БАНК 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

 

ПІДПИСИ 

 

    За БАНК 

    Керівник __________/__________/ М.П. 

ВКЛАДНИК 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 СТОРІН 

 

ВКЛАДНИК 

____________/___________/ 
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Додаток 2 

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ 

м.___________                  «___»__________ 20___ р. 

 

_________________________________________, (найменування банку) іменований надалі «Банк», в особі 

__________________, (посада, П.І.П.) діючого на підставі ____________________, (Статуту, положення) з 

одного боку, і ___________________________,(найменування власника рахунку) іменований надалі «Клієнт», в 

особі _______________, (посада, П.І.П.) діючого на підставі ________________________________, (Статуту, 

положення) з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене: 

1. Предмет Договору. Загальні положення 

1.1. За даним договором Банк зобов'язується приймати і зараховувати поступаючі на рахунок, відкритий 

Клієнтові, кошти, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування й видачу відповідних сум з рахунку й 

проведенні інших операцій по рахунку. 

1.2. Банк вправі використати наявні на рахунку кошти, гарантуючи право Клієнта безперешкодно 

розпоряджатися цими засобами. 

1.3. Банк не вправі визначати й контролювати напрямки використання коштів Клієнта й установлювати інші не 

передбачені законом обмеження його права розпоряджатися коштами за своїм розсудом. 

1.4. Банк зобов'язується відкрити ________________ рахунок (указати вид рахунку) Клієнтові на наступних 

умовах: _________________________________ не пізніше ____________________________________. 

2. Посвідчення права розпоряджатися коштами, що перебувають на рахунку 

2.1. Права осіб, що здійснюють від імені Клієнта розпорядження про перерахування й видачу засобів з рахунку, 

засвідчуються Клієнтом шляхом надання Банку наступних документів, передбачених законом, банківськими 

правилами й даним договором: __________________________________________________. 

2.2. Клієнт вправі дати розпорядження Банку про списання коштів з рахунку на вимогу третіх осіб, у тому числі 

пов'язаному з виконанням Клієнтом своїх зобов'язань перед цими особами. Банк приймає ці розпорядження за 

умови вказівки в них у письмовій формі необхідних даних, що дозволяють при пред'явленні відповідної вимоги 

ідентифікувати особу, що має право на її пред'явлення. 

2.3. За даним договором дозволяється посвідчення прав розпорядження грошовими сумами, що перебувають на 

рахунку електронними засобами платежу і інших документів з використанням у них аналогів власноручного 

підпису, кодів, паролів і інших засобів, що підтверджують, що розпорядження дане уповноваженою особою. 

3. Обов'язки Банку 

Банк зобов'язується: 

3.1. Здійснювати для Клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду законом, установленим відповідно 

до його банківськими правилами й застосовуваними в банківській практиці звичаями ділового обороту; 

3.2. Зараховувати грошові засоби, що надійшли на рахунок Клієнта, не пізніше дня, що слідує за днем 

надходження в банк відповідного платіжного документа; 

3.3. За розпорядженням Клієнта видавати або перераховувати з рахунку кошти Клієнта не пізніше дня, що 

слідує за днем надходження в банк відповідного платіжного документа, якщо інші строки не передбачені 

законом і виданими відповідно до нього банківськими правилами. 

4. Кредитування рахунку 

4.1 Відповідно до даного договору Банк може здійснювати платежі з рахунку, незважаючи на відсутність 

коштів, тобто здійснювати кредитування рахунку. У цьому випадку Банк вважається надавшим Клієнтові 

кредит на відповідну суму до дня здійснення такого платежу. 

4.2. Права та обов'язки сторін, пов'язані із кредитуванням рахунку, регулюються законодавством про позику і 

кредит. 
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5. Оплата витрат Банку на здійснення операцій по рахунку 

5.1. Клієнт оплачує послуги Банку по здійсненню операцій з коштами, які перебувають на рахунку, у 

наступному розмірі:________________________________________________________________________. 

5.2. Плата за послуги Банку, передбачена підпунктом 5.1., стягується Банком після закінчення кожного 

кварталу з коштів Клієнта, що перебувають на рахунку. 

6. Відсотки за користування Банком коштами, що перебувають на рахунку 

6.1. За користування коштами, що перебувають на рахунку Клієнта, Банк сплачує відсотки, сума яких 

зараховується на _________________________________________________. Сума відсотків зараховується на 

рахунок після закінчення _________________________________________________________________. 

6.2. Відсотки, зазначені в підпункті 6.1., сплачуються Банком у 

Наступному розмірі:________________________________________________________________________. 

7. Залік зустрічних вимог Банку і Клієнта по рахунку 

7.1. Грошові вимоги Банку до Клієнта, пов'язані із кредитуванням рахунка і оплатою послуг банку, а також 

вимоги Клієнта до Банку про сплату відсотків за користування коштами припиняються заліком. 

7.2. Залік зазначених вимог здійснюється Банком. Банк зобов'язаний інформувати Клієнта про зроблений залік у 

наступному порядку й у наступний термін _______________________________________________. 

8. Підстави списання коштів з рахунку. Черговість списання 

8.1. Списання коштів з рахунку здійснюється Банком на підставі розпорядження Клієнта. 

8.2. Без розпорядження Клієнта списання коштів , що перебувають на рахунку, допускається за рішенням суду, 

у випадках, установлених законом, а також у наступних погоджених сторонами випадках: _______  

__________________________________________________________________________________________. 

8.3. При наявності на рахунку коштів, сума яких достатня для задоволення всіх вимог, пред'явлених до рахунку, 

списання цих засобів з рахунку здійснюється в порядку надходження розпоряджень Клієнта й інших 

документів на списання (календарна черговість). 

8.4. При недостатності коштів на рахунку для задоволення всіх пред'явлених вимог списання коштів 

здійснюється в наступній черговості: 

– у першу чергу – списання по виконавчих документах, що передбачає перерахування або видачу коштів з 

рахунку для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяного життю й здоров'ю, а також вимог про 

стягнення аліментів; 

– у другу чергу – списання по виконавчих документах, що передбачає перерахування або видачу коштів для 

розрахунків по виплаті вихідної допомоги й оплаті праці з особами, що працюють за трудовим договором, у 

тому числі за контрактом, по виплаті винагород за авторським договором; 

– у третю чергу – списання по платіжних документах, що передбачає платежі в бюджет і в поза бюджетні 

фонди; 

– у четверту чергу – списання по виконавчих документах, що передбачає задоволення інших грошових вимог; 

– у п'яту чергу – здійснюється списання по інших платіжних документах у порядку календарної черги. 

Списання засобів з рахунку по вимогах, що ставиться до однієї черги, здійснюється в порядку календарної 

черговості надходження документів. 

9. Відповідальність банку за затримку зарахування необґрунтоване списання коштів. Банківська 

таємниця 

9.1. У випадках несвоєчасного зарахування на рахунок, що надійшли Клієнтові коштів або їхнього 

необґрунтованого списання Банком з рахунку Банк зобов'язаний на вимогу Клієнта зарахувати відповідну суму 

на рахунок, а також сплатити на цю суму відсотки й відшкодувати збитки у відповідності із чинним 

законодавством. 

9.2. Банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій по рахунку і відомостей про Клієнта. 
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9.3. Відомості про операції й рахунки можуть бути надані тільки самому Клієнтові або його представникам, а 

іншим особам, у тому числі державним органам і їхнім посадовим особам, – винятково у випадках і в порядку, 

передбачених законом. 

9.4. У випадку розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Клієнт, вправі зажадати 

від Банку повного відшкодування заподіяних збитків, а у випадках, передбачених законом, – також компенсації 

моральної шкоди. 

10. Заключні положення 

10.1. Обмеження прав Клієнта на розпорядження коштами, що перебувають на рахунку, не допускається, за 

винятком випадків накладення арешту на рахунок за рішенням суду або призупинення операцій по рахунку у 

випадках, передбачених законом. 

10.2. Даний договір розриває за заявою Клієнта в будь-який час. 

10.3. Банк вправі зажадати розірвання даного договору у випадках: 

– коли сума коштів, що зберігаються на рахунку Клієнта, виявиться нижче наступної суми: ____________ 

___________ і якщо така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження про це Клієнта; 

– при відсутності операцій по цьому рахунку протягом року. 

10.4. Залишок коштів на рахунку видається Клієнтові або за його вказівкою перераховується на інший рахунок 

не пізніше семи днів після одержання відповідної письмової заяви Клієнта. 

10.5. Розірвання даного договору є підставою для закриття рахунку Клієнта. 

10.6. Даний договір складений в ___-х екземплярах і набуває чинності з моменту його підписання сторонами 

договору. 

10.7. Адреси й банківські реквізити сторін: 

Банк: __________________________________________ 

Клієнт: _________________________________________ 

 

Підписи Сторін: 

Банк    Клієнт 

__________________  ___________________ 

М.П.    М.П. 
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Додаток 3 

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ 

м.__________          «____» ____________ 20___ р. 

 

Сторони:  

Дарувальник ______________________________________________________________________________  

                         (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)  

в особі ______________________, діючого на підставі __________________________, з однієї сторони, та  

                      (посада та ПІБ)                                          (статуту, довіреності, положення)  

Обдаровуваний ___________________________________________________________________________  

                             (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)  

в особі ____________________________, діючого на підставі _______________________ з другої сторони,  

                          (посада та ПІБ)                                               (статуту, довіреності, положення) 

уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет Договору 

1.1. Дарувальник зобов’язується безоплатно передати Обдаровуваному майно у власність, склад якого, а також 

порядок та умови передачі визначаються цим Договором. 

1.2. Предметом дарування за цим Договором є наступне майно ___________________________________. 

1.3. Дарувальник гарантує, що предмет дарування належить йому по праву приватної власності, не знаходиться 

під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом забезпечення виконання 

зобов'язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами або державою, а 

також не обтяжений будь-яким іншим способом, передбаченим чинним в Україні законодавством. 

1.4. Право власності на предмет дарування належить Дарувальнику на підставі ______________________. 

1.5. Сторони визначають вартість предмета дарування у сумі _____________________________________. 

2. Строк, порядок передачі та прийняття предмета дарування 

2.1. Дарувальник зобов’язаний передати предмет дарування протягом ________ днів з моменту укладення цього 

Договору. 

2.2. Передача предмета дарування здійснюється наступним чином ________________________________. 

2.3. Витрати пов’язані з передачею предмета дарування несе Дарувальник (Обдаровуваний).  

2.4. Право власності в Обдаровуваного на предмет дарування виникає в момент його прийняття (нотаріального 

посвідчення, державної реєстрації цього Договору). 

3. Права та обов’язки Сторін 

3.1. Обов'язки Дарувальника: 

3.1.1. Передати Обдаровуваному предмет дарування в порядку та на умовах визначених в цьому Договорі. 

3.1.2. Повідомити Обдаровуваного про всі відомі йому недоліки предмета дарування, або особливі властивості, 

які можуть біти небезпечними для життя, здоров’я, майна Обдаровуваного або інших осіб. 

3.1.3. Відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 

смертю в результаті володіння чи користування предметом дарування, у тому разі якщо він не повідомив про 

відомі йому недоліки або особливі властивості предмета дарування. 

3.2. Права Дарувальника: 

3.2.1. Відмовитись від передання предмета дарування в майбутньому, якщо після укладення цього Договору 

його майновий стан значно погіршився. 

3.3. Права Обдаровуваного: 

3.3.1. Уразі настання строку передачі предмета дарування, вимагати від Дарувальника передання дарунка або 

відшкодування його вартості. 

3.3.2. Вимагати відшкодування шкоди завданої майну, та шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров'я або смертю в результаті володіння чи користування предметом дарування, в разі коли Дару- 
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вальник, якому було відомо про недоліки або особливі властивості предмета дарування, не повідомив про них 

Обдаровуваного. 

4. Відповідальність Сторін 

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). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 

_______ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. 

5. Строк дії Договору та інші умови 

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до _________ моменту повного 

виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. 

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

письмового документу. 

5.3. 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. 

5.4. Даний Договор укладено у двох (трьох) оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. 

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

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін 
 

Дарувальник Обдарований 

Назва_______________________________________

___ 

Юридична адреса________________________ 

Код ЄДРПОУ _________________________ 

Св-во платника ПДВ №_________________ 

(Св-во платника єдиного податку № 

____________________________________) 

ІПН _________________________________ 

Розрахунковий рахунок ________________ 

в ____________________________________ 

МФО________________________________ 

Поштова адреса________________________ 

Телефон ______________________________ 

 

Назва_______________________________________

___ 

Юридична адреса________________________ 

Код ЄДРПОУ _________________________ 

Св-во платника ПДВ №_________________ 

(Св-во платника єдиного податку № 

____________________________________) 

ІПН _________________________________ 

Розрахунковий рахунок ________________ 

в ____________________________________ 

МФО_________________________________ 

Поштова адреса_________________________ 

Телефон ______________________________ 

 

М.П. М.П. 
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Додаток 4 

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ 
 

м. _____________           «___» ___________ 20 ___ р. 

 

Громадянин України _______________________________________ (вказати прізвище, ім'я та по батькові) 

______________________, що проживає за адресою: _____________________ (вказати місце проживання) 

_________________________, (надалі іменується «Відчужувач»), з однієї сторони, та громадянин України 

___________________________ (вказати прізвище, ім'я та по батькові) __________________________, що 

проживає за адресою: ______________ (вказати місце проживання) ______________, (надалі іменується 

«Набувач»), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали 

цей Договір довічного утримання (надалі іменується «Договір») про наступне: 

1. Відчужувач передає у власність Набувачеві визначену у п. 2 цього Договору квартиру, яка належить 

Відчужувачу на праві приватної власності (надалі іменується «квартира»), а Набувач взамін цього 

зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, довічно забезпечувати Відчужувача 

утриманням та доглядом. 

2. Квартира, що передається за цим Договором, складається з ____________ жилих кімнат. Площа квартири, що 

відчужується, становить: загальна – _____ (______________) квадратних метрів, жила – ______ (____________) 

квадратних метра. 

3. Відчужував засвідчує, що квартира на момент укладання цього Договору належить йому на праві приватної 

власності на підставі ______________, що підтверджується ____________________, а також те, що садиба не 

перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення 

виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і 

державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в 

Україні законодавством. 

4. Сторони визначили ціну квартири у розмірі _____________________(___________________) грн. Оціночна 

(інвентаризаційна, балансова) вартість садиби за цим Договором становить _________________, що 

підтверджується ______________________. 

5. Набувач зобов'язується довічно утримувати Відчужувача, забезпечуючи його харчуванням, одягом, 

лікуванням, доглядом, необхідною допомогою, які деталізовані у Додатку N ___ до цього Договору в порядку 

та на умовах, передбачених у зазначеному Додатку до цього Договору, а також залишити в безоплатному 

довічному користуванні Відчужувача одну житлову кімнату у квартирі, що передається за цим Договором, 

розміром ___________ кв. м, позначену у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, цифрою __________. 

6. Грошова оцінка матеріального забезпечення, яке має щомісячно надаватися Відчужувачеві, визначена 

Сторонами в розмірі _____________(_______________________) грн. на місяць. Зазначена оцінка підлягає 

індексації у порядку, встановленому законом. 

7. Відчужувач передає Набувачу садибу в строк __________ шляхом __________ в порядку ___________. 

8. Цей Договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації і набирає чинності з 

моменту такої реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. 

9. Набувач стає власником садиби з моменту державної реєстрації цього Договору. 

10. Цей Договір може бути розірваний в порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством. 

11. Витрати по складанню, посвідченню та реєстрації цього Договору покладаються на _______________. 

12. Сторони цим підтверджують, що вони ознайомлені із відповідними положеннями чинного законодавства 

України щодо договорів довічного утримання та повністю розуміють їх зміст. 

13. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, 

якщо вони викладені у тій самій формі, що і цей Договір. 

14. Цей Договір складений українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має 

однакову юридичну силу. 

 

Підпис:____________    Підпис:____________ 
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Додаток 5 

ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ 

м. _____________           «___» _____________ 20__ р. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації, установи) 

(надалі іменується «Поклажодавець») в особі __________________________________________________, 

                                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

що діє на підставі______________________________________________________________, з одного боку, 

та________________________________________________________________________________________ 

                                                  (назва підприємства, організації, установи) 

(надалі іменується «Зберігач») в особі _________________________________________________________, 

                                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

що діє на підставі __________________________________________________________________________, 

з другого боку, уклали цей Договір відповідального зберігання (надалі іменується «Договір») про таке.  

1. Предмет Договору 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором згідно відповідних документів, які є невід 'ємною 

частиною цього Договору, Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання ____ 

______________ у кількості _____ (надалі іменується "майно"), вартістю, згідно прибуткових або 

супроводжувальних документів. 

2. Права та обов'язки зберігача 

2.1. Зберігач зобов'язаний: 

2.1.1. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання майна в період дії цього Договору. 

2.1.2. Зберігати майно окремо від інших речей, з виконанням усіх необхідних умов, які забезпечують 

збереження майна Поклажодавця. 

2.1.3. Нести відповідальність за втрату або ушкодження майна Поклажодавця, що знаходиться у Зберігача, 

незалежно від причини ушкодження або втрати, з моменту одержання майна від Поклажодавця до закінчення 

його зберігання. 

2.1.4. Повернути майно Поклажодавцю за першою вимогою останнього. 

2.2. Якщо при прийманні Зберігачем майна, переданого Поклажодавцем, в цьому майні виявляться ушкодження 

або недоліки, котрі можуть бути виявлені при поверхневому огляді, а також у випадку спричинення будь-ким 

пошкоджень майну Поклажодавця, Зберігач зобов'язаний вжити заходів щодо охорони прав Поклажодавця, 

зібрати необхідні докази і повідомити Поклажодавця про такі порушення. Якщо Зберігач своєчасно не 

повідомить Поклажодавцю, він несе відповідальність за збитки, спричинені Поклажодавцю через таке 

неповідомлення. 

2.3. Зберігач не має права користуватись майном, крім випадків, узгоджених з Поклажодавцем, за умови, що 

таке узгодження оформляється письмово. 

3. Обов'язки поклажодавця 

3.1. Поклажодавець зобов'язаний: 

3.1.1. Надати Зберігачу майно не пізніше, ніж через _____ днів після офіційного повідомлення Зберігача. 

3.1.2. Після закінчення строку дії Договору забрати у Зберігача майно. 

3.1.3. Якщо виконання цього Договору переривається внаслідок грубого порушення Поклажодавцем своїх 

зобов'язань, Поклажодавець зобов'язаний компенсувати Зберігачеві завдані збитки. 

3.2. Поклажодавець має право у будь-який час вимагати у Зберігача повністю або частково майно, яке 

знаходиться на зберіганні. 

4. Розрахунок і порядок оплати 

4.1. За зберігання майна Поклажодавець сплачує Зберігачу кошти у розмірі __________ грн. в місяць. 

4.2. Оплата здійснюється не пізніше _______ шляхом перерахування передбачених у п. 4.1 сум коштів на 

поточний рахунок Зберігача або акцепту платіжної вимоги. 
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Продовження додатка 5 
5. Відповідальність Сторін 

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим 

Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне 

виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. 

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося 

не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для 

належного виконання зобов'язання. 

5.3. Зберігач несе відповідальність за збереження і цілісність майна з дати передачі на зберігання і до дати 

повернення Поклажодавцю. У випадку знищення або ушкодження майна, яке зберігається, або його частини, 

Зберігач повинен за свій рахунок повернути Поклажодавцю рівну кількість аналогічного майна в належному 

стані. 

5.4. У випадку відмови Зберігача прийняти майно на зберігання останній повинен виплатити Поклажодавцю 

неустойку у розмірі 10 % від вартості майна. 

5.5. У випадку неповернення майна Поклажодавцеві за першою вимогою, Зберігач повинен виплатити 

Поклажодавцю неустойку у розмірі 0,5 % від вартості майна за кожний день затримки. 

5.6. Якщо Зберігач зазнає в результаті зберігання майна збитків внаслідок властивостей майна, про які він не 

знав і не повинен був знати, Поклажодавець повинен відшкодувати Зберігачу ці збитки. 

6. Вирішення спорів 

6.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання 

умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо 

вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та 

підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством. 

7. Строк дії Договору та інші умови 

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх 

зобов'язань за цим Договором. 

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та 

протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

7.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою 

до цього Договору. 

7.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають 

юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те 

представниками Сторін.  

7.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, 

регламентуються нормами чинного в Україні законодавства. 

7.6. Цей Договір складений українською мовою, на _____ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має 

однакову юридичну силу. 

 

Місцезнаходження і реквізити Сторін 

 

Поклажодавець 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

 

Підпис

и 

 

    Поклажодавець 

    __________/__________/ 

    М.П. 

Зберігач 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 сторін 

 

Зберігач 
____________/___________/ 

М.П. 
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Додаток 6 

ДОГОВІР КОНТРАКТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

м.______________       «___» _____________ 20___ р. 

 

Цей Договір контрактації сільськогосподарської продукції (надалі – «Договір») укладено між ________ 

_________________________________________________________________________________________, 

(надалі – «ВИРОБНИК») в особі _____________________________________________________________, 

що діє на підставі _________________________________________________________, з однієї сторони, та 

_________________________________________________________________________________________,  

(надалі – «КОНТРАКТАНТ») в особі _________________________________________________________,  

що діє на підставі _______________________________________________, з іншої сторони, про наступне: 

1. Предмет Договору 

1.1. За цим Договором ВИРОБНИК зобов’язується виробити визначену договором сільськогосподарську 

продукцію (далі – Товар) і передати її у власність КОНТРАКТАНТУ або визначеному ним одержувачеві, а 

КОНТРАКТАНТ зобов’язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до 

умов договору.  

1.2. Предметом Договору є наступний Товар:  

_____________________________________ в кількості ________________; 

_____________________________________ в кількості ________________; 

_____________________________________ в кількості ________________. 

2. Якість, обсяг (кількість) та терміни поставки 

2.1. ВИРОБНИК гарантує якість поставленого Товару та його відповідність встановленим вимогам та 

стандартам. Якість Товару встановлюється на момент отримання Товару КОНТРАКТАНТОМ та оформлення 

акту прийому-передачі.  

2.2. Товар по якості повинен відповідати ______________________________________________________ 

____________________________________________ (найменування стандартів, вимоги до якості Товару). 

2.3. Гранично допустимий вміст у Товарі шкідливих речовин _____________________________________. 

2.4. ВИРОБНИК зобов’язаний забезпечити відповідність Товару встановленим екологічним та санітарним 

вимогам, що підтверджується наступними документами при передачі Товару: 

__________________________________________________________________________________________. 

2.5. У разі поставки Товару неналежної якості КОНТРАКТАНТ має право: 

__________________________________________________________________________________________. 

(відмовитися від прийняття Товару, відмовитися від прийняття Товару неналежної якості, тощо) 

2.6. Товар повинен бути поставлений КОНТРАКТАНТУ у наступні строки  

__________________ – до ________________20___ р. 

__________________ – до ________________20___ р. 

__________________ – до ________________20___ р. 

__________________ – до ________________20___ р. 

__________________ – до ________________20___ р. 

2.7. ВИРОБНИК має право на дострокову поставку кожної партії Товару з обов’язковим повідомленням 

КОНТРАКТАНТА про це в термін ________________________ з моменту __________________________. 

3. Обов’язки контрактанта щодо подання допомоги в організації виробництва сільськогосподарської 

продукції 

3.1. КОНТРАКТАНТ надає ВИРОБНИКУ наступні матеріальні ресурси (послуги), які ВИРОБНИК 

зобов‘язується використовувати при виробництві Товару: 

– насіння в кількості ______________ за ціною _________ за ____________________________________, 

загальною вартістю _________________________, в т.ч. ПДВ ____________, в строк до _____________; 

– мінеральні добрива в кількості ______________ за ціною _________ за __________________________, 

загальною вартістю _________________________,в т.ч. ПДВ _____________, в строк до _____________; 
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– засоби захисту рослин в кількості ___________ за ціною __________ за __________________________, 

загальною вартістю _________________________ в т.ч. ПДВ _____________, в строк до ______________; 

– _________________ в кількості ______________ за ціною _________ за ___________________________, 

загальною вартістю _________________________ в т.ч. ПДВ _____________, в строк до ______________; 

– послуги з ________ в кількості ______________ за ціною _____________ за _______________________, 

загальною вартістю _________________________, в строк до _____________________________________. 

3.2. Поставка матеріальних ресурсів здійснюється на умовах ______________________________________ 

______________________________________________________________________ (ІНКОТЕРМС – 2013). 

Транспортування матеріальних ресурсів здійснюється за рахунок __________________________________ 

___________________________________________________________ (КОНТРАКТАНТА, ВИРОБНИКА). 

3.3. КОНТРАКТАНТ надає ВИРОБНИКУ ___________________ (готівковою, в безготівковому порядку) 

передоплату в розмірі ______________________________________________________________________. 

3.4. У випадку поставки КОНТРАКТАНТОМ ВИРОБНИКУ неякісних матеріальних ресурсів (послуг) 

ВИРОБНИК повинен після встановлення такого факту негайно повідомити Контрактанта в письмовій формі, а 

КОНТРАКТАНТ зобов‘язаний протягом _________ календарних днів надати довірену особу для складання 

визначення вини сторін та складання відповідного акту. 

4. Ціна та порядок розрахунків 

4.1. Ціна Товару становить _______________ за ____________, в т.ч. ПДВ. Загальна вартість Товару становить 

_____________________, в т.ч. ПДВ ____________________________________________________. 

4.2. У разі, якщо ринкова ціна на день передачі Товару ______ (більша, менша) від ціни, зазначеної в договорі, 

більш ніж на ____ %, то ціна кожної партії Товару визначається в розмірі ____ % від ринкової ціни. 

Для умов цього Договору ринкова ціна визначається як середня ціна _______________________________ (назва 

оптового, роздрібного ринку або міста, області), що визначається за даними ___________________ («Агроогляд 

+», адміністрації ринку, управління статистики) на день поставки партії Товару. 

4.3. Розрахунки за кожну поставлену партію Товару здійснюються протягом ________________________ 

_____________________________________________ з моменту ___________________________________. 

4.4. Розрахунки здійснюються _________________________ (готівкою, у безготівковому порядку). 

4.5. При здійсненні розрахунків за першу (перші партії) Товару зобов‘язання Контрактанта з оплати 

зменшуються на суму авансу та на вартість наданих Виробнику товарів (послуг). 

5. Умови поставки товару 

5.1. Поставка здійснюється на умовах ______________________________________ (ІНКОТЕРМС – 2000). 

5.2. Транспортування Товару здійснюється за рахунок ___________________________________________ 

__________________________________________________________ (ВИРОБНИКА, КОНТРАКТАНТА). 

5.3. Перехід права власності на Товар відбувається в момент ______________________________________ 

(навантаження, відвантаження) Товару КОНТРАКТАНТУ та підписання відповідної документації. 

5.4. Ризик випадкової загибелі Товару несе власник Товару. 

5.5. Прийом передача Товару здійснюється шляхом підписання ___________________________________ 

_________________________________________________________ (акту приймання-передачі, накладної). 

6. Вимоги до тари та упаковки 

6.1. Товар повинен бути затарений і спакований ВИРОБНИКОМ таким чином, щоб виключити псування та \ 

або знищення його на період поставки до прийняття товару КОНТРАКТАНТOM.  

6.2. Товар повинен бути затарений та упакований _______________________________________________ 

_______________________________________________ (наявність тари та упаковки, мішки, ящики тощо). 

6.3. Вартість тари та пакування _______________________________ (входить, не входить) до ціни товару. 

6.4. Тара у якій був поставлений Товар ________________________________________________________ 

___________________________________________ (не підлягає або підлягає поверненню та у який строк). 

7. Термін дії Договору 
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7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до _____________________ 

________________________________________________________________________ (вказати точну дату). 

7.2. Договір не може бути розірваний за вимогою одної із сторін. 

8. Відповідальність Сторін 

8.1. За порушення умов Даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі 

неотриманий прибуток, в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

8.2. За прострочення оплати по Договору КОНТРАКТАНТ зобов’язується сплатити пеню у розмірі 

__________________________________________________________________ за кожен день рос рочки. 

8.3. За прострочення поставки Товару, ВИРОБНИК зобов’язується сплатити пеню за кожен день прострочення 

у розмірі _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ від вартості недопоставленої продукції. 

8.4. Відповідальність за порушення умов повернення тари: _______________________________________. 

8.5. За необґрунтовану відмову, не передбачену умовами Договору, від прийняття Товару КОНТРАКТАНТ 

сплачує штраф у розмірі ____________________________________________________________________. 

8.6. У разі ненадання або часткового ненадання КОНТРАКТАНТОМ ВИРОБНИКУ товарів (послуг) 

ВИРОБНИК звільняється від зобов‘язань поставити Товар повністю або у відповідній частині. 

8.7. За порушення інших умов Даного Договору винна сторона несе наступну відповідальність:  

__________________________________________________________________________________________. 

9. Форс-мажорні обставини 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим 

Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії нездоланної сили, тобто подій, настання яких сторони 

неспроможні були передбачити і попередити (пожежі, повені, землетруси, інші стихійні явища природи, воєнні 

дії тощо). 

9.2. ВИРОБНИК звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим 

Договором з поставки Товару за наступних несприятливих, нетипових для цієї місцевості погодних умов: 

__________________________________________________________________. В такому разі ВИРОБНИК 

повинен відшкодувати Контрактанту отримані аванс та вартість матеріальних ресурсів. 

10. Заключні положення 

10.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства 

України у судовому порядку. 

10.2. Умови Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін. Такі зміни викладаються письмово 

порядку та підписуються обома сторонами. 

10.3. Жодна із сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди 

другої сторони. 

10.4. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної з сторін.  

10.5. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України. 

10.6. ВИРОБНИК ___________ (є, не є) платником податку на прибуток за ставкою _________ відсотків у 

відповідності з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств». 

Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін 

Виробник 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адреса: 

_________________________________ 

Рах. № __________________________ 

в _______________________________ 

 

МФО ____________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Контрактант 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адреса: 

_________________________________ 

Рах. № __________________________ 

в _______________________________ 

 

МФО ____________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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Додаток 7 

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

м.______________       «___» _____________ 20___ р. 

 

Сторони: 

Продавець ________________________________________________________________________________ 

    (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) 

в особі _____________________, діючого на підставі ___________________________, з однієї сторони, та 

    (посада та ПІБ)        (статуту, довіреності, положення) 

Покупець _________________________________________________________________________________ 

    (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) 

в особі _______________________, діючого на підставі ____________________________ з другої сторони, 

уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет Договору 

1.1. Продавець зобов’язується передати належний йому товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується 

прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору. 

2. Відомості про товар 

2.1. Найменування_________________________________________________________________________. 

2.2. Кількість товару: 

2.2.1. Одиниця виміру кількості товару _______________________________________________________. 

2.2.2. Загальна кількість товару ______________________________________________________________. 

2.3. Асортимент ___________________________________________________________________________. 

2.4. Якість товару, що передається Продавцем повинна відповідати ___________ (сертифікат виготовлення 

/технічні умови/ зразок). 

Підтвердженням якості товару, є _____________________________________________________________. 

2.5. Гарантійний строк експлуатації (придатності, зберігання) з моменту _____ виготовлення (отримання товару 

покупцем/експлуатації) становить ______________________________________________________. 

2.6. Комплектність товару, що передається Покупцю _________________________, визначається за _____ 

(технічні умови та ін). 

2.7. Тара та пакування. 

2.7.1. Товар повинен бути затарений та упакований Продавцем, таким чином, щоб виключити псування або 

знищення його, на період від передачі до прийняття товару Покупцем. 

3. Порядок передачі товару 

3.1. Продавець зобов’язаний: 

– передати товар Покупцю у повному обсязі протягом ______ днів з моменту _______ оплати (укладання 

договору _______________________________________(місце передачі товару). 

– забезпечити покупця  такими документами щодо товару _______________________________________. 

3.2. Перехід права власності відбувається в момент передачі товару /оплати/, що оформляється видатковою 

накладною /актом прийому-здачі/. 

4. Ціна та умови оплати 

4.1. Ціна за одиницю товару _________________________________________________________________. 

4.2. Загальна ціна товару, що продається за цим Договором ______________________, у тому числі ПДВ. 

4.3. Попередня оплата в розмірі _______ % від ціни договору має бути перерахована Продавцю протягом 

_______ з моменту ____________. Остаточний термін оплати складає ________ з моменту ____________. 

4.4. Покупець здійснює оплату на умовах ______________________________________________________. 

5. Права та обов’язки Сторін 

5.1. Обов’язки Продавця: 

5.1.1. Передати Покупцеві товар, визначений цим Договором. 



 
 

156 
 

Продовження додатка 7 
5.1.2. Попередити Покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається. 

5.1.3. Зберігати товар, якщо право власності переходить до Покупця раніше від передання товару. 

5.1.4. Замінити товар неналежної якості, протягом _____ днів з моменту отримання обґрунтованої претензії від 

Покупця, або повернути вартість товару неналежної якості, згідно з цінами зазначеними в п. 4.1. Договору. 

5.2. Обов'язки Покупця: 

5.2.1. Прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або право відмови від 

договору. 

5.2.2. Оплатити товар згідно з умовами визначеними в п. 4 Договору. 

5.3. Права Продавця: 

5.3.1. Вимагати від Покупця прийняття товару, що відповідає умовам визначеним в п. 2 Договору. 

5.4. Права Покупця: 

5.4.1. Вимагати від Продавця передачі товару, що відповідає умовам визначеним в п. 2 Договору. 

5.4.2. Вимагати від Продавця виконання інших зобов’язань згідно з Договором. 

6. Відповідальність Сторін 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. 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). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше ______ 

календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. 

6.4. Якщо якість виробу не відповідає умовам зазначеним в п. ___ Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 

_____ % від вартості неякісного товару, а також безоплатно усуває недоліки в ____ денний строк з моменту 

отримання обгрунтовної претензії від Покупця. 

6.5. За порушення строків передачі товару Продавець сплачує штраф у розмірі ______ грн. за кожен день 

прострочення передачі. 

6.6. За необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Покупець виплачує пеню у розмірі ___ % від суми 

відмови (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день 

прострочення. 

6.7. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань, що випливають з цього 

Договору, винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі ____ % від ціни товару зазначеної в 

п.4.2. цього Договору. 

7. Строк дії Договору та інші положення 

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами. 

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

письмового документу. 

7.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено 

Договором або законодавством України. 

7.4. 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. 

7.5. Продавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного 

податку за ставкою 6% (10%). 
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7.6. Покупець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного 

податку за ставкою 6% (10%). 

7.7. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін. 

7.8. У ви 

падках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства. 

7.9. 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. 

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін 

 

Продавець Покупець 

Назва_______________________________________

___ 

Юридична адреса________________________ 

Код ЄДРПОУ _________________________ 

Св-во платника ПДВ №_________________ 

(Св-во платника єдиного податку № 

____________________________________) 

ІПН _________________________________ 

Розрахунковий рахунок ________________ 

в ____________________________________ 

МФО________________________________ 

Поштова адреса________________________ 

Назва_______________________________________

___ 

Юридична адреса________________________ 

Код ЄДРПОУ _________________________ 

Св-во платника ПДВ №_________________ 

(Св-во платника єдиного податку № 

____________________________________) 

ІПН _________________________________ 

Розрахунковий рахунок ________________ 

в ____________________________________ 

МФО_________________________________ 

Поштова адреса_________________________ 

 

М.П. М.П. 
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Додаток 8 

ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 

м.___________                «___» ___________ 20__ р. 

 

______________, яке в подальшому іменується (повна назва підприємства) «ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ», в особі 

___________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та __________ (прізвище, ім'я та по батькові) 

____________, що в подальшому іменується (повна назва підприємства) «ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ», в особі 

_____________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі – Сторони, _______________ (прізвище, 

ім'я та по батькові) керуючись чинним законодавством України, уклали цей договір (надалі – Договір) про 

наступне: 

1. Предмет Договору 

1.1. ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ передає ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧУ, а ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ отримує від 

ЛІЗИНГОДАВЦЯ в платне користування на умовах фінансового лізингу (далі – Лізинг) майно _________ 

(надалі – Назва майна). 

1.2. ОБЛАДНАННЯ, що передається в лізинг, придбано на підставі наданого ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ 

«Замовлення на обладнання» та у відповідності з Договором поставки обладнання № ______________ від «___» 

________ 20___ р., укладеним між ЛІЗИНГОДАВЦЕМ, ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ та __________ 

________________________________________________________________ (повна назва Постачальника). 

1.3. Вартість ОБЛАДНАННЯ, що передається в лізинг, становить ____ гривень, без ПДВ _____________ 

_____________________________________________________________ (сума прописом). 

2. Загальні положення 

2.1. ОБЛАДНАННЯ передається ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧУ в лізинг за цільовим призначенням, а саме – для 

реалізації інноваційного проекту «____________» за інноваційним договором № _________________ 

від «___» _____________ 20 ___ р., що укладений між _________________, (повна назва відділення 

Держіннофонду) ЛІЗИНГОДАВЦЕМ та ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ. 

3. Строк лізингу 

3.1. Строк лізингу – з моменту передачі ОБЛАДНАННЯ в лізинг, яким є дата підписання Сторонами «Акту 

приймання-передачі обладнання в лізинг» по «___» ____________ 20 ___ р. 

4. Лізингова плата 

4.1. ОБЛАДНАННЯ передається ЛІЗИНГОДАВЦЕМ і приймається у лізинг ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ на 

умовах сплати ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ ЛІЗИНГОДАВЦЮ лізингової плати за користування 

ОБЛАДНАННЯМ шляхом перерахування лізингових платежів ЛІЗИНГОДАВЦЮ. 

4.2. Розмір, строки та порядок сплати ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ лізингових платежів ЛІЗИНГОДАВЦЮ 

встановлюється в «Розрахунку лізингової плати», який підписується сторонами одночасно з договором. 

Лізингові платежі сплачуються в безготівковій формі. 

4.3. Перший лізинговий платіж вноситься через ____ місяці з моменту передачі ОБЛАДНАННЯ в лізинг, 

обумовленого в п.3.1 цього договору, а наступні лізингові платежі вносяться послідовно з інтервалами в ______ 

місяці з дати, коли мав бути сплачений перший лізинговий платіж. 

4.4. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ зобов'язаний своєчасно сплачувати передбачені цим договором лізингові платежі. 

У випадку прострочки ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ сплати ЛІЗИНГОДАВЦЮ лізингових платежів, 

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ сплачує пеню в розмірі ____% від належної до сплати суми за кожен день прострочки. 

Сплата пені не звільняє ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА від проведення передбачених Договором розрахунків. 

4.5. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ не може вимагати від ЛІЗИНГОДАВЦЯ ніякого відшкодування або зменшення 

суми лізингових платежів у випадку перерви в експлуатації ОБЛАДНАННЯ, з якої б причини це не сталося, 

включаючи форс-мажорні обставини. 

4.6. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ не має права затримувати лізингові платежі, строк сплати яких настав, навіть з 

причин пошкодження ОБЛАДНАННЯ або внаслідок виникнення форс-мажорних обставин. 
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4.7. Відповідальність за ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження ОБЛАДНАННЯ несе 

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ. У випадку повного знищення ОБЛАДНАННЯ сума наступних лізингових платежів, а 

також усі прострочені суми, які належать до сплати ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ, повинні бути сплачені 

ЛІЗИНГОДАВЦЮ в строки та на умовах ______ (строки та умови сплати лізингових платежів). 

5. Передача обладнання в лізинг 

5.1. Передача ЛІЗИНГОДАВЦЕМ та прийняття ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ ОБЛАДНАННЯ в лізинг 

засвідчується «Актом приймання-передавання обладнання в лізинг». 

5.2. На момент передачі ОБЛАДНАННЯ в лізинг воно знаходиться________________ (місцезнаходження 

ОБЛАДНАННЯ). 

6. Використання, технічне обслуговування та ремонт обладнання 

6.1. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ зобов'язується сумлінно дотримуватися під свою відповідальність норм та правил 

експлуатації, технічного обслуговування та ремонту ОБЛАДНАННЯ, встановлених чинним законодавством та 

інструкціями виробника. 

6.2. У випадку виходу ОБЛАДНАННЯ з ладу ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ протягом п'яти днів зобов'язаний 

письмово повідомити про це ЛІЗИНГОДАВЦЯ, якщо до цього часу несправності не будуть усунені. 

6.3. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ за свій рахунок, без подальшої компенсації ЛІЗИНГОДАВЦЕМ та за погодженням 

з ЛІЗИНГОДАВЦЕМ проводить технічне обслуговування та усі види ремонту, модернізації та реконструкції 

ОБЛАДНАННЯ. 

6.4. У випадку заміни в процесі експлуатації ОБЛАДНАННЯ якихось деталей та вузлів, або їх удосконалення, 

вони стають невід'ємною частиною ОБЛАДНАННЯ і переходять у власність ЛІЗИНГОДАВЦЯ. 

6.5. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ несе відповідальність за відповідність рівня кваліфікації персоналу до складності 

виконуваних робіт з експлуатації та обслуговування ОБЛАДНАННЯ та зобов'язаний провести відповідне 

навчання працівників. 

6.6. Одержання необхідних дозволів на експлуатацію ОБЛАДНАННЯ покладається на 

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА. 

6.7. ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ звільняється відповідно до умов цього договору від будь-яких обов'язків і 

відповідальності стосовно технічної гарантії на ОБЛАДНАННЯ. Всі розрахунки по видатках, позовах і 

компенсаціях, пов'язаних з вищезазначеною гарантією, провадяться безпосередньо між 

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ та ПОСТАЧАЛЬНИКОМ. 

7. Передача ризику. Страхування 

7.1. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ власним коштом зобов'язаний застрахувати ОБЛАДНАННЯ від передбачених 

Договором ризиків, про що ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ зобов'язується укласти зі страховою компанією «Договір 

страхування», в якому передбачити відшкодування можливого завданого збитку у межах страхової суми на 

користь ЛІЗИНГОДАВЦЯ. Дія страхового договору повинна охоплювати весь період дії даного Договору. 

7.2. За договором страхування ОБЛАДНАННЯ повинне бути застраховане від фізичного знищення або 

пошкодження, включаючи випадки пожежі, повені, фізичного пошкодження, зіткнення, вибуху, удару 

блискавки; пограбування, знищення, крадіжки та інших протиправних дій третіх осіб, ________________. 

(інші види страхових ризиків) 

7.3. ОБЛАДНАННЯ повинно бути застраховане в місячний строк з моменту передачі ОБЛАДНАННЯ в лізинг, 

обумовленого в п. 3.1 цього договору. До моменту страхування відповідальність щодо збитків, завданих у 

зв'язку з будь-яким пошкодженням або знищенням ОБЛАДНАННЯ покладається на ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА. 

7.4. В разі настання страхового випадку ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ зобов'язаний в триденний строк з моменту 

настання страхового випадку надіслати ЛІЗИНГОДАВЦЮ телеграмою або факсом повідомлення про 

страховий випадок. У випадку відмови страхової компанії сплатити страхове відшкодування  
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ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ зобов'язується вжити необхідних заходів щодо вирішення спору в претензійно-

позовному порядку відповідно з законодавством України. 

7.5. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ зобов'язується нести матеріальну відповідальність за будь-які додаткові 

пошкодження цього ОБЛАДНАННЯ, які виникнуть в результаті його використання до початку відшкодування 

збитків у відповідності з розпорядженням страхової компанії або рішенням суду. 

8. Право власності на обладнання 

8.1. Протягом усього строку дії цього договору ОБЛАДНАННЯ є власністю ЛІЗИНГОДАВЦЯ. 

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ зобов'язується закріпити на видному місці і зберігати там впродовж всього терміну дії 

Договору об'яву: 

Це обладнання є власністю_______________________________________ (повна назва ЛІЗИНГОДАВЦЯ) 

У відповідних реєстраційних та бухгалтерських документах повинно бути застереження: 

Власник – _____________________________________________________ (повна назва ЛІЗИНГОДАВЦЯ), 

Користувач – ___________________________________________ (повна назва ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА). 

8.2. Протягом всього строку дії даного Договору ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧУ забороняється без згоди 

ЛІЗИНГОДАВЦЯ здавати ОБЛАДНАННЯ в суборенду, позичати третій стороні, віддавати його в заставу або 

відчужувати будь-яким іншим способом, використовувати на інші, не передбачені інноваційним проектом, цілі. 

8.3. Умови переходу права власності на ОБЛАДНАННЯ: ________________________________________. 

8.4. У випадку переходу прав власності на ОБЛАДНАННЯ до ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА оформляються всі 

необхідні, передбачені чинним законодавством, документи. 

9. Дострокове припинення дії Договору 

9.1. Дія Договору може бути достроково припинена: 

9.1.1. За взаємною згодою Сторін, про що укладається додаткова угода до цього Договору; 

9.1.2. В передбачених чинним законодавством випадках; 

9.1.3. З ініціативи ЛІЗИНГОДАВЦЯ, якщо ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ не виконує будь-якого зі своїх зобов'язань 

за цим Договором. В такому випадку ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ виставляє претензію ЛІЗИНГООДЕР-ЖУВАЧУ про 

припинення дії цього Договору у відповідності з чинним законодавством. 

9.2. У випадку дострокового припинення дії цього Договору відповідно п. 9.1.3 Договору ЛІЗИНГООДЕР-

ЖУВАЧ зобов'язаний протягом ____________________ банківських днів з дати отримання претензії 

ЛІЗИНГОДАВЦЯ перерахувати йому суму належних до сплати лізингових платежів та штрафних санкцій, 

передбачених цим Договором. 

10. Інші умови 

10.1. Якщо в подальшому будуть збільшені ставки діючих на момент укладення Договору податків, зборів та 

інших передбачених чинним законодавством платежів, які мають відношення до ОБЛАДНАННЯ або до 

визначення розміру лізингової плати, чи будуть впроваджені нові їх види, то розмір лізингової плати підлягає 

перегляду, про що сторони укладають додаткову угоду до цього договору. 

10.2. Умови переоцінки ОБЛАДНАННЯ:_______________________________________________________. 

10.3. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ має право промислового використання ОБЛАДНАННЯ тільки за умови його 

страхування. 

10.4. ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ має право: безперешкодного доступу до ОБЛАДНАННЯ; здійснення перевірки умов 

його зберігання, обслуговування та експлуатації тощо. 

10.5. Інші умови:___________________________________________________________________________. 

11. Форс-мажор 

11.1. До форс-мажорних обставин належать: обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, 

такі як війна, пожежа, повінь, землетрус; заборонні заходи вищих законодавчих та/або виконавчих органів 

державної влади, що виникли після укладання цього Договору, та які сторони не могли передба- 

 



 
 

161 
 

Закінчення додатка 8 
чити або запобігти їм прийнятними заходами, якщо ці обставини вплинули на виконання ними своїх 

зобов'язань за даним Договором. В цьому випадку термін виконання зобов'язань за цим договором змінюється 

за взаємною згодою, про що сторони укладають додаткову угоду до цього договору. 

11.2. У разі виникнення зазначених у п. 11.1 договору обставин, сторони протягом п'яти календарних днів 

письмово сповіщають одна одну про наявність даних обставин, підтверджуючи це відповідними офіційними 

документами. Якщо сторони без поважних причин не сповістили у зазначений строк про виникнення форс-

мажорних обставин, то вони у подальшому не мають права вимагати зміни строків виконання умов цього 

договору. 

11.3. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються понад ______ місяців, то сторони можуть прийняти 

рішення про зміну строків виконання умов цього договору або про його припинення, про що укладається 

додаткова угода. 

12. Вирішення спорів 

12.1. Всі можливі спори та розбіжності, що виникли під час дії цього Договору або у зв'язку з ним, Сторони 

намагатимуться вирішувати за домовленістю, шляхом переговорів. 

12.2. Якщо Сторони не зможуть досягти згоди за домовленістю, то для розгляду і вирішення спору 

заінтересована Сторона звертається до арбітражного суду. 

13. Заключні положення 

13.1. Даний Договір вступає в дію з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін 

Договору. 

13.2. Термін дії Договору зумовлений строком лізингу. Договір втрачає свою силу після виконання Сторонами 

своїх зобов'язань по ньому. 

13.3. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути зроблені тільки у письмовій формі. 

13.4. Сторони зобов'язані вчасно повідомляти одна одну про зміни юридичної адреси, місцезнаходження, 

банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів та телексу, керівників підприємства, статутних 

документів, зміну форми власності та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та 

виконання зобов'язань по ньому. Підписання цього Договору пов'язує обов'язками не тільки його Сторони, але 

й їхніх правонаступників. 

13.5. Цей Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для 

ЛІЗИНГОДАВЦЯ та ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА. 

13.6. Всі додатки та доповнення до даного Договору є його невід'ємною частиною. 

 

Реквізити та підписи Сторін 

 

Лізингодавець Лізингоодержувач 

__________________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________________ 

 

М.П. М.П. 
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Додаток 9 

ДОГОВІР ОРЕНДИ РУХОМОГО МАЙНА 

м.___________                «___» ___________ 20__ р. 

 

Приватне підприємство ____________ (надалі – Орендодавець), в особі директора ___________________, який 

діє на підставі довіреності ________________________, з однієї Сторони, та Приватне підприємство 

«______________» (надалі – Орендар), в особі директора ____________, який діє на підставі повноважень 

наданих Статутом, з другої сторони, надалі іменуються разом – «Сторонами», а кожна окремо – «Сторона», 

уклали цей Договір оренди майна (надалі – Договір) про наступне: 

1. Предмет Договору 

1.1. Відповідно до умов цього Договору Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне володіння 

та користування на умовах оренди майно перелік якого визначається у Специфікації, яка є невід'ємною 

частиною цього Договору (надалі – Об'єкт оренди). 

1.2. Загальна вартість Об'єкту оренди становить _____________________грн. 

1.3. Орендодавець засвідчує відсутність претензій третіх осіб на Об'єкт оренди, а також те, що на момент 

підписання цього Договору Об'єкт оренди не знаходиться під арештом або забороною, не виступає предметом 

будь-якого іншого Договору, а право власності на нього не перебуває під жодним обтяженням. 

1.4. Об'єкт оренди передається Орендарю для використання його у відповідності до напрямів його 

господарської діяльності. 

2. Порядок та умови передачі та повернення Об'єкту оренди 

2.1. Вступ Орендаря у володіння та користування Об'єктом оренди настає одночасно з підписанням Сторонами 

Акту про його прийом-передачу. 

2.2. Якщо при передачі Об'єкту оренди Орендар виявить його окремі недоліки, він повинен негайно повідомити 

про це Орендодавця, відобразивши свої зауваження в Акті прийому-передачі. В такому випадку Орендодавець 

зобов'язаний самостійно усунути ці недоліки або обумовити в Акті прийому-передачі Об'єкту оренди його нову 

вартість, виходячи із затрат, необхідних для такого усунення. 

2.3. У випадку, якщо Орендар не повідомить Орендодавця згідно з п. 2.2 Договору про виявлені недоліки, то 

вважається, що Об'єкт оренди передано першому в належному стані і в нього не виникатиме жодних претензій 

щодо стану Об'єкту оренди в майбутньому. 

2.4. Передача Об'єкту оренди Орендарю не спричиняє передачу останньому права власності на нього. 

Орендар володіє й користується ним протягом строку оренди. 

2.5. Об'єкт оренди підлягає поверненню Орендодавцеві у випадках: 

– закінчення терміну оренди; 

– припинення дії Договору за взаємною згодою Сторін; 

– розірвання Договору; 

– загибелі Об'єкту оренди; 

– оголошення Орендаря банкрутом. 

2.6. Орендар зобов'язується повернути Об'єкт оренди Орендодавцю не пізніше 10 (десяти) календарних днів із 

моменту, коли настала одна з подій, визначених п. 2.5 Договору. Майно вважається поверненим Орендодавцю з 

моменту підписання Сторонами Акту повернення. 

2.7. Обов'язок по складанню Акту прийому-передачі або повернення покладається на Сторону, яка передає або 

повертає Об'єкт оренди іншій Стороні Договору. 

3. Термін оренди 

3.1. Термін оренди становить одинадцять календарних місяців із моменту прийняття Орендарем Об 'єкту оренди 

за Актом прийому-передачі. 
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3.2. Якщо жодна зі Сторін в 30 денний термін до закінчення цього Договору не заявить про намір його 

припинити або змінити, цей Договір щоразу автоматично продовжується на той самий термін та на тих самих 

умовах, які були передбачені цим Договором. 

3.3. Термін оренди може бути скорочений тільки за взаємною згодою Сторін. 

4. Орендна плата 

4.1. За користування Об'єктом оренди Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату, незалежно від наслідків 

своєї господарської діяльності, у розмірі ________________ гривень за кожен місяць терміну оренди, у тому 

числі ПДВ. 

4.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку шляхом перерахування суми, зазначеної у п. 4.1. 

цього Договору на поточний рахунок Орендодавця щомісячно не пізніше 10-го числа місяця наступного за 

звітним. 

4.3. З ініціативи однієї зі Сторін та за взаємною згодою розмір орендної плати, періодичність платежів та їх 

форми можуть бути змінені у будь-який час. 

4.4. Передбачені п. 4.3 узгодження Сторін фіксуються у відповідних додаткових угодах, що становлять 

невід'ємну частину даного Договору. 

4.5. Орендар вправі здійснювати авансову виплату орендної плати. 

4.6. У разі, якщо протягом дії цього Договору оренди визначений Державним комітетом статистики України 

індекс інфляції за будь-який календарний місяць становитиме більше 400 (чотирьохсот) %, то розмір орендної 

плати за кожний наступний місяць визначається шляхом корегування розміру місячної орендної плати за 

попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. 

5. Права та обов'язки Сторін 

5.1. Орендодавець зобов'язаний: 

5.1.1. Передати Орендарю в користування Об'єкт оренди, за Актом прийому-передачі, який становить 

невід'ємну частину Договору. 

5.1.2. Повідомити Орендаря про усі відомі йому недоліки Об'єкту оренди. 

5.1.3. Передати Орендарю Специфікацію та технічну документацію, необхідну для нормального використання 

останнім переданого Об'єкту оренди. 

5.1.4. Своєчасно та в повному обсязі виконувати прийняті на себе зобов'язання відповідно до умов Договору. 

5.1.5. Сприяти Орендарю у вирішенні всіх питань, пов'язаних із використанням Об'єкту оренди, та оформленні 

документів (дозволів та ліцензій), необхідних для здійснення підприємницької діяльності на Об'єкті оренди. 

5.1.6. Проводити капітальний ремонт Об'єкту оренди чи його складової частини або оплачувати такий ремонт, 

якщо за погодженням Сторін їх проводить або замовляє Орендар. 

5.1.7. Усувати наслідки аварій та пошкоджень Об'єкту оренди, що сталися за обставин, що не залежать від волі 

Сторін. 

5.1.8. Прийняти Об'єкт оренди від Орендаря після закінчення строку Договору та в інших випадках, 

передбачених п. 2.5. Договору. 

5.1.9. Самостійно та за власний рахунок сплачувати плату за землю (земельний податок) у розмірі та порядку, 

що встановлені чинним законодавством України. 

5.2. Орендодавець мас право: 

5.2.1. Здійснювати перевірку наявності, стан, ефективність використання та умови експлуатації та цільове 

використання Об'єкту оренди Орендарем. 

5.2.2. Вимагати від Орендаря відшкодування збитків, завданих із його вини, внаслідок порушення умов 

Договору. 
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5.2.3. Виступати з ініціативою дострокового припинення дії Договору в разі погіршення стану Об'єкту оренди з 

причини неправильного його використання або у випадку прострочення Орендарем сплати орендної плати за 

два місяці. 

5.2.4. Вчасно та в повному розмірі отримувати орендну плату, визначену Договором, а також виступати з 

ініціативою про збільшення розміру орендної плати. 

5.3. Орендар зобов'язаний: 

5.3.1. Прийняти за Актом прийому-передачі та використовувати Об'єкт оренди у відповідності з його цільовим 

призначенням та умовами цього Договору. 

5.3.2. Сплачувати орендну плату на умовах, визначених у розділі 4 Договору. 

5.3.3. Забезпечити збереження Об'єкту оренди, вживати заходів для запобігання будь-якого пошкодження та 

псування Об'єкту оренди. 

5.3.4. Погоджувати з Орендодавцем розмір орендних платежів, що підлягають коригуванню у випадках, 

передбачених п. 4.3 цього Договору. 

5.3.5. У визначені Договором строки надавати Орендодавцеві відомості про технічний стан Об'єкту оренди. 

5.3.6. У випадках, передбачених п. 2.5 Договору у разі припинення або розірвання Договору оренди повернути 

Орендодавцеві Об'єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на час передачі його в оренду з урахуванням 

фізичного зношення, відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) 

орендованого Майна з вини Орендаря. 

5.3.7. Не здавати Об'єкт оренди як повністю так і частково в суборенду, без погодження з Орендодавцем. 

5.3.8. Не здійснювати перепланування, реконструкцію Об'єкту оренди без погодження з Орендодавцем. 

5.3.9. Забезпечувати доступ в приміщення працівників Орендодавця для огляду й контролю технічного стану та 

технічного обладнання приміщень. 

5.3.10. Після припинення чинності цього Договору повернути за Актом прийому-передачі Об'єкт оренди. 

5.4. Орендар має право: 

5.4.1. Перевірити стан Об'єкту оренди, що передається йому в оренду, при необхідності відобразити свої 

претензії в Акті його прийому-передачі. 

5.4.2. Самостійно здійснювати свою господарську діяльність, використовуючи Об'єкт оренди, зокрема, 

самостійно визначати порядок користування Об'єктом оренди. 

6. Поліпшення Об'єкту оренди. Джерела їх фінансування 

6.1. Будь-які поліпшення Об'єкту оренди Орендар вправі здійснювати лише при наявності письмової згоди 

Орендодавця. Проведені Орендарем поліпшення Об'єкту оренди без згоди Орендодавця являються власністю 

Орендодавця. 

6.1.1. Поточний та капітальний ремонт Об'єкту оренди, проводяться Орендарем за власний рахунок та по 

закінченню звітного періоду підлягають відшкодуванню Орендодавцем. Підставою для визначення вартості 

проведених робіт (ремонтів) є підписаний Сторонами двохсторонній Акт понесених витрат з ремонту (наданих 

послуг), та надання Орендарем усіх підтверджуючих документів до цього Акту. 

6.2. Усі поліпшення Об'єкту оренди, проведені Орендарем за згодою Орендодавця і за рахунок коштів 

Орендаря, є власністю останнього й у випадку закінчення терміну оренди можуть бути демонтовані Орендарем 

за умови недопущення погіршення технічного стану Об'єкту оренди. 

6.3. Якщо здійснені Орендарем за його рахунок і за погодженням з Орендодавцем поліпшення Об'єкту оренди 

неможливо відділити від нього без заподіяння йому шкоди, Орендодавець компенсує витрати на такі 

поліпшення на підставі поданих Орендарем, підтверджуючих вартість, документів. 

7. Амортизація Об'єкту оренди 
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7.1. Амортизаційні відрахування на Об'єкт оренди нараховуються Орендодавцем та залишаються в 

розпорядженні Орендодавця і використовуються на повне відновлення основних фондів. Поліпшення Об'єкта 

оренди, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю Орендодавця. 

8. Надання інформації 

8.1. Відповідно до умов цього Договору Орендар зобов'язаний не менше одного разу на квартал надавати 

Орендодавцеві відомості про технічний стан Об'єкту оренди. На письмовий запит Орендодавця такі відомості 

повинні бути надані негайно. 

8.2. У випадку порушення справи про банкрутство Орендаря, останній подає відомості про порушення справи 

негайно. 

9. Відповідальність Сторін 

9.1. У випадку невиконання зобов'язань, передбачених пп. 4.1, 4.2 Договору, Орендар сплачує на користь 

Орендодавця за весь період прострочення пеню в розмірі 0,3 % від суми простроченого платежу за кожен день 

прострочення. 

9.2. У випадку невиконання зобов'язань, передбачених п. 5.3.8 Договору, Орендар сплачує на користь 

Орендодавця за весь період прострочення пеню в розмірі 0,3 % від балансової вартості Об'єкту оренди за кожен 

день прострочення. 

9.3. Будь-яка інша відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору покладається на 

винну Сторону відповідно до норм чинного законодавства України. Виконання винною Стороною умов цього 

розділу Договору не звільняє останню від виконання прийнятих на себе обов'язків за цим Договором. 

9.4. Якщо Орендар допустив погіршення стану Об'єкту оренди або його знищення, він зобов'язаний 

відшкодувати Орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або знищення сталися не з його вини. 

9.5. Ризик випадкової загибелі (знищення) Об'єкту оренди покладається на Орендодавця. 

10. Форс-мажор 

10.1. Сторони взаємно звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх зобов'язань за 

Договором у випадку, коли виконання зобов'язань виявилося неможливим внаслідок впливу непереборної сили, 

тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень 

правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторін) чи інших 

обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. 

10.2. Негайно після виникнення обставин форс-мажору, але не пізніше трьох днів після їх виникнення, Сторона, 

що заявляє про нездатність виконувати свої обов'язки у зв'язку з настанням згаданих вище обставин, письмово 

повідомляє іншу Сторону про наявність таких обставин. Таке повідомлення повинно містити причини 

невиконання обов'язків згідно з умовами Договору та приблизний період дії таких обставин. 

11. Заключні положення 

11.1. Розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається, за винятком випадків, коли одна зі 

Сторін систематично порушує умови Договору і свої зобов'язання. При цьому Сторона-ініціатор розірвання 

Договору зобов'язана письмово повідомити другу Сторону про розірвання Договору не менше ніж за 20 

(двадцять) днів до його розірвання. 

11.2. Спори, що виникатимуть між Сторонами при виконанні цього Договору, підлягають вирішенню шляхом 

переговорів, а у випадку недосягнення згоди передаються на розгляд Господарського суду. 
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11.3. Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами цього Договору і діє протягом усього терміну 

оренди, встановленому п. 3 цього Договору. 

11.4. Зміни і доповнення до Договору приймаються за взаємною згодою Сторін і оформляються окремими 

додатковими угодами, які є невід'ємною частиною Договору. 

11.5. Реорганізація Сторін або перехід права власності на Об'єкт оренди третім особам, не визнається підставою 

для зміни чи розірвання Договору і він зберігає чинність для нового власника Об'єкту оренди (його 

правонаступників). Умови Договору зберігатимуть силу і у випадках, коли після його укладення 

законодавством будуть встановлені правила, які погіршують або покращують становище будь-якої зі Сторін, а 

в частині зобов'язань Орендаря щодо сплати орендної плати – до повного виконання зобов'язань. 

11.6. На правовідносини Сторін за цим Договором не розповсюджуються норми Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна». У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним 

цивільним законодавством України. 

11.7. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та 

протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

11.8. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні 

представниками Сторін у кожному окремому випадку. 

11.9. Сторони цього Договору є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах. 

11.10. Текст Договору складено на українській мові у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу 

(по одному примірнику для кожної Сторони). 

 

Юридичні адреси і реквізити Сторін 

 

Орендодавець Орендар 

__________________________________________ 

 

Від імені Орендодавця 

Директор _________________________ 

 

__________________________________________ 

 

Від імені Орендаря 

Директор _________________________ 

 

                М.П.                  М.П. 
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Додаток 10 

ДОГОВІР ОРЕНДИ 

м.___________                «___» ___________ 20__ р. 

 

______________________________ (надалі іменується «Орендодавець») в особі _____________________, 

що діє на підставі _____________________________, з однієї сторони, та ___________________________ 

(надалі іменується «Орендар») в особі ________________, що діє на підставі ________________________, 

з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона» уклали цей Договір 

оренди (надалі іменується «Договір») про таке: 

1. Загальні положення 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві у 

строкове платне користування‚ а Орендар зобов'язується прийняти у строкове платне користування 

приміщення, що визначене у цьому Договорі (надалі іменується «приміщення‚ що орендується»), та 

зобов'язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату. 

1.2. Адреса будинку‚ у якому знаходиться приміщення‚ що орендується:___________________________. 

1.3. Загальна площа приміщення‚ що орендується: _________________________________________ кв. м. 

1.4. Номер кімнати: ______________________. Поверх: ________________________. 

1.5. Стан приміщення‚ що орендується‚ на момент передання в оренду: придатне для використання у 

відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору. 

1.6. Недоліки приміщення‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду:___________________________ 

(наприклад, приміщення потребує поточного ремонту). 

1.7. Вартість приміщення, що орендується, з урахуванням її індексації _____________________________. 

1.8. В оренду також здається наступне майно‚ яке знаходиться у приміщенні‚що орендується: 

__________________________________________________________________________________________. 

1.9. Сторони домовились про такий порядок про такий порядок відновлення приміщення‚ що орендується: 

ремонт приміщень здійснює ___________________________________________________________________. 

1.10. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Приміщення та Майно 

нараховуються його Власником і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів. 

2. Мета оренди 

2.1. Приміщення‚ що орендується‚ надається Орендарю для ______________________________________. 

3. Порядок передання приміщення в оренду 

3.1. Приміщення та майно‚ що орендуються‚ повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем 

протягом ___________________ з дня набрання чинності цим Договором, але не раніше дати підписання 

Сторонами цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки – не раніше дати 

державної реєстрації Договору) та акта приймання-передавання Приміщення та майна. 

3.2. У момент підписання акта передання-приймання Орендодавець передає Орендарю ключі від примі-щення‚ 

що орендується. 

4. Строк оренди 

4.1. Строк оренди приміщення‚ що орендується‚ складає ______ років з моменту прийняття приміщення‚ що 

орендується‚ за актом передання-приймання. 

5. Орендна плата та розрахунки за Договором 

5.1. Розмір місячної орендної плати з урахуванням її індексації складає:____________________________. 

5.2. Орендна плата сплачується Орендарем в безготівковому порядку на поточний рахунок Орендодавця не 

пізніше ___________________ числа кожного_________________ місяця. 

5.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за 

попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. 

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися за письмовою вимогою Орендодавця. 
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5.5. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі не меншому, 

ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди. 

5.6. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк у розмірі‚ що визначається на 

момент оплати. 

5.7. Вартість комунальних послуг не входить до орендної плати. 

5.8. Усі витрати за користування телефонами оплачуються Орендарем самостійно. 

5.9. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення 

Приміщення та Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не 

звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному 

обсязі, ураховуючи санкції. 

6. Права та обов'язки Орендодавця 

6.1. Орендодавець зобов'язаний: 

– забезпечувати безперешкодне використання Орендарем приміщення‚ що орендується‚ на умовах цього 

Договору; 

– видавати Орендарю документи‚ які свідчать про укладення між Сторонами цього Договору; 

– не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього 

Договору. 

6.2. Орендодавець має право: 

– контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Приміщення та Майна, переданого в 

оренду за цим Договором; 

– виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання; 

– здійснювати контроль за станом Приміщення та Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта 

обстеження. 

7. Права та обов'язки Орендаря 

7.1. Орендар зобов'язується: 

– використовувати приміщення‚ що орендується‚ виключно у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 

цього Договору; 

– протягом місяця після підписання Договору внести завдаток, передбачений цим Договором; 

– своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату; 

– забезпечувати збереження орендованого Приміщення та Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, 

тримати Приміщення та Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної 

безпеки,підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, 

з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; 

– дотримуватися протипожежних правил‚ а також правил користування тепловою та електричною енергією‚ не 

допускати перевантаження електромереж; 

– здійснювати за власний рахунок поточний ремонт приміщення‚ що орендується з періодичністю _____; 

– не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову та перепланування приміщення‚ що 

орендується. 

– забезпечити Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму 

використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором; 

– протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше, ніж на його 

вартість, визначену Орендодавцем; 

– щомісяця до 15 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній 

місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування орендної плати до 

Державного бюджету України). На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаємороз-рахунків по орендних 

платежах і оформляти відповідні акти звіряння; 
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– у разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві, орендоване Приміщення та Майно в 

належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізич-ного 

зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) 

орендованого Майна; 

– здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого Приміщення та Майна. Протягом 15 робочих днів 

після підписання цього Договору укласти з Орендодавцем договір про відшкодування витрат Орендодавця на 

утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю. 

– своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого 

Приміщення. 

7.2. Орендар має право: 

– використовувати орендоване Приміщення та Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору; 

– користуватися системами комунікацій‚ які знаходяться в приміщенні‚ що орендується; 

– здавати майно в суборенду за письмовою згодою Орендодавця; 

– установлювати сигналізацію та інші системи охорони. 

8. Відповідальність Сторін за порушення Договору 

8.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення 

Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні 

законодавством. 

8.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням 

умов, визначених змістом цього Договору. 

8.1.2. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, 

що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 

8.2. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується на 

користь Орендодавця з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені 

від суми заборгованості за кожний день прострочення, уключаючи день оплати. 

8.3. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три 

місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі 50 % від суми заборгованості. 

9. Вирішення спорів 

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між 

Сторонами. 

9.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за 

встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. 

10. Дія Договору 

10.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється їх печатками та підлягає нотаріальному посвід-ченню 

й державній реєстрації. 

10.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання. 

10.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.2 цього Договору та закін-

чується ______________________________________. 

10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало 

місце під час дії цього Договору. 

10.5. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін Договору у разі невиконання іншою стороною 

обов'язків передбачених цим Договором. 

10.6. Орендодавець має право розірвати цей Договір попередивши Орендаря за один місяць. 

11. Прикінцеві положення 
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11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із 

дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, 

визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відпо-

відними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями 

ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

11.2. На момент укладення цього Договору Орендодавець є платником податку на прибуток підприємств на 

загальних умовах. 

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, 

протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше 

стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов 

цього Договору. 

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та 

зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення 

несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків. 

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб 

допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною. 

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у 

разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір. 

11.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у 

___________ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

 

Місцезнаходження і реквізити Сторін 

 

Орендодавець Орендар 

__________________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________ 
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Додаток 11 

ДОГОВІР ПРО ОХОРОНУ ВИРОБНИЧИХ (ГОСПОДАРСЬКИХ) ОБ'ЄКТІВ 

м.___________                «___» ___________ 20__ р. 

 

ЗАМОВНИК: ______________________________, в особі ________________________________________, 

що діє на підставі ____________________________________________________________, з одного боку, і 

ОХОРОННА ФІРМА: _______________________, в особі ________________________________________, 

що діє на підставі _____________________________, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне: 

1. Предмет Договору 

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ОХОРОННА ФІРМА бере під охорону об'єкти, перераховані у переліку та плані 

(схемі) об'єктів, які охороняються, що додаються до договору. 

1.2. Об'єкти, що передаються під охорону, повинні відповідати наступним вимогам: 

а) територія по периметру підприємств, виробничі цехи, склади, бази, будівельні майданчики та підступи до 

них, а також вітрини магазинів, ательє, павільйонів та інші приміщення, що охороняються, з настанням темряви 

повинні освітлюватися __________________________________________________________, 

                                                                                                  (вид, тип освітлення) 

щоб вони були доступні спостереженню нарядів охорони. Освітлення території об'єкта, що охороняється, 

не_здійснюється у випадках ________________________________. Складування будь-яких матеріалів усередині 

об'єкту, що охороняється, може здійснюватися не ближче _______________________від огорожі; 

б) стіни, дахи, стелі, горищні, слухові вікна, люки та двері приміщень, у яких зберігаються товарно-мате-ріальні 

цінності, мають знаходитися у справному стані. На вікнах нижніх поверхів наступних приміщень (за  винятком 

вітринних вікон магазинів, підприємств громадського харчування та ательє): ____________ 

______________________ установлюються металеві грати або віконниці з замками. Тип грат та віконниць 

узгоджується ЗАМОВНИКОМ з місцевими органами Державного пожежного нагляду; 

в) об'єкти повинні бути обладнані наступними технічними засобами охорони: 

__________________________________________________________________________________________ 

(зв'язок, сигналізація, прилади охоронно-пожежної сигналізації, освітлення, огорожа, замки, засуви, турнікети, 

механізовані ворота, оглядові майданчики, кімнати огляду та збереження особистих речей робітників і 

службовців) та засобами для гасіння пожежі. На об'єктах повинен бути забезпечений вільний доступ 

ОХОРОННОЇ ФІРМИ до встановлених приладів охоронно-пожежної сигналізації та засобів для гасіння пожежі. 

Технічний стан об'єктів, що приймаються під охорону, засобів охорони та гасіння пожежі, додаткова потреба в 

цих засобах, а також терміни їх запровадження зазначаються у двосторонньому акті, що складається в момент 

укладення договору та є його невід'ємною частиною. 

1.3. ОХОРОННА ФІРМА спільно із ЗАМОВНИКОМ та місцевими органами Державного пожежного нагляду 

не рідше двох разів на рік здійснює обстеження технічного стану об'єктів, що охороняються, засобів охорони, у 

тому числі приладів охоронно-пожежної сигналізації, перерахованих у п. 2 Даного Договору, про що 

складається акт за підписом осіб, уповноважених на те ОХОРОННОЮ ФІРМОЮ, ЗАМОВНИКОМ і місцевим 

органом Державного пожежного нагляд із зазначенням термінів усунення ЗАМОВНИКОМ виявлених недоліків 

і термінів повідомлення про це ОХОРОННОЇ ФІРМИ та місцевого органу Державного пожежного нагляду. 

1.4. Охорона об'єктів здійснюється в дні та години, зазначені в переліку об'єктів, що додається до договору. 

Система охорони об'єктів і дислокація постів визначаються ОХОРОННОЮ ФІРМОЮ та повідомляються 

ЗАМОВНИКУ. 

1.5. Щоденний прийом під охорону кожного об'єкта та здача його ЗАМОВНИКОВІ, у тому числі й об'єктів, що 

обладнані сигналізацією та під’єднанні до пультів централізованого нагляду, здійснюється в наступному 

порядку: ____________________________________________________________________________. 
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Продовження додатка 11 
1.6. Вказівки ОХОРОННОЇ ФІРМИ щодо дотримання встановленого режиму охорони, впровадження та 

утримання технічних засобів охорони у відповідності до вимог діючих інструкцій, настанов та інших 

документів є обов'язковими для  ЗАМОВНИКА. Обладнання об'єктів технічними засобами охорони та ремонт 

цих засобів здійснюються за рахунок ЗАМОВНИКА, за винятком випадків виходу їх із ладу з вини 

ОХОРОННОЇ ФІРМИ. 

1.7. Сума договору _________________________________________. Оплата за охорону відповідно до 

визначених тарифів здійснюється щомісячно платіжними дорученнями ЗАМОВНИКА, що здаються в установи 

банку за _____ днів до початку наступного місяця. 

2. Обов'язки ОХОРОННОЇ ФІРМИ 

2.1. ОХОРОННА ФІРМА зобов'язана: 

а) організувати та забезпечити охорону товарно-матеріальних цінностей та грошових сум ЗАМОВНИКА, 

прийнятих під охорону, від розкрадання та не допускати проникнення сторонніх осіб на об'єкти, що 

охороняються; 

б) здійснювати на об'єктах перепустковий режим, контролювати ввіз та вивіз (внесення та винесення) товарно-

матеріальних цінностей на територію чи з території об'єкта, що охороняється, за матеріальними перепустками 

встановленої форми; 

в) спільно з ЗАМОВНИКОМ здійснювати акції із впровадження технічних засобів охорони; 

г) здійснювати експлуатаційне обслуговування приладів охоронної сигналізації та усувати несправності за 

заявою ЗАМОВНИКА в технічно можливий термін; 

д) забезпечувати дотримання встановлених правил пожежної безпеки на постах силами працівників охорони 

під час несення ними служби, а у випадку виявлення на об'єкті, що охороняється, пожежі або спрацьовування 

охоронно-пожежної сигналізації внаслідок технічної несправності негайно повідомляти про це в пожежну 

частину та вживати заходів щодо ліквідації пожежі та технічної несправності охоронно-пожежної сигналізації; 

е) приймати від ЗАМОВНИКА печатки і пломби в наступних випадках: ____________________________. 

3. Обов'язки ЗАМОВНИКА 

3.1. ЗАМОВНИК зобов'язаний: 

а) здійснювати визначені договором акції з обладнання об'єктів технічними засобами охорони, створювати 

належні умови для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей та сприяти ОХОРОН-НІЙ ФІРМІ 

при виконанні нею своїх завдань, а також у вдосконаленні організації охорони об'єктів і покращенні 

перепусткового та внутрішнього режимів об'єкта; 

б) перед здачею об'єкта під охорону перевіряти, щоб у приміщенні, що охороняється, у неробочий час не 

залишились сторонні особи, увімкнені електричні та газові прилади й інші джерела вогню; 

в) зачиняти на замки та пломбувати (опечатувати) зовнішні двері складів, баз, виробничих цехів, магазинів, 

ательє, павільйонів та інших виробничих і службових приміщень. Пломбувати (опечатувати) за наявності 

тамбура внутрішні двері. Зачиняти ззовні на висячі замки, окрім внутрішніх замків, та пломбувати 

(опечатувати) двері запасних ходів. Грошові кошти, вироби з дорогоцінним камінням, із золота, платини та 

паладію, годинники в золотих, платинових та срібних корпусах повинні зберігатися в сейфах або металевих  

шафах (ящиках), прикріплених до підлоги, а особливо дорого коштуючі вироби після закінчення робочого часу 

– у відокремлених зачинених приміщеннях, а також із дотриманням інших діючих правил; 

г) установлювати на об'єктах, де є внутрішній телефонний зв'язок, телефони в місцях знаходження постів; у 

неробочий для об'єктів час один із телефонів міської лінії установлювати на місці, доступному для працівників 

охорони; 

д) вмикати охоронну сигналізацію після закінчення робочого дня на об'єкті, а у випадку її несправності негайно 

повідомляти про це ОХОРОННУ ФІРМУ та не залишати об'єкт до усунення несправності або передачі об'єкта 

ОХОРОННІЙ ФІРМІ в установленому порядку. Через 5 хвилин після повідомлення на пульт централізованої 

охорони про здачу об'єкта під охорону пересвідчитися в тому, що об'єкт під охорону прийнятий. 
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4. Відповідальність ОХОРОННОЇ ФІРМИ 

4.1. ОХОРОННА ФІРМА несе матеріальну відповідальність за збиток: 

а) спричинений крадіжками товарно-матеріальних цінностей, здійсненими шляхом злому на об'єктах 

приміщень, що охороняються, замків, вікон, вітрин та огорож, іншими засобами в результаті незабезпечення 

належної охорони або внаслідок невиконання ОХОРОННОЮ ФІРМОЮ встановленого на об'єкті, що 

охороняється, порядку вивозу (винесення) товарно-матеріальних цінностей, а також розкраданнями, 

здійсненими шляхом грабунку або при розбійницькому нападі; 

б) завданий знищенням або пошкодженням майна (в тому числі шляхом підпалу) сторонніми особами, які 

проникли на об'єкт, що охороняється, у результаті неналежного виконання ОХОРОННОЮ ФІРМОЮ узятих за 

договором зобов'язань; 

в) спричинений пожежами або в силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону об 'єкта. Факти 

крадіжки, грабунку, розбійництва, а також факти знищення або пошкодження майна сторонніми особами, які 

проникли на об'єкт, що охороняється, або через пожежу, або в силу інших причин з вини працівників, що 

здійснюють охорону об'єктів, встановлюються органами дізнання, слідства або судом. 

4.2. Про факт порушення цілісності приміщень, що охороняються, або завдання збитку шляхом пошкодження 

майна ОХОРОННА ФІРМА повідомляє у чергову частину органу внутрішніх справ та ЗАМОВНИКУ. До 

прибуття представників органу внутрішніх справ або слідства ОХОРОННА ФІРМА забезпечує недоторканість 

місця події. Зняття залишків товарно-матеріальних цінностей повинно бути здійснене негайно після прибуття 

представників сторін на місце події. 

4.3. Відшкодування ЗАМОВНИКУ завданого з вини ОХОРОННОЇ ФІРМИ збитку здійснюється після надання 

ЗАМОВНИКОМ постанови органів дізнання, слідства або вироку суду, що встановив факт крадіжки, грабежу, 

розбійництва, а також факт знищення або пошкодження майна сторонніми особами, які проникли на об'єкт, що 

охороняється, або внаслідок пожежі чи в силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону 

об'єкта. Розмір збитку повинен бути підтверджений відповідними документами та розрахунком вартості 

викрадених, знищених або пошкоджених товарно-матеріальних цінностей та викрадених грошових сум, 

укладеними за участі ОХОРОННОЇ ФІРМИ та звіреними з бухгалтерськими даними. До збитку, що 

відшкодовується, входить вартість викраденого або пошкодженого майна, розмір зниження вартості 

пошкоджених товарно-матеріальних цінностей, витрати, здійснені на відновлення пошкодженого майна, а 

також викрадені грошові суми. 

4.4. У випадку виявлення винних осіб майновий збиток стягується з них ОХОРОННОЮ ФІРМОЮ. 

5. Термін дії Договору 

5.1. Даний Договір укладається терміном на __________________ і набирає чинності з дня підписання. 

5.2. Усі суперечки за Даним Договором підлягають розв'язанню у визначеному законом порядку. 

Договір з додатками укладається у двох примірниках, з яких перший знаходиться у ОХОРОННОЇ ФІРМИ, 

другий – у ЗАМОВНИКА. 

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін 

ЗАМОВНИК 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

 

ПІДПИ

СИ 

 

    За ЗАМОВНИКА 

    Керівник __________/__________/ 

                      М.П. 

ОХОРОННА ФІРМА 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 СТОРІН 

 

ЗА ОХОРОННУ ФІРМУ 

Керівник __________/__________/ 

                   М.П. 
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Додаток 12 

ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА БУДІВНИЦТВО 

м.___________                «___» ___________ 20__ р. 

 

_____________________________________________________ (назва підприємства, організації, установи) 

(надалі іменується «Замовник») в особі ________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

що діє на підставі _____________, з одного боку, та____________________________ (назва підприємства, 

організації, установи) (надалі іменується «Підрядник») в особі ______________________, (посада, прізвище, 

ім'я, по батькові), що діє на підставі _____________, з другого боку, уклали цей Договір підряду на будівництво 

(надалі іменується «Договір») про таке: 

1. Предмет Договору 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов'язання своїми силами і 

засобами, на власний ризик збудувати і здати Замовникові об'єкт __________ відповідно до затвердженої 

(вказати який саме) проектно-кошторисної документації і в обумовлений цим Договором строк, а Замовник 

зобов'язується надати Підрядникові будівельний майданчик, проектно-кошторисну документацію, забезпечити 

своєчасне фінансування будівництва (і забезпечення необхідними будівельними та іншими матеріалами), 

прийняти закінчений будівництвом об'єкт і повністю сплатити вартість виконаних робіт (і матеріалів, якщо 

будівництво здійснюється за рахунок матеріалів Підрядника). 

1.2. Забезпечення будівництва технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апаратурою та 

інструментом покладається на _____________________________. 

(Замовника чи Підрядника) 

2. Умови Договору 

2.1. Замовник не пізніше ___ днів після набуття чинності цим Договором передає Підрядникові будівельний 

майданчик і проектно-кошторисну документацію. 

2.2. Не пізніше ____ днів після отримання будівельного майданчика і згаданої вище документації Підрядник 

приступає до будівництва. 

2.3. Строки виконання окремих обсягів робіт і їх оплата передбачені в календарному плані (додаток N 1 до 

цього Договору), який є невід'ємною частиною цього Договору. 

2.4. Якщо в ході виконання робіт Підрядник допустить відхилення від вимог проектно-кошторисної 

документації, які погіршують якість виконання робіт, то Підрядник зобов'язаний усунути їх за свій рахунок. 

2.5. При виникненні необхідності внесення змін в порядок виконання робіт або кошторис, Підрядник приймає 

рішення з цих питань лише за згодою Замовника. 

3. Розмір оплати і порядок розрахунків 

3.1. Вартість виконання будівельних робіт становить _____ грн. 

3.2. Замовник проводить оплату Підряднику виконаних робіт по їх поетапному завершенні згідно з 

календарним планом, але не пізніше ___ днів після прийому обсягу виконаних робіт. 

3.3. Остаточний розрахунок за будівництво об'єкта Замовником проводиться не пізніше___ днів після прийому 

збудованого об'єкта комісією Замовника. 

4. Права і обов'язки Сторін 

4.1. Підрядник зобов'язаний: 

– виконувати визначені цим Договором роботи якісно і в узгоджений календарним планом строк, не допускати 

відхилення від проектно-кошторисної документації; 

– у разі виникнення необхідності внесення змін в проект виконання робіт чи їх кошторис узгоджувати ці 

питання із Замовником; 

– за свій рахунок усувати неякісно та з відхиленням від проекту виконані роботи; 

– своєчасно повідомляти Замовника про готові для прийому обсяги робіт і об'єкта в цілому. 
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4.2. Підрядник має право: 

– одержувати оплату за виконані обсяги робіт в розмірах і у строки, передбачені календарним планом; 

– залучати за своїм вибором для виконання певних обсягів робіт субпідрядні спеціалізовані будівельні та інші 

організації; 

– _________________ (інші права). 

4.3. Замовник зобов'язаний: 

– забезпечити своєчасну передачу Підрядникові проектно-кошторисної документації не пізніше ___ днів після 

набуття чинності цим Договором; 

– не пізніше ___ днів після повідомлення Підрядника про виконання певного обсягу робіт згідно з календарним 

планом забезпечити їх приймання і здійснити оплату в передбаченому цим Договором обсязі; 

– не пізніше ___ днів після отримання від Підрядника повідомлення про завершення будівництва направити 

комісію для приймання збудованого об'єкта. Комісія повинна здійснити приймання об'єкта в порядку, 

установленому відповідним чинним законодавством, не пізніше ___ днів від початку її роботи. 

4.4. Замовник має право: 

– контролювати стан та якість виконання будівельних робіт і вимагати від Підрядника за рахунок останнього 

усувати виявлені відхилення від проекту та переробляти неякісно виконані роботи; 

– _________________ (інші права). 

5. Відповідальність Сторін і вирішення спорів 

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим 

Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне 

виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. 

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося 

не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для 

належного виконання зобов'язання. 

5.3. За затримку передачі Підряднику проектно-кошторисної документації Замовник сплачує Підрядникові 

пеню в розмірі ____ грн. за кожний день прострочення. 

5.4. При простроченні платежу за виконані роботи і простроченні остаточного розрахунку за збудований об'єкт 

Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі: __% від суми заборгованості за кожний день прострочення. 

5.5. За перевищення передбачених цим Договором строків закінчення будівництва об'єкта, за умови відсутності 

в цьому перешкод з боку Замовника, Підрядник сплачує Замовникові пеню в розмірі ___ % від вартості об'єкта 

будівництва за кожний день прострочення платежу, але не більше ___ грн. 

5.6. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання 

умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо 

вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та 

підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством. 

6. Строк дії Договору та інші умови 

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх 

зобов'язань за цим Договором. 

6.2. Одностороннє розірвання цього Договору не допускається, крім випадків, коли одна із Сторін 

систематично (більше ___ разів) порушує умови цього Договору. 

6.3. Дострокове розірвання цього Договору можливе лише за взаємною згодою Сторін, яка оформлюється 

додатковою угодою до цього Договору. 

6.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та 

протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 
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6.5. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою 

до цього Договору. 

6.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають 

юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те 

представниками Сторін.  

6.7. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, 

регламентуються нормами чинного в Україні законодавства. 

6.8. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має 

однакову юридичну силу. 

 

Місцезнаходження і реквізити Сторін 

 

Замовник 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

 

Підпис

и 

 

    Замовник 

    __________/__________/ 

    М.П. 

Підрядник 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 сторін 

 

Підрядник 

____________/___________/ 

М.П. 
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ДОГОВІР ПОЗИКИ 

м.___________                «___» ___________ 20__ р. 

 

Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________________________________, громадянин 

України, паспорт: серія _________ N _______________________, виданий ___________________________ 

_________________________________________________________ місце проживання _________________ 

__________________________________________________________ (повна поштова адреса),  який іменується 

далі Позикодавець, і 

Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________________________________, громадянин 

України, паспорт: серія ________ N _______________________, виданий ____________________________ 

________________________________________________________ місце проживання__________________ 

____________________________________________________________ (повна поштова адреса), який іменується 

далі Позичальник, уклали Договір про таке: 

1. Позикодавець надає Позичальнику позику «____» ________________ р. готівкою в сумі ____________ 

___________________________ (цифрами, прописом). 

2. Позичальник зобов'язується повернути в термін і на умовах, передбачених цим Договором, суму позики. 

3. Сторони домовилися, що Позичальник розпочне погашати свій борг з «____» __________ р. щомісячними 

(квартальними) рівними частками по _________ гривень на місяць (квартал). 

При порушенні Позичальником терміну, встановленого для повернення чергової частини позики, Позикодавець 

має право зажадати дострокового повернення всієї суми позики, що залишилася. 

4. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково погасити борг. 

5. У разі зміни адреси Сторона, що змінила адресу, зобов'язана повідомити іншу Сторону протягом _________ 

днів. 

6. Договір вважається укладеним з моменту передачі грошей Позичальнику. 

7. Усі спори вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – у суді. 

8. Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. 

 

Адреси і реквізити Сторін 

 

Позикодавець 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

 

Підпис

и 

 

    Позикодавець 

    __________/__________/ 

    М.П. 

Позичальник 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 сторін 

 

Позичальник 

____________/___________/ 

М.П. 
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Додаток 14 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

м.___________                «___» ___________ 20__ р. 

 

_______________________, (надалі іменується «Замовник») в особі _____________________________, що діє на 

підставі ___________________, з однієї сторони, та _______________________, (надалі іменується 

«Виконавець») в особі ___________________________, що діє на підставі ___________________, з іншої 

сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про 

надання послуг (надалі іменується «Договір») про наступне: 

1. Загальні положення 

1.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Виконавець зобов'язується за завданням Замовника 

протягом визначеного в Договорі строку надавати за плату наступні послуги (надалі іменуються «послуги»): 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________, а Замовник зобов'язується оплачувати надані послуги. 

1.2. Детальна інформація щодо послуг, які надаються за цим Договором, міститься у Додатку № _ до цього 

Договору, та визначається у завданні Замовника, яке надається ним Виконавцеві шляхом _____________ у 

строк ___________________. 

2. Права та обов'язки Сторін 

2.1. Виконавець зобов'язаний: 

– за письмовим завданням Замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором послуги в строк 

не пізніше ______ днів з дня отримання завдання; 

– забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником в Додатку 

№ ____ до цього Договору (або згідно із вимогами, яким такі послуги звичайно повинні відповідати); 

– при неможливості в передбачений цим Договором строк надати послуги, негайно повідомити про це 

Замовника шляхом __________. 

2.2. Виконавець має право: 

– отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором, а саме: __________, 

шляхом _____________ в строк _______________; 

– отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором. 

2.3. Замовник зобов'язаний: 

– приймати від Виконавця результати надання послуг шляхом __________, якщо надані послуги відповідають 

умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором; 

– забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання послуг. 

2.4. Замовник має право: 

– відмовитись від прийняття результатів надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам 

Договору шляхом __________ в строк ______________, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо 

вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим 

Договором; 

– _______________________________________________________________. 

3. Оплата послуг і порядок їх приймання 

3.1. За надання передбачених Договором послуг Замовник виплачує Виконавцю ________ грн. протягом 

________________ шляхом __________________. 

3.2. Здавання послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом приймання-

передачі  наданих послуг, який підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) 

робочих днів після фактичного надання послуг. 
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3.3. Підписання Акта приймання-передачі наданих послуг представником Замовника є підтвердженням 

відсутності претензій з його боку. 

4. Відповідальність Сторін за порушення Договору 

4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним 

законодавством України. 

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням 

умов, визначених змістом цього Договору. 

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи 

необережності). 

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, 

що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 

4.2. У випадку порушення строку надання послуг Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі _______ 

грн. 

4.3. У разі прострочення оплати послуг, наданих Виконавцем, Замовник сплачує пеню у розмірі ____________ 

за кожний день прострочення. 

5. Вирішення спорів 

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між 

Сторонами. 

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за 

встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України. 

6. Дія Договору 

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення 

печатками Сторін. 

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується 

____________________________________. 

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало 

місце під час дії цього Договору. 

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір 

можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної 

додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у 

чинному законодавстві України. 

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може 

бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової 

угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному 

законодавстві України. 

7. Прикінцеві положення 

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із 

дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, 

визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними 

нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких 

правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, 

протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше 

стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися  при тлумаченні умов цього 

Договору. 
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7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та 

зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення 

несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб 

допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною. 

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, 

якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за 

умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками. 

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у 

двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

7.8. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на 

загальних умовах. 

 

Місцезнаходження і реквізити Сторін 

 

Замовник 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

 

Підпис

и 

 

    Замовник 

    __________/__________/ 

    М.П. 

Виконавець 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 сторін 

 

Виконавець 

____________/___________/ 

М.П. 
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Додаток 15 

ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

м.___________                «___» ___________ 20__ р. 

 

Сторони: 

Сторона-1 ______________________________________________________________ (повне найменування 

юридичної або ПІБ фізичної особи) у особі ___________________________________, діючого на підставі 

________________________, з одного боку, і 

Сторона-2 ______________________________________________________________ (повне найменування 

юридичної або ПІБ фізичної особи) у особі ________________, діючого на підставі __________________, з 

другого боку, уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет Договору 

1.1. Сторони домовилися про організацію спільної діяльності в сфері ___________ для досягнення наступних 

господарських і комерційних цілей:  

1.1.1. ______________________________; 

1.1.2. ______________________________; 

1.1.3. ______________________________. 

1.2. Сторони зобов'язуються діяти спільно шляхом об'єднання майна, грошових коштів і зусиль і (або) шляхом 

користування в спільній продукції раніше створених Сторонами програмних засобів, баз даних і технологій, що 

являються інтелектуальною і майновою власністю Сторін.  

1.3. Сторони можуть надавати одна одній будь-яку фінансову, технологічну або організаційну допомогу. 

2. Взаємні зобов'язання Сторін 

2.1. Для досягнення цілей за даним Договором Сторони зобов'язуються: 

2.1.1. Обмінюватися інформацією, що знаходиться в їх розпорядженні, з тематики спільної діяльності; 

2.1.2. Спільно в строк _______ проводити консультації для обговорення питань спільної діяльності;  

2.1.3. У разі потреби здійснювати взаємне кредитування і фінансування на безвідсотковій і безвідплатній основі 

на умовах, які обмовляються в окремих угодах;  

2.1.4. Виконувати спільні замовлення і замовлення один одного по спільній діяльності на пріоритетній і 

пільговій основі.  

2.2. Спільна діяльність Сторін здійснюватиметься відповідно до Програми робіт (додаток 1), прикладеної до 

цього Договору, в якій Сторони визначають строки, етапи і умови проведення спільної діяльності.  

2.3. Сторони мають право здійснювати взаємний контроль над діяльністю один одного у рамках даного 

Договору шляхом перевірки бухгалтерських і інших документів.  

2.4. Кожна із Сторін має право залучати для виконання своїх зобов'язань за даним Договором третіх осіб, 

беручи на себе відповідальність перед другою Стороною за їх дії. 

3. Зобов'язання Сторони-1 

3.1. Сторона-1 за даною угодою зобов’язується:  

3.1.1. У строк протягом __________ із моменту підписання цього Договору перерахувати Стороні-2 грошовий 

внесок в розмірі _______грн.;  

3.1.2. Здійснювати у разі потреби додаткові внески на спільну діяльність у розмірі _______ грн.. шляхом 

перерахування грошей на розрахунковий рахунок Сторони-2 або шляхом оплати витрат по сумісній діяльності 

відповідно до калькуляції робіт, наданої Стороні-2. 

4. Зобов'язання Сторони-2 

4.1. Сторона-2 за даною угодою зобов’язується:  

4.1.1. Після підписання цього Договору невідкладно приступити до здійснення комерційних проектів 

відповідно до програми робіт за даною угодою;  
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4.1.2. Забезпечити підготовку (найм) відповідного персоналу для виконання робіт за даною угодою;  

4.1.3. Надавати в строк _____ Стороні-1 інформацію про хід виконання спільних проектів;  

4.1.4. Надавати фінансові звіти про використання грошових коштів в строк. 

5. Ведення спільних речей 

5.1. Ведення спільних речей за даною угодою здійснюється за взаємною угодою Сторонам, які приймаються на 

зібраннях представників Сторін або шляхом письмового опитування або факсом.  

5.2. Керівництво спільною діяльністю за даною угодою, а також ведення спільних речей доручається Стороні-2.  

5.3. Сторона-2 являється повноважним представником Сторони-1 і діє на підставі довіреності, яку Сторона-1 

зобов’язується видати протягом ____________ із моменту підписання цього Договору. 

5.4. Сторона-2 виконує всі необхідні юридичні дії і акти для досягнення поставленої за договором цілі, зокрема 

реєструє цей Договір в податковому органі; відкриває окремий поточний рахунок у банку, через який здійснює 

всі фінансові операції по спільній діяльності; веде окремий податковий і бухгалтерський облік спільної 

діяльності; представляє спільні інтереси Сторін по спільній діяльності перед третіми особами. 

5.5. Сторона-1 має право здійснювати контроль над діяльністю Сторони-2 у рамках цього Договору шляхом 

перевірки бухгалтерських і інших документів. 

6. Внески Сторін 

6.1. Внесок Сторони-1:  

6.1.1. Грошові кошти: _______________________________; 

6.1.2. Майно: ______________________________________; 

6.1.3. Трудова участь: _______________________________; 

6.1.4. Доля Сторони-1 складає: _______________________; 

6.1.5. Порядок і строки внесення внесків _______________; 

6.2. Внесок Сторони-2: 

6.2.1. Грошові кошти: _______________________________; 

6.2.2. Майно: ______________________________________; 

6.2.3. Трудова участь: _______________________________; 

6.2.4. Доля Сторони-1 складає: _______________________; 

6.2.5. Порядок і строки внесення внесків _______________; 

6.3. При зміні обсягів виконуваних робіт Сторони вносять відповідні зміни і доповнення в цей Договір і 

уточнюють свою пайову участь у спільній діяльності. 

7. Спільне майно Сторін за даною угодою 

7.1. Грошові і майнові внески Сторін крім (включаючи) інтелектуальної власності _________________, а також 

майно створене або набуте Сторонами внаслідок спільної діяльності, складає їх спільну власність. 

7.2. Урахування спільного майна Сторін ведеться Стороною-2 в порядку, погодженому із Стороною-1. 

8. Розподіл результатів спільної діяльності 

8.1. Продукція, що являється результатом спільної діяльності, буде реалізуватися в наступному порядку: 

_________________________. 

8.2. Всі доходи, отримувані за даною угодою внаслідок спільної діяльності, використовуються в першу чергу на 

відшкодування матеріальних затрат.  

8.3. Прибуток, що отримають Сторони від спільної діяльності, підлягає розподілу пропорційно часткам, 

визначеним в статті 6 цього Договору.  
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8.4. Підведення підсумків спільної діяльності, облік затрат на її ведення і розподіл прибутку між Сторонами 

здійснюється на основі окремого звіту, який складає Сторона-2 щокварталу. Звіт повинен бути переданий 

Стороні-1 не пізніше ____ днів потім закінчення звітного періоду.  

8.5. Кожна із Сторін не має права розпоряджатися своєю часткою майна без згоди іншої Сторони, за винятком 

тієї частки продукції і доходів від спільної діяльності, яка поступає в розпорядження кожної Сторони після 

фактичного розподілу.  

8.6. Фактичний розподіл прибутку здійснюється шляхом перерахування відповідної частки прибутку Стороні-1 

і утримання відповідної частки прибутку Стороною-2 або розподілом спільної продукції в порядку, 

визначеному Сторонами.  

8.7. Оподаткування прибутку від спільної діяльності здійснюється Сторонами в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України. 

9. Витрати і збитки Сторін за даною угодою 

9.1. Спільні витрати і збитки Сторін покриваються за рахунок спільного майна і грошових коштів Сторін, 

набутих внаслідок спільної діяльності.  

9.2. В разі недостатності спільного майна і грошових коштів для покриття витрат і збитків, що виникли 

внаслідок спільної діяльності, це покриття здійснюється Сторонами пропорційно їх пайовій участі в прибутках. 

10. Відповідальність Сторін 

10.1. Сторони за даною угодою несуть наступну відповідальність:  

10.1.1. Сторона-1: ____________________________________________; 

10.1.2. Сторона-2:_____________________________________________. 

11. Припинення Договору і вирішення суперечок 

11.1. Сторони усвідомлюють, що їх спільна діяльність здійснюється в складних умовах нестабільного ринку, 

що підвищує ступінь ризику їх бізнесу. У зв'язку з цим Сторони залишають за собою право на дострокове 

розірвання цього Договору у зв'язку зі зміною економічної ситуації в країні, безперспективністю і 

недоцільністю здійснення спільного господарювання, а також в разі неможливості здійснення своєї діяльності 

на принципах самоокуповування і самофінансування. В даному випадку Сторона-ініціатор зобов'язана 

письмово повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за ______ місяці.  

11.2. Взаємостосунки Сторін припиняються шляхом складання окремої угоди або акту про дострокове 

припинення дії цього Договору.  

11.3. В разі припинення дії цього Договору, після відшкодування Сторонами в установленому порядку боргів, 

грошові кошти і майно, що залишилися, розподіляються між Сторонами пропорційно їх внескам (часткам).  

11.4. Дія цього Договору може бути припинена за заявою однієї із Сторін в разі невиконання другою Стороною 

своїх зобов'язань. В даному випадку всі невигідні наслідки розірвання полягають на винну Сторону.  

11.5. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує спричинені збитки, зокрема втрачену 

вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  

11.6. Всі суперечки між Сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства 

України в господарському суді.  

11.7. Сторони визначають, що всі можливі претензії за даною угодою повинні бути розглянуті Сторонами 

протягом _______ днів із моменту отримання претензії. 

12. Інші умови 

12.1. Умови цього Договору можуть бути змінені по взаємній згоді з обов'язковим складанням письмового 

документа. 



 
 

184 
 

Закінчення додатка 15 
12.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даною угодою третій стороні без письмової згоди 

другої Сторони. 

12.3. Цей Договір укладений в двох оригінальних примірниках, поодинці для кожної із Сторін. 

12.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством 

України. 

12.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори по ньому: листування, попередні угоди і 

протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

12.6. Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво лише до дотримання 

вимог за даним Договором, підтримувати ділові контакти і вживати всі необхідні заходи для забезпечення 

ефективності і розвитку їх комерційних зв'язків. 

12.7. Додатки до даного Договору являються його невід'ємною частиною. 

 

Місцезнаходження і реквізити Сторін 

 

Продавець 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

 

Підпис

и 

 

    Продавець 

    __________/__________/ 

    М.П. 

Покупець 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 сторін 

 

Покупець 

____________/___________/ 

М.П. 
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Додаток 16 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

м.___________                «___» ___________ 20__ р. 

 

____________________________________________________ (назва підприємства, організації, установи), 

(надалі іменується «Орендодавець») в особі ____________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє 

на підставі ___________, з одного боку, та _____________________________ (назва підприємства, організації, 

установи), (надалі іменується «Орендар») в особі _____________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові), 

що діє на підставі ___________,з другого боку, уклали цей Договір оренди транспортних засобів (надалі 

іменується «Договір») про таке: 

1. Предмет Договору 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві в 

строкове платне користування ____ одиниць автомобілів марки ____________з державними реєстраційними 

номерами ______, а Орендар зобов'язується прийняти названі автомобілі та використовувати їх виключно з 

метою___________ _____________, а також сплачувати Орендодавцеві орендну плату. 

1.2. Технічний стан, ознаки, інші характеристики автомобілів, які передаються в оренду, їх комплектність 

відображені в Додатку N 1 до цього Договору. 

2. Права та обов'язки Сторін 

2.1. Орендодавець бере на себе наступні обов'язки: 

– в строк ___ днів після набуття чинності цим Договором передати в орендне користування Орендарю 

визначені цим Договором автомобілі в належному технічному стані, який забезпечує їх нормальну 

експлуатацію. Передача транспортних засобів здійснюється за приймально-передавальним актом, який 

підписується представниками Орендодавця і Орендаря (Додаток № 2 до цього Договору); 

– за свій рахунок застрахувати автомобілі, що передаються в оренду. 

2.2. Орендодавець має право: 

– раз на ___ міс. здійснювати контроль за технічним станом та цільовим використанням переданих в оренду 

автомобілів і вимагати від Орендаря негайного усунення допущених порушень; 

– вимагати збільшення орендної плати при умові зміни вартості послуг і тарифів; 

– відчужувати передані в оренду автомобілі за умови збереження положень цього Договору (із відповідними 

корективами), чинних і для нового власника автомобілів. 

2.3. Орендар бере на себе наступні обов'язки: 

– використовувати автомобілі на умовах цього Договору та у відповідності до мети, визначеної у п. 1.1 цього 

Договору; 

– своєчасно і в повному розмірі вносити орендну плату; 

– підтримувати автомобілі в технічно справному стані, за свій рахунок проводити їх ремонт та нести затрати на 

їх експлуатацію; 

– після закінчення строку дії цього Договору або після його дострокового розірвання не пізніше ___ днів 

повернути транспортні засоби Орендодавцю в технічно справному стані по приймально-передавальному акту, 

який підписується представниками Сторін. 

2.4. Орендар має право: 

– без згоди Орендодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори відповідно до 

призначення транспортних засобів; 

– ставити питання про зменшення орендної плати Орендодавцем при зменшенні тарифів і послуг, які відбулися 

після укладення цього Договору; 
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– переважної купівлі автомобілів, що орендуються за цим Договором, при їх відчуженні Орендодавцем третім 

особам. 

– здавати автомобіль у суборенду лише за письмовою згодою Орендодавця. 

3. Орендна плата 

3.1. Розмір орендної плати за цим Договором становить _____________ грн. на ____________.  

3.2. Орендар сплачує орендну плату шляхом перерахування відповідної суми коштів на поточний рахунок 

Орендодавця в такий строк:__________. 

3.3. Розмір, форма, періодичність та спосіб внесення орендної плати за цим Договором можуть бути змінені за 

взаємною згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою Сторін.  

4. Відповідальність Сторін 

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим 

Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне 

виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. 

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося 

не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для 

належного виконання зобов'язання. 

4.3. У разі виходу з ладу автомобілів, які орендуються за цим Договором, внаслідок порушення правил їх 

експлуатації чи інших навмисних дій Орендаря останній відшкодовує Орендодавцю заподіяну цими діями 

шкоду в повному обсязі або ж за згодою Орендодавця проводить за свої кошти відновлювальний ремонт. 

4.4. За прострочення у внесенні Орендодавцю орендної плати Орендар за кожний день прострочення 

відповідного платежу сплачує Орендодавцю пеню у розмірі ________________. 

4.5. За прострочення передачі Орендарю автомобілів, які орендуються за цим Договором, Орендодавець 

сплачує Орендарю пеню у розмірі ___ % від річного розміру орендної плати за кожний день прострочення 

платежу. 

4.6. За прострочення повернення Орендодавцеві автомобілів, які орендуються за цим Договором, Орендар 

сплачує Орендодавцеві пеню у розмірі ___ % від річного розміру орендної плати за кожний день прострочення 

платежу. 

4.7. Сплата або несплата штрафних санкцій за цим Договором не звільняє Сторони від виконання взятих на себе 

за цим Договором зобов'язань. 

5. Вирішення спорів 

5.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання 

умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо 

вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та 

підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством. 

6. Строк дії Договору та інші умови 

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «___» ___________ 20 ___ року. 

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та 

протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою 

до цього Договору. 
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6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають 

юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те 

представниками Сторін.  

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, 

регламентуються нормами чинного в Україні законодавства. 

6.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має 

однакову юридичну силу. 

 

Місцезнаходження і реквізити Сторін 

 

Орендодавець 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

 

Підпис

и 

 

    Орендодавець 

    __________/__________/ 

    М.П. 

Орендар 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 сторін 

 

Орендар 

____________/___________/ 

М.П. 
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Додаток 17 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 липня 2002 р. № 944 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ВЛАСНИКІВ СОБАК ЗА ШКОДУ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНА ТРЕТІМ ОСОБАМ 

м.___________                «___» ___________ 20__ р. 

 

Страховик _____________, (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові ________________________ 

керівника, його повноваження, ______________ серія і номер ліцензії та термін її дії) з однієї сторони, та 

страхувальник ___ (прізвище, ім'я, по батькові __________ адреса, дата народження, паспортні дані – для 

фізичної особи; __________ повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, __________ його 

повноваження – для юридичної особи) _________, з другої сторони, уклали цей договір про таке: 

1. Предмет договору 

1.1. Страховик страхує цивільну відповідальність страхувальника – власника собаки породи _________ за 

шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, згідно з Порядком і правилами проведення обов'язкового 

страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2002 р. № 944 (далі – Порядок і правила). 

1.2. Об'єктом обов'язкового страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з 

відшкодуванням страхувальником шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб внаслідок 

агресивної та/або непередбачуваної дії собаки. 

1.3. Страховим випадком є подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність страхувальника 

щодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та/або її майну внаслідок агресивної та/або 

непередбачуваної дії собаки. Сукупність претензій та позовів, пред'явлених третіми особами щодо 

відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються одним страховим випадком. 

1.4. Страхова сума за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілої фізичної особи становить 11 000 

(одинадцять тисяч) гривень. Страхова сума за шкоду, заподіяну майну третіх осіб, становить 30 000 (тридцять 

тисяч) гривень. 

Договором страхування передбачається франшиза – частка збитків, яка не відшкодовується страховиком. 

Розмір франшизи становить три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян ( ____ гривень) на страховий 

випадок. 

1.5. Страховий платіж за цим договором визначається виходячи з розміру одного неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян для фізичних осіб та двох неоподатковуваних мінімумів для юридичних осіб. 

1.6. Страховий платіж у розмірі ______________ гривень повинен бути перерахований на розрахунковий 

рахунок страховика (або внесений готівкою в його касу) протягом _______ днів з дати укладення цього 

договору. 

2. Права та обов'язки Сторін 

2.1. Страхувальник зобов'язується: 

– сплатити страховий платіж у термін, передбачений п. 1.6 цього договору; 

– повідомляти страховика про всі інші діючі договори страхування щодо об'єкта страхування; 

– утримувати собак відповідно до зооветеринарних вимог; 

– надавати представнику страховика можливість огляду утримання собак до укладення договору страху–вання, 

у період його дії та після настання страхового випадку; 

– вживати заходів до запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку; 

– повідомляти у триденний термін страховика про настання страхового випадку; 

– подавати письмову заяву на виплату страхового відшкодування протягом трьох робочих днів з дня 

визначення розміру збитку; 

– надавати страховику документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитку (довідку 

органу МВС, травмопункту, служби ветеринарної медицини, органу пожежного нагляду тощо). 

 



 
 

189 
 

Продовження додатка 17 
2.2. Страховик зобов'язується: 

– ознайомити страхувальника з Порядком і правилами; 

– вживати заходів до оформлення протягом двох робочих днів після настання страхового випадку необхідних 

документів для своєчасної виплати страхового відшкодування; 

– здійснити виплату страхового відшкодування у випадках, передбачених Порядком і правилами; 

– тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, передбачених 

законодавством. 

2.3. Страхувальник має право: 

– отримувати страхове відшкодування згідно з цим договором та Порядком і правилами; 

– отримувати дублікат договору обов'язкового страхування у разі його втрати; 

– обирати страховика; 

– оскаржувати відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку. 

2.4. Страховик має право: 

– перевіряти достовірність відомостей про об'єкт страхування, поданих страхувальником; 

– з'ясовувати самостійно та із залученням експертів причини та обставини страхового випадку, розмір збитків 

та інші обставини, які впливають на визначення підстав для страхового відшкодування та його розміру; 

– збільшувати страховий платіж у 2 рази, якщо за попередній період були зафіксовані страхові випадки; 

– відмовляти у виплаті страхового відшкодування у разі невиконання страхувальником умов цього договору та 

Порядку і правил, повідомляти про це рішення страхувальника в письмовій формі з обгрунтуванням причин 

відмови. 

3. Порядок виплати страхового відшкодування 

3.1. Для отримання страхового відшкодування страхувальник подає страховику документи: 

– заяву про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку; 

– договір обов'язкового страхування; 

– акт про розслідування страхового випадку (в разі проведення розслідування); 

– витяг з рішення суду про стягнення із страхувальника збитків у розмірі заподіяної шкоди (у разі розгляду 

матеріалів у суді); 

– документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи; 

– копію листка непрацездатності потерпілої фізичної особи чи довідки медичного закладу про тимчасовий 

розлад здоров'я у дитини, засвідчену в установленому порядку; 

– копію рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності потерпілій фізичній особі, 

засвідчену в установленому порядку; 

– копію свідоцтва про смерть потерпілої фізичної особи, засвідчену в установленому порядку. 

3.2. На підставі отриманих документів страховик або уповноважена ним особа у триденний термін складає 

страховий акт у формі, що визначається страховиком, який є підставою для виплати страхового відшкодування. 

3.3. Прямий збиток, що відшкодовується страховиком, визначається у розмірі загального збитку, який 

зафіксований у страховому акті, що складається страховиком або уповноваженою ним особою. 

3.4. Розмір страхового відшкодування обчислюється шляхом множення прямого збитку на відсоток страхового 

покриття і віднімання від цього добутку франшизи. 

3.5. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти 

протягом 10 днів з дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті 

страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника в 

письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови. 

3.6. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 15 робочих днів з моменту прийняття рішення 

про виплату страхового відшкодування. 
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3.7. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування страховик сплачує страхувальнику пеню в розмірі 0,1 

відсотка суми страхового відшкодування за кожний день прострочення. 

3.8. Страхове відшкодування не виплачується у разі: 

– навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на 

настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними 

громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту 

майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на 

користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до законодавства; 

– вчинення страхувальником умисного злочину, що призвів до страхового випадку; 

– подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання 

страхового випадку; 

– несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин 

або створення страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків; 

– коли страховий випадок настав через невідповідність засобів захисту собаки чи недотримання правил його 

безпеки; 

– коли страховий випадок був спровокований протиправними діями третьої особи, визнаними такими в 

установленому порядку; 

– пошкодження або знищення антикварних речей, виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного та 

напівдорогоцінного каміння, предметів релігійного культу, колекцій картин, рукописів, грошових знаків, 

цінних паперів, документів, що підтверджують право на інтелектуальну власність, внаслідок агресивної та/або 

непередбачуваної дії собаки; 

– заподіяння моральної шкоди внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки; 

– коли агресивна та/або непередбачувана дія собаки була пов'язана з ліквідацією масових безпорядків і 

порушень громадського порядку, військовими конфліктами, стихійним лихом, вибухом боєприпасів; 

– коли собаці заподіяна шкода іншим собакою під час участі у собачих боях. 

3.9. Відмова страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена страхувальником у 

судовому порядку. 

4. Термін дії Договору 

4.1. Договір страхування набирає чинності з дня надходження страхового платежу на рахунок страховика 

відповідно до пункту 1.6 цього договору. 

4.2. Договір страхування втрачає чинність у разі: 

– закінчення терміну його дії; 

– виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі; 

– загибелі (або примусового вилучення) собаки внаслідок подій, не передбачених умовами страхування; 

– ліквідації страхувальника за винятком випадків, передбачених законодавством; 

– ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством; 

– прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним. 

4.3. Спори, що виникають між сторонами, вирішуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди – в 

порядку, передбаченому законодавством. 

4.4. Договір складається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу і зберігається в обох 

сторін. 

4.5. Інші правовідносини сторін за договором страхування регламентуються законодавством. 

Адреси Сторін 

Страховик 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

Підпис

и 

    За Страховика 

    Керівник __________/__________/ 

                      М.П. 

Страхувальник 

_______________________________ 

_______________________________ 

 сторін 

За Страхувальника 

Керівник __________/__________/ 

                   М.П. 
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Додаток 18 

ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ № _____ 

м.___________                «___» ___________ 20__ р. 

 

___________________________ (назва підприємства, організації, установи), (надалі іменується «Фактор») в 

особі ____________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі 

________________, з одного боку, та_____________________ (назва підприємства, організації, установи) (надалі 

іменується «Клієнт») в особі ___________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що 

діє на підставі ________________, з другого боку, уклали цей Договір факторингу № _____ (надалі іменується 

«Договір») про таке: 

1. Предмет Договору 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Клієнт передає Фактору, а Фактор приймає і 

зобов'язується оплатити Клієнтові усі права вимоги за грошовими зобов'язаннями, що виникли у Клієнта з 

Договору ____________ № ____від «___» _____________ 20___ р., укладеного між Клієнтом та ___ 

_________________ (найменування боржника) (надалі іменується «Основний договір»). 

1.2. В силу цього Договору Фактор займає місце Клієнта (як Кредитора) в зобов'язаннях, що виникли із 

вищезазначеного Договору відносно усіх прав Клієнта, у тому числі права одержання від Боржника сум 

основного боргу, відсотків, неустойок (штрафи, пені) у повному обсязі. 

1.3. Характеристика прав, переданих Фактору Клієнтом за цим Договором: 

Загальна сума боргу _________, у тому числі: 

а) сума основного боргу ____________________________; 

б) сума відсотків (за комерційний кредит) _____________; 

в) сума неустойки _________________________________. 

1.4. Зобов'язана особа (боржник): 

Найменування: ____________________________________; 

Місцезнаходження:_________________________________; 

п/р: ________ у ____________________________________; 

МФО ______ Код ЄДРПОУ __________________________; 

Термін платежу: ____________________________________. 

1.5. Зобов'язання Клієнта перед Боржником за Основним договором, які полягають у _________, на момент 

укладання цього Договору Клієнтом виконані повністю. 

2. Порядок виконання Договору 

2.1. Для реалізації Фактором придбаних ним прав Клієнт передає під час підписання цього Договору наступні 

документи: 

а) засвідчену копію Основного договору; 

б) завірений акт про приймання/накладну № ___ від «___»________ 20___ р.; 

в) _______________________________________________________________. 

2.2. Не пізніше п'яти робочих днів після набуття чинності цим Договором Клієнт зобов'язаний сповістити 

Боржника про укладення цього Договору і повідомити, що платіж на користь Фактора є належним. 

2.3. Розрахунки Боржника з Фактором у відношенні переданих прав вимоги здійснюються в порядку і формах, 

установлених Основним договором. 

3. Ціна Договору і порядок розрахунків 

3.1. За передані права вимоги до Боржника за Основним договором Фактор сплачує Клієнтові _____ грн. 

3.2. Фактор зобов'язується протягом ___ банківських днів після набуття чинності цим Договором перерахувати 

платіжним дорученням на поточний рахунок Клієнта грошову суму, визначену у п. 3.1 цього Договору. 

4. Відповідальність Сторін і вирішення спорів 

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим 

Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне 

виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. 
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4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося 

не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для 

належного виконання зобов'язання. 

4.3. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність переданих прав вимоги, але не несе відповідальності за 

задоволення Боржником вимог Фактора. 

4.4. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань винна Сторона несе відповідальність у вигляді пені в 

розмірі ____ % від суми несплаченого платежу за кожний день прострочення. 

4.5. За затримку в передачі документів, визначених у п. 2.1 цього Договору Клієнт сплачує штраф у розмірі 

_____ грн. 

4.6. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання 

умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо 

вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та 

підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством. 

5. Строк дії Договору та інші умови 

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх 

зобов'язань за цим Договором. 

5.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та 

протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

5.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою 

до цього Договору. 

5.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають 

юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те 

представниками Сторін.  

5.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, 

регламентуються нормами чинного в Україні законодавства. 

5.6. Цей Договір складений українською мовою, на _______ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких 

має однакову юридичну силу. 

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін 

 

Фактор 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

 

Підпис

и 

 

    За Фактора 

    Керівник __________/__________/ 

                      М.П. 

Клієнт 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 сторін 

 

За Клієнта 

Керівник __________/__________/ 

                   М.П. 
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ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ 

м.___________                «___» ___________ 20__ р. 

 

__________________ (назва підприємства, організації, установи), (надалі іменується «Правоволоділець») в 

особі ___________, що діє на підставі __________, з одного боку, ________________, (посада, прізвище, ім'я, по 

батькові) та __________________ (назва підприємства, організації, установи), (надалі іменується «Користувач») 

в особі _______________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі ___________, з 

другого боку, уклали цей Договір франчайзингу (надалі іменується «Договір») про таке: 

1. Предмет Договору 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Правоволоділець зобов’язується надати Користувачеві 

за плату на строк ______ право використання у підприємницькій діяльності Користувача на території 

______________ комплекс виключних прав, належних Правоволодільцеві, а саме: 

– право на фірмове найменування; 

– комерційне позначення; 

– комерційну інформацію, що охороняється; 

– знак для товарів і послуг; 

– _______ (інші виключні права). 

1.2. Якщо чинне в Україні законодавство вимагає оформлення передачі якогось із визначених вище виключних 

прав окремою договірною формою або вимагає вчинення будь-яких спеціальних юридичних дій, то передача 

такого виключного права від Правоволодільця до Користувача здійснюється із дотриманням встановлених 

вимог, при чому відповідні договори підписуються Сторонами разом із цим Договором і мають містити у 

своєму тексті відсилку до цього Договору. 

2. Умови Договору 

2.1. Користувач використовує надаваний за цим Договором комплекс виключних прав у такій сфері 

підприємницької діяльності: ______________. Метою франчайзингу є ____________________________. 

2.2. Кожна із Сторін Договору має право у будь-який час відмовитись від подальшої дії цього Договору за 

умови попереднього одержання письмової згоди на це іншої Сторони.  

2.3. У разі припинення належних Правоволодільцеві прав на фірмове найменування і комерційне позначення 

без заміни їх новими аналогічними правами цей Договір припиняється. 

2.4. Перехід до іншої особи будь-якого виключного права, що входить до комплексу наданих Користувачеві 

прав, не тягне за собою зміни умов або розірвання Договору. Новий правоволоділець стає Стороною цього 

Договору в частині прав і обов'язків, що стосуються відчуженого виключного права. 

2.5. У разі зміни Правоволодільцем свого фірмового найменування або комерційного позначення, права на 

використання яких входять у комплекс виключних прав, цей Договір зберігає чинність стосовно нового 

фірмового найменування (або комерційного позначення) Правоволодільця, якщо Користувач не вимагатиме 

розірвання цього Договору. У разі продовження чинності цього Договору за вищеназваних умов Користувач 

має право вимагати відповідного зменшення належної Правоволодільцеві винагороди.  

2.6. Якщо у період дії цього Договору закінчився строк дії виключного права, яке надається Користувачеві за 

цим Договором, або таке право припинилося за іншою підставою, цей Договір продовжує свою чинність, крім 

положень, що стосуються права, яке припинилося, а Користувач має право вимагати відповідного зменшення 

належної Правоволодільцеві винагороди. Проте цей Договір припиняється, якщо припинення відповідного 

виключного права тягне за собою неможливість або недоцільність для Користувача користуватися комплексом 

переданих прав у відповідності до мети франчайзингу, визначеної у п. 2.1 цього Договору.  

2.7. За умови належного виконання своїх обов'язків Користувачем після закінчення строку дії цього Договору 

Користувач має право на укладення Договору на новий строк і на тих же умовах. 

2.8. Правоволоділець має право відмовитись від укладення Договору на новий строк за умови, що протягом 

_______ років від дня закінчення строку цього Договору він не буде укладати з іншими особами ана- 
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логічні договори і погоджуватись на укладення аналогічних договорів, дія яких поширюватиметься на ту саму 

територію, на якій мав чинність цей Договір. У разі, якщо до закінчення _____ річного строку Правоволоділець 

виявить бажання надати кому-небудь ті самі права, які були надані Користувачеві за цим Договором, 

Правоволоділець зобов'язаний запропонувати Користувачеві укласти новий договір або відшкодувати понесені 

Користувачем збитки. При укладенні нового договору його умови мають бути не менш сприятливими для 

Користувача, ніж умови цього Договору. 

2.9. Правоволоділець має право визначати ціну продажу товару Користувачем або ціну робіт (послуг), 

виконуваних (тих, що надаються) Користувачем, або встановлювати верхню чи нижню межу цих цін. 

2.10. За згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору, Сторони вправі встановити 

правило, за яким Користувач має право продавати товари (виконувати роботи або надавати послуги) виключно 

певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), що мають місцезнаходження 

(проживання) на визначеній у Договорі території. 

3. Розмір винагороди та порядок її сплати 

3.1. За користування переданим за цим Договором комплексом виключних прав Користувач сплачує 

Правоволодільцю платежі у розмірі ____ грн. один раз на ______________ (місяць, квартал), шляхом 

перерахування цих коштів на поточний рахунок Правоволодільця. 

3.2. Розмір винагороди та строки її внесення можуть бути змінені за згодою Сторін. 

4. Обов'язки Правоволодільця і Користувача 

4.1. Правоволоділець зобов'язаний: 

– протягом ___ календарних днів з моменту набуття чинності цим Договором передати Користувачеві технічну 

та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну останньому для здійснення прав, наданих 

йому за цим Договором, а також проінструктувати Користувача і його працівників з питань, пов'язаних із 

здійсненням цих прав; 

– протягом ___ календарних днів з моменту набуття чинності цим Договором передати Користувачу 

передбачені цим Договором ліцензії (дозволи, реєстраційні та правоустановчі документи), забезпечивши їх 

оформлення у встановленому порядку. 

– надавати Користувачу постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні і 

підвищенні кваліфікації працівників; 

– контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) Користувачем на 

підставі цього Договору; 

– _________________________________ (інші обов'язки). 

4.2. Обов'язки Користувача: 

– використовувати при здійсненні передбаченої цим Договором діяльності фірмове найменування та/або 

комерційне позначення Правоволодільця наступним способом ______________; 

– забезпечити відповідність якості товарів, що виробляються ним на основі Договору (виконуваних робіт, 

надаваних послуг), якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються та/або 

надаються) безпосередньо Правоволодільцем; 

– додержувати інструкцій, вказівок Правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, 

способів та умов використання комплексу виключних прав тому, як він використовується Правоволодільцем, у 

тому числі вказівок, що стосуються зовнішнього і внутрішнього оформлення комерційних приміщень, що 

використовуються Користувачем при здійсненні наданих йому за цим Договором прав; 

– надавати покупцям (замовникам) усі додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи 

(замовляючи) товар (роботу, послугу) безпосередньо у Правоволодільця; 

– не розголошувати секрети виробництва Правоволодільця та іншу одержану від нього конфіденційну 

комерційну інформацію; 
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– інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про те, що він використовує 

фірмове найменування, комерційне позначення, знак для товарів і послуг або інший засіб індивідуалізації 

товарів і послуг за договором франчайзингу. 

5. Відповідальність Сторін і вирішення спорів 

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим 

Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне 

виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. 

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося 

не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для 

належного виконання зобов'язання. 

5.3. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання 

умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо 

вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та 

підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством. 

6. Строк дії Договору та інші умови 

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його державної реєстрації і діє до _______ із урахуванням 

положень ст. 2 цього Договору. 

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та 

протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою 

до цього Договору. 

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають 

юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те 

представниками Сторін.  

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, 

регламентуються нормами чинного в Україні законодавства. 

6.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має 

однакову юридичну силу. 

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін 

 

Правоволоділець 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

 

Підпис

и 

 

    За Правоволодільця 

    Керівник __________/__________/ 

                      М.П. 

Користувач 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 сторін 

 

За Користувача 

Керівник __________/__________/ 

                   М.П. 
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Додаток 20 

ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ 

м.___________                «___» ___________ 20__ р. 

 

_______________________________________________________________ (вказати найменування сторони та 

необхідні дані про неї), (надалі іменується «Експедитор») в особі ________________________________ (вказати 

посаду, прізвище, ім'я, по батькові) ____________________________________, що діє на підставі 

______________ (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) _________________________________, з 

однієї сторони, та ________________ (вказати найменування сторони) ____________________________ (надалі 

іменується «Клієнт») в особі ____________________________ (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 

___________________________________________, що діє на підставі ______________________ (вказати: 

статуту, довіреності, положення тощо) ________________________________________________, з іншої 

сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір 

транспортного експедирування (надалі іменується «Договір») про наступне: 

1. Загальні положення 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Експедитор бере на себе зобов'язання за плату і за 

рахунок Клієнта виконати послуги, пов'язані з перевезенням вантажу Клієнта, визначеного в додатку № ___ до 

цього Договору (надалі іменується «вантаж»), а саме: 

1.1.1. Оформлення накладних на вантаж, що відправляється; 

1.1.2. Оформлення отримання вантажу, що прибуває, його приймання за кількістю та якістю; 

1.1.4. Додаткові послуги: перевірка кількості і стану вантажу під час його перевезення, навантаження та 

розвантаження вантажу, сплата мита, зборів та витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його 

одержання у пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання 

митних процедур. 

1.2. Послуги за цим Договором надаються протягом строку цього Договору на підставі заявки Клієнта, яка 

надається Експедиторові у _________ формі шляхом ______________ не пізніше _____________. 

1.3. На підтвердження надання Експедитором Клієнту послуг за цим Договором складаються відповідні акти в 

строк ________________ шляхом _______________. 

2. Права та обов'язки Сторін 

2.1. Клієнт видає Експедиторові належним чином оформлену довіреність із усіма повноваженнями, що є 

необхідними для надання послуг за цим Договором у строк _____________. 

2.2. Експедитор має право залучити до виконання своїх обов'язків за цим Договором інших осіб та несе 

відповідальність за будь-яке порушення ними цього Договору. 

2.3. Клієнт повинен надати Експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його 

перевезення, а також іншу інформацію, необхідну Експедиторові для виконання передбачених цим Договором 

обов'язків шляхом _____________ в строк ________________. 

2.4. Експедитор повинен повідомити Клієнта про виявлені неузгодженості та невідповідності в одержаній 

інформації, а в разі її неповноти – запросити у Клієнта необхідну додаткову інформацію шляхом _______ в 

строк __________. 

2.5. У випадку ненадання Клієнтом необхідної інформації або документів Експедитор має право відкласти 

виконання відповідних обов'язків до моменту надання зазначеної інформації або документів. 

3. Розмір і порядок оплати 

3.1. За надання передбачених цим Договором послуг Клієнт сплачує Експедиторові _______ грн. шляхом 

переказу цієї грошової суми на поточний рахунок Експедитора протягом _____________________. 

4. Відповідальність Сторін за порушення Договору 

4.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним 

законодавством України. 
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4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням 

умов, визначених змістом цього Договору.  

4.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи 

необережності).  

4.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що 

вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 

4.4. Клієнт несе відповідальність за збитки, завдані Експедиторові у зв'язку з порушенням обов'язку щодо 

надання інформації та документів, визначених у п. 2.3 цього Договору. 

5. Вирішення спорів 

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між 

Сторонами. 

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за 

встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України. 

6. Дія Договору 

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його 

скріплення печатками Сторін. 

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується 

__________________________________. 

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало 

місце під час дії цього Договору.  

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір 

можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної 

додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у 

чинному законодавстві України. 

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України законодавством, цей 

Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього 

Договору.  

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової 

угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному 

законодавстві України. 

7. Прикінцеві положення 

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із 

дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, 

визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними 

нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких 

правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

7.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, 

протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше 

стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов 

цього Договору. 

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та 

зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення 

несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків. 

 



 
 

198 
 

Закінчення додатка 20 
7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб 

допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною. 

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, 

якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що 

вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.  

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у 

двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.  

7.8. На момент укладення цього Договору Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на 

загальних умовах. 

 

Місцезнаходження і реквізити Сторін 

 

Експедитор 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

 

Підпис

и 

 

    За Експедитора 

    Керівник __________/__________/ 

                      М.П. 

Клієнт 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 сторін 

 

За Клієнта 

Керівник __________/__________/ 

                   М.П. 
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Додаток 21 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 

У МІСЦЕВОМУ ТА МІЖМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ 

м.___________                «___» ___________ 20__ р. 

 

________________________________________________________, (докладне найменування Перевізника) 

___________________ в особі_____________________ (посада, ___________________________________, 

прізвище, ім'я та по батькові – повністю), що діє на підставі ______________________________________ 

(зазначається найменування документа, що дає право ___________________________________________, з 

однієї сторони, та на укладення договору) ____________________________________________________, 

(докладне найменування Замовника) __________________________ в особі _________________________ 

(посада, _______________________________, прізвище, ім'я та по батькові – повністю), що діє на підставі 

________________ (зазначається найменування документа, що дає право ___________________________, з 

іншої сторони, а укладення договору) уклали цей договір про нижченаведене: 

1. Предмет Договору 

1.1. Замовник зобов'язується надавати для перевезення вантажі, а Перевізник приймати їх обсягом _______ тис. 

т та _______тис. ткм за номенклатурою і по кварталах, обумовлених цим договором (згідно з додатком 1, що є 

невід'ємною частиною цього договору). 

1.2. Перевізник виконує для Замовника перевезення вантажів обсягом _________ тис. автомобіле-год., 

обумовленим додатком 2, що є невід'ємною частиною цього договору. 

1.3. Згідно з цим договором і в межах квартального плану Перевізник та Замовник за __ днів до початку 

кожного місяця кварталу спільно визначають конкретні місячні плани з декадними плановими завданнями на 

перевезення вантажів (згідно з додатком 3). 

1.4. Перевізник зобов'язаний виконувати перевезення, а Замовник має забезпечити приймання та відпуск 

вантажів щодня у ____ зміни протягом _____________________ (зазначається найменування днів тижня, 

____________________________________________ включаючи вихідні та святкові дні). 

1.5. Перевізник виконує для Замовника пов'язані з перевезенням вантажів такі види транспортно-

експедиторських операцій та послуг: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

1.6. Договірна орієнтовна вартість транспортних послуг за цим договором становитиме: за тонни перевезеного 

вантажу (всього) _________ гривень; за перевезення вантажів автомобілями, виходячи з оплати їх роботи за 

виконані автом.-години і кілометр пробігу (всього) ________________ гривень; за транспортно-експедиторські 

операції (всього) _________ гривень. Разом __________________ гривень. 

2. Умови перевезень 

2.1. Перевезення вантажів, включаючи й автомобілями, робота яких оплачується за автом.-годину, виконуються 

Перевізником лише на підставі заявок, що подає Замовник за формою відповідно до додатка 4 не пізніше ___ 

год. дня, що передує дню перевезення, а при міжміських перевезеннях – за ___ годин до дня перевезення. У разі 

термінового перевезення вантажів за згодою Перевізника Замовник подає заявку в той самий день. До заявки, 

крім термінових, має бути доданий погоджений сторонами за договором графік виконання перевезень із 

зазначенням добового або середньодобового обсягу перевезень вантажів (із розподілом по змінах роботи), 

початку та закінчення роботи кожної зміни. За узгодженням із Перевізником заявка на перевезення вантажів 

може бути подана телефонограмою або по міжмашинних зв'язках «ЕОМ – ЕОМ» із повідомленням усіх 

потрібних відомостей. 

2.2. Перевізник зобов'язаний: 

2.2.1. Визначити типи та кількість автомобілів, потрібних для перевезення вантажу, зазначеного в заявці. 

2.2.2. Забезпечити своєчасне подання автомобільного рухомого складу до всіх пунктів навантаження в години, 

зазначені в узгодженому сторонами графіку. 
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Продовження додатка 21 
2.2.3. Подати під навантаження справний рухомий склад, придатний для перевезення вантажу відповідно до 

заявки. 

2.2.4. Забезпечити збереження вантажу з моменту його прийняття для перевезення та до моменту видачі в 

пункті призначення правоуповноваженій на одержання вантажу особі. 

2.3. Замовник зобов'язаний: 

2.3.1. До прибуття автомобіля під навантаження підготувати вантаж для перевезення (затарувати, опломбувати, 

замаркувати, підгрупувати по вантажоодержувачах, заповнити в документах на перевезення вантажів потрібні 

відомості по кожному вантажоодержувачу окремо, виписати у разі потреби перепустки на право проїзду 

автомобіля до місця навантаження і на право вивезення вантажу). 

2.3.2. Перевірити поданий рухомий склад, включаючи й універсальні контейнери, з комерційного погляду для 

забезпечення як фізичного, так і якісного збереження пред'явленого вантажу. 

2.3.3. Утримувати під'їзні шляхи до пунктів вантаження та розвантаження, вантажно-розвантажувальні 

майданчики, рампи тощо у справному стані, який би відповідав повному дотриманню норм охорони праці і 

техніки безпеки для водіїв та інших працівників Перевізника, а також забезпечити безперешкодний і безпечний 

рух та вільне маневрування автомобілів (автопоїздів) вантажністю до _____ т при одночасному фронті 

навантаження (розвантаження) для _____________ автомобілів (автопоїздів). Мати пристрої для освітлення 

робочих місць та під'їзних шляхів до них при роботі у вечірній та нічний час і потрібні для вантаження 

(розвантаження) приладдя та допоміжні матеріали. 

2.3.4. Забезпечити своєчасне та повне оформлення у встановленому порядку транспортних документів і 

дорожніх листів, відмічати у товарно-транспортних накладних фактичний час прибуття та відправлення 

автомобілів із пунктів вантаження та розвантаження. 

2.3.5. Надавати в пунктах виконання вантажно-розвантажувальних робіт водіям та іншим представникам 

Перевізника для службового користування телефонний зв'язок. 

2.3.6. При виконанні централізованих перевезень забезпечити в'їзд рухомого складу на свою територію для 

виконання навантажувальних і розвантажувальних робіт позачергово відповідно до узгодженого сторонами 

графіка. 

2.3.7. Пред'являти для перевезення дрібногуртові вантажі по можливості сформованими у більш великі пакети, 

на піддонах або в контейнерах. 

2.4. Перевізник не відповідає за якість та масу нетто вантажів, які затарені, упаковані або опломбовані 

вантажовідправником. 

2.5. Оформлений дорожній лист, завірений Перевізником, при пред'явленні водієм, який виконує обов'язки 

експедитора, є підставою для одержання ним вантажу для перевезення з матеріальною відповідальністю 

Перевізника. 

2.6. Вантаження та розвантаження вантажів здійснюються за домовленістю сторін. 

2.7. Додаткові умови: _______________________________________________________________________. 

3. Порядок розрахунків 

3.1. Розмір плати за перевезення вантажів та інші операції й послуги, пов'язані з перевезенням, і строки 

розрахунків визначаються сторонами угодою довільної форми, що є невід'ємною частиною цього договору. 

3.2. Розрахунки між Перевізником та Замовником здійснюються відповідно до чинного законодавства і в 

обумовлені угодою строки. На вимогу Замовника при обумовленні розміру плати за транспортні послуги 

Перевізник подає калькуляцію витрат. 

4. Відповідальність Сторін 

4.1. Перевізник і Замовник у випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань по цьому договору 

несуть взаємну матеріальну відповідальність у межах, передбачених чинним законодавством України та 

взаємною угодою, укладеною відповідно до п. 3.1 договору. 
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4.2. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін відповідно до вимог чинного законодавства. У 

випадку, коли інша сторона не згодна з цим, розривання договору здійснюється у судовому порядку. 

4.3. Перевізник несе матеріальну відповідальність за збереження вантажу від повної чи часткової втрати, 

ушкодження чи псування при перевезенні у розмірі фактичної шкоди, окрім випадків, передбачених 

законодавством України. 

4.4. Спори, що виникають в процесі виконання цього договору, вирішуються згідно з чинним законодавством 

України. 

5. Термін дії цього договору та юридичні адреси Сторін 

5.1. Термін дії цього договору встановлюється з ________________ по _________________. 

5.2. Юридичні адреси сторін: 

Перевізник ______________________________________________________________ 

телефон __________ факс ____________ телекс ___________ телетайп ____________. 

Розрахунковий рахунок № ________ у __________ відділенні банку міста _________. 

Замовник _______________________________________________________________ 

телефон __________ факс ____________ телекс ___________ телетайп ____________. 

Розрахунковий рахунок № ________у ___________ відділенні банку міста _________. 

 

 

    Перевізник 

    __________/__________/ 

    М.П. 

Замовник 

____________/___________/ 

М.П. 
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Додаток 22 

ТИПОВИЙ СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР № _____ 

м.___________                «___» ___________ 20__ р. 

 

Акціонерне товариство «____________» (далі – «Підприємство») в особі директора __________________ (далі – 

«Роботодавець»), яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та громадянка ____________________ (далі – 

«Працівник»), з іншого боку, керуючись Кодексом законів про працю України, уклали цей Строковий трудовий 

договір про наступне: 

1. Предмет Договору, строк дії, загальні вимоги та визначення 

1.2. Предметом даного Строкового трудового договору (далі – «Договір») є трудові відносини в межах 

визначених цим Договором посадових обов'язків між Працівником і Підприємством, які з боку останньої 

реалізуються Роботодавцем. 

1.3. Строковий трудовий договір – є угодою, відповідно до якої Працівник, зобов'язується виконувати роботу в 

межах посадових обов'язків або за письмовим наказом Роботодавця в разі поширення меж посадових обов'язків, 

що визначені в цьому Договорі з підляганням внутрішнім розпорядчим документам Підприємства, а 

Роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати матеріальні та 

організаційні умови праці, необхідні для виконання посадових обов'язків Працівником та внутрішніх 

розпорядчих документів Підприємства, в т.ч. що стосуються інформаційної системи Підприємства, 

інтелектуальної власності Підприємства, конфіденційної інформації та комерційної таємниці Підприємства. 

1.4. Трудові відносини між Працівником і Підприємством не заперечують права та обов'язки Працівника в 

частині дотримання вимог, що стосуються інформаційної системи, інтелектуальної власності, конфіденційної 

інформації та комерційної таємниці Підприємства і не заперечують права на реалізацію трудових відносин 

Працівником з іншою, ніж Підприємство стороною без письмового дозволу Підприємства у випадках, коли 

мова не йдеться про послуги та товари, а також пов'язану з цими питаннями наукову (викладацьку) діяльність, 

що є конкурентними по відношенню до послуг, товарів та бізнес-планів Підприємства. Трудові відносини між 

Працівником і Підприємством не заперечують також в контексті вищезазначеного наявності записів у трудовій 

книжці Працівника щодо дотримання Працівником вимог цього договору. 

1.5. Працівник зобов'язується виконувати особисто доручену йому роботу в межах посадових обов'язків або за 

письмовим наказом Роботодавця в разі поширення меж посадових обов'язків, що визначені в додатку до цього 

Договору і є невід'ємною частиною цього Договору. Одночасно, відповідно до структури Підприємства та 

наявності підлеглих, Працівник зобов'язується організовувати роботу для виконання положень Статуту 

Підприємства в межах посадових обов'язків, дотримуючись особисто принципів доброзичливості, своєчасності, 

достовірності, повноти та професійної відповідальності та аналогічних позитивних принципів щодо роботи 

Підприємства та які не можуть асоціюватись з такими рисами індивідуального характеру, як егоїзм, 

перекручення достовірності фактів та даних, недоброзичливість до клієнтів та співробітників Підприємства. 

Працівник зобов'язується дотримуватись принципів та норм невикористання без ліцензійного дозволу в роботі 

Підприємства об'єктів права інтелектуальної власності третіх осіб (по відношенню до цього Договору). 

Результатом виконання посадових обов'язків має бути забезпечення роботи щодо отримання доходу та 

прибутку Підприємства. 

1.6. Працівник приймається на посаду ______________________________________. 

1.7. Цей Договір набуває чинності з «___» ____________ 20___ року на підставі наказу по Підприємству та діє 

до «___» ____________20___ року. 

1.8. Терміном «Сторони» в цьому Договорі позначаються Підприємство і Працівник. 

 

Підписи Сторін 

 

    Підприємство 

    __________/__________/ 

    М.П. 

Працівник 

____________/___________/ 

М.П. 
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Додаток 23 

ТИПОВИЙ ЗРАЗОК ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ 

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР 

м.___________                «___» ___________ 20__ р. 

 

Громадянин ___________________ (громадянство) ______________________________ з однієї сторони та 

(прізвище, ім’я, по батькові) громадянка ____________________ (громадянство) _____________________ з 

іншої сторони, (прізвище, ім’я, по батькові) надалі «подружжя», добровільно, за взаємною згодою уклали цей 

договір про наступне: 

1. Загальні положення 

1.1. Подружжя уклали шлюбний договір із метою врегулювання своїх майнових прав і обов’язків як під час 

шлюбу, так і на випадок його розірвання. 

1.2. Подружжя зобов’язуються за взаємною згодою виконувати необхідні дії для досягнення поставленої мети 

протягом _______________________. Подружжя в цьому пункті можуть передбачити загальний строк дії 

шлюбного договору. Наприклад: «... досягнення поставленої мети протягом шлюбу (або п’яти років із моменту 

укладання договору, або ін.)» 

2. Предмет Договору 

2.1. Подружжя, знаючи положення чинного законодавства, які регламентують їх майнові права й обов’язки, 

встановлюють відмінний від законного правовий режим майна. 

2.2. Майно подружжям ______________________________________________________________________ 

(форма власності). Подружжя в цьому пункті можуть вказати той режим, який відповідає їх інтересам. Зокрема, 

встановити, що все майно (набуте під час шлюбу, а також належне їм до шлюбу на праві особистої приватної 

власності) є їх спільною сумісною власністю, або встановити, що все майно, незалежно від часу його 

придбання, належить кожному з них на праві особистої приватної власності чи ін. 

2.3. До спільного майна подружжя належать: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

2.4. Майно, яке належить на праві особистої приватної власності: чоловікові: ________________________ 

______________________________________ дружині: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

2.5. Особливості правового режиму окремих видів майна: ________________________________________ 

_____________________________________________________. В цьому пункті може бути встановлена 

приналежність цінних паперів, банківських вкладів, прикрас, антикваріату, дорогоцінних речей та ін. 

3. Додаткові умови 

3.1. Громадянин (ка) _______________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) 

надає громадянину (ці) _____________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) 

право користування ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_________________________________. 

3.2. Відповідальність одного з подружжя за угодами, укладеними іншим із подружжя. 

3.3. Право на утримання. Подружжя можуть встановити порядок надання утримання одному з подружжя (або 

іншим членам сім’ї, зокрема передбачити умови, строки, розмір виплат, а також обумовити підстави 

припинення права на утримання. 

3.4. Порядок використання належного подружжю (або кожному з них) майна для забезпечення потреб  

Сторони можуть домовитися про порядок використання їх майна для забезпечення потреб дітей, родичів, а 

також інших членів сім’ї. 

4. Прикінцеві положення 
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Продовження додатка 23 
4.1. Цей договір набирає чинності ___________________________. Встановлюється в залежності від часу 

укладання договору. Так, якщо договір укладений до державної реєстрації шлюбу, то договір набирає чинності 

з моменту державної реєстрації шлюбу, а якщо шлюбний договір укладений подружжям, то він набирає 

чинності з моменту нотаріального посвідчення. 

4.2. Подружжя мають право за взаємною згодою у будь-який момент внести зміни до цього договору, шляхом 

укладання додаткової угоди. Одностороння відмова від шлюбного договору неприпустима. 

4.3. Усі спірні питання, які можуть виникнути під час дії договору вирішуються сторонами шляхом 

переговорів. У разі недосягнення подружжям згоди зі спірних питань, вони вирішуються в судовому порядку 

відповідно до чинного законодавства, яке має бути застосовано при вирішенні спорів із приводу майнових 

правовідносин подружжя. 

4.4. Витрати, пов’язані з посвідченням цього договору сплачує ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 

Подружжя можуть передбачити, що витрати по посвідченню шлюбного договору буде нести один із них або 

встановити рівну долю внесків, або ін. 

4.5. Цей договір складений у _________________ екземплярах (кількість екземплярів) ________________ 

_________ (місце знаходження кожного екземпляра) _______________________________. 

 

Підписи сторін 

 

Підпис:____________    Підпис:____________ 
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Academic discipline 

«LEGAL REGULATION OF CONTRACTUAL RELATIONS» 

INTRODUCTION 

Significant democratic transformations in society, its return to modern civilization, 

the desire in it for civil peace, tranquility and complete harmony, are increasingly 

associated by people with the law, with the rule of law, with justice, with human rights. 

Successful solution of the tasks of further strengthening the rule of law, increasing 

population’s civic activity and eradicating crime in Ukraine requires an organized 

overcoming of the factors that prevent this, including defects of legal consciousness. 

The study of the course «Contract Law» is important because the contract 

provides a civilized commodity-money turnover in society, it embodies the dynamics 

of civil relations. The contract ensures the satisfaction of the interests of the 

participants in the turnover, as the economic interest of one party can be provided by 

satisfaction of the other party’s interests. That is why the agreement, based on mutual 

interest of the parties, provides the market of civil turnover and economy. The 

agreement provides organization, order and sustainability of economic relations. The 

contract as a legal phenomenon acquires the character of a rule of law provided by 

the coercive force of the state. 

The purpose of this manual is to provide theoretical and practical assistance to 

students in studying the basic provisions of civil law and focus on its individual 

institutions: sales, barter, rent, gift, contract, transportation, institute of services, 

storage, insurance, commission, property management agreement, agreements on 

disposal of intellectual property rights, commercial concession agreement, credit and 

settlement relations, non-contractual obligations. 

The training course «Contract Law» consists of the topics «The concept of civil 

contract and its meaning», «Concluding a contract, its amendment and termination», 

«Fulfillment and enforcement of contractual obligations», «Termination of 

contractual obligations. Liability for breach of contract», «Contracts aimed at the 

transfer of property», «Contracts aimed at the transfer of property for use», 

«Contracts aimed at performing works and providing services», «Features of 

monetary obligations. Economic contracts». Future specialists will receive the 

necessary amount of legal knowledge, on the basis of which they will be able to take 

an active position in society and use the acquired legal knowledge in their 

professional, social and personal activities. 
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Lecture I. General provisions on a civil law contract 

1. The concept, functions and meaning of a civil contract 

2. The principle of freedom of contract 

3. General and special classification of civil law contracts 

4. The content of a civil contract 

5. Concluding a civil contract 

6. Change and termination of a civil contract 

 

1. The concept, functions and meaning of a civil contract 

In civil science, the ambiguity of the term «contract» prevails. It covers the 

following legal phenomena: a legal fact (bilateral or multilateral transaction), 

which is the basis for the emergence of civil rights and obligations; the 

contractual obligation (legal relationship) generated by the concluded contract; as 

well as a document in which the fact of establishing a binding legal relationship 

between the parties is fixated (fixed). In this Section, the contract is considered 

as a legal fact that is the basis for the emergence of civil rights and obligations 

(para 1 p. 2 Art. 11of the CC). From this point of view, a contract is an 

agreement between two or more parties aimed at establishing, changing or 

terminating civil rights and obligations (Part 1 of Article 626 of the Civil 

Code), i.e. a bilateral or multilateral transaction.  Like any transaction, a 

contract is an act of will, but it also has certain features. Unlike a unilateral 

transaction, which expresses the will of one party, the contract is a mutual 

expression of the will of two or more persons and is also agreed between them so 

that the will of one party corresponds to the will of the other or other parties 

involved in the contract. Thus, the contract as a legal fact has the following 

features. First, it reveals the will of not one party, but two or more, and the wills 

of the participants in its content must coincide and correspond to each other’s.  

Second, a contract is a joint action of individuals that is aimed at achieving 

certain civil law consequences: acquisition, change or termination of civil rights 

and obligations. 
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Therefore, since legal equality and initiative are inherent only in the subjects of 

civil (private) law, the contract should be considered as a legal fact pertaining to this 

area of law. It is impossible to agree with those who, looking for arguments to justify 

the existence of the so-called administrative agreements, argue that the latter are a 

kind of transaction, occupy an intermediate place between an administrative act and a 

contract of private law, based on the contract law and governed by norms of civil 

contract law with exceptions, additions and restrictions by administrative law. 

Thus, the essence of the initiative function is that the contract, which is the 

result of agreeing the will of the parties to establish certain rights and obligations, at 

the same time is also an initiative act in which the parties implement not only their 

equality, legal personality. objectivity, but also dispositiveness. The program-

coordination function is embodied in the fact that by means of the agreement a 

certain program of behavior of the parties is established, which connects them by 

mutual consent on a conventional basis. Through the information function, a formal 

certainty of the content of the contract is achieved, which brings it closer to the law. 

The essence of the last two functions is, respectively, the establishment by the 

parties through the contract of specific security and incentives, as well as the 

possibility of using means to enforce the contract and the application of protection 

and liability measures. In a market economy, the role of the contract as the main 

legal means of regulating relations between producers, acting in the property turnover 

as owners, increases significantly. By concluding and executing contracts, 

commodity producers independently carry out production (of goods, works, services) 

and their alienation (sale) at their own discretion.  

With the theylp of the contract, consumers (individuals and legal entities) also 

satisfy their needs in goods and services, which, in turn, ensures the development of 

the manufacturing sector. 

In a market economy and a competitive environment, the contract is able 

to ensure the necessary balance between supply and demand, stimulate the 

production of new competitive products and goods and thus influence the 

market relations dynamics. 
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Thus, the contract is a universal remedy in the field of private law. It is not 

only the most important legal fact, but also a means of self-regulation in the 

contractual sphere and one of the forms of expression of law. 

 

2. The principles of freedom of contract 

Freedom of contract is recognized as one of the fundamental principles of 

legal regulation of contractual relations in the field of private law, as eloquently 

evidenced by Art. 3 of the new Civil Code. Its essence, it follows, first of all, from 

the content of Articles 6 and 627 of the Civil Code. Their analysis gives grounds to 

assert that in the contractual sphere, an individual has the right to decide the 

following issues freely, at their own discretion and taking into account their interests. 

First, they are free to decide on the entry into a contractual relationship 

(conclusion of a contract). In a market economy, deciding whether or not to enter 

into a contractual relationship (whether or not to enter into a contract) is, as a general 

rule, the prerogative of each person. 

tSecond, if a person decides positively on the issue of entering into a 

contractual relationship, given the existence in today's competitive environment, they 

are free to choose a counterparty (the other party to the contract).  

Third, the parties are free to choose the type of contract. They have the right 

to enter into not only contracts provisioned by the Civil Code and other acts of 

civil law (named contracts), but also those not provisioneded by them, provided 

that they comply with the general principles of civil law (for example, contracts 

for medical and excursion services etc). 

The parties also have the right to enter into mixed agreements, i.e. those that 

contain elements of different agreements (Part 2 of Article 628 of the Civil Code). An 

example of such an agreement is a consignment agreement, which may contain 

elements of contracts of supply, commission, power of attorney, storage, etc. 

Fourth, the parties are free to determine the terms of the contract, the totality 

of which makes its content. In accordance with Art. 628 of the Civil Code, the 

content of the contract are, above all, the conditions specified at the discretion of the 
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parties and agreed by them. Although the terms of the contract may also be 

mandatory in accordance with civil law. 

Thus, the problem of the limits of contractual freedom is to determine the 

balance between acts of civil law and the contract. It should be borne in mind that 

the new Civil Code of Ukraine in Art. 6 gives the parties to the contract the right to 

deviate from the provisions of civil law and to regulate their relations at their own 

discretion. This is a general rule. Exceptions to it (impossibility of the parties to the 

contract to derogate from the provisions of civil law) occur only when the 

impossibility of such derogation is explicitly stated in these acts, as well as when the 

obligation for the parties to the provisions of civil law follows from their content or 

from the essence of the relationship between the parties. This provision must be taken 

into account when determining the limits of contractual freedom. Thus, the 

mandatory requirements contained in acts of civil law only limit the freedom of 

contract when the parties can not withdraw from them. In deciding whether such 

quasi-normative regulators, which are customs, may restrict the freedom of 

contract, the rule enshrined in Part 2 of Art. 7 of the CC should be considered. 

According to it, a custom that contradicts the contract is not applied in civil 

relations. 

 

3. General and special classification of civil law contracts 

The need for general and special classification of contracts is due, on the one 

hand, to the presence of common features inherent in them as transactions, as well as 

signs that are inherent to the contracts and are determined by the counter-nature of 

participants’ wills, and, on the other hand, due to the diversity of their legal 

consequences, the occurrence of which the parties wish, the sequence of 

achievements of the latter, etc. 

Because the contract is a kind of transaction, it is subject to the general 

classification of transactions into real and consensual, remunerative and 

gratuitous, abstract and causal, conditional, term, fiduciary and stock exchange. 

Such classification is carried out using the same criteria that are applied in the 
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relevant classification of legal transactions; and therefore, it can be considered as a 

general classification of contracts. 

Special classification of contracts is carried out using the following 

classification criteria. 

Depending on the concentration of rights and obligations of the parties to 

the contract, as obligations, they are divided into unilateral and bilateral. If each 

party has both rights and obligations, the agreement is bilateral. If one party has only 

a right and the other only an obligation, the contract is unilateral. An example of the 

latter is a loan agreement under which the lender has the right to demand the return of 

money or things transferred to the borrower, defined by generic features, and the 

borrower is obliged to return to the lender the same amount of money (loan amount) 

or the same number of things. of this quality (Article 1046 of the Civil Code). The 

vast majority of contracts named in the Civil Code are bilateral (purchase, sale, lease, 

contract, power of attorney, commission, etc.).  

Depending on the legal orientation and sequence of goals achievement, 

agreements are divided into basic and preliminary. 

The main contract directly generates the rights and obligations of the parties 

related to the transfer of property, performance of work, provision of services, etc. 

(basic contract). A preliminary agreement is an agreement to which the parties 

undertake to conclude the main agreement in the future within a certain period (by a 

certain time) on the terms established by the preliminary agreement (Article 635 of 

the Civil Code). 

Depending on the grounds for concluding, contracts are divided into free 

and binding. 

The principle of freedom of contract presupposes that most contracts 

concluded in a market economy are free, i.e. those whose conclusion depends solely 

on the discretion of the parties. 

If the conclusion of the contract is binding on the parties (a party), it is a 

binding contract that restricts the contractual freedom of persons. These include 

an agreement concluded on the basis of a legal act of a state authority, an authority of 
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the Autonomous Republic of Crimea, local governments, binding on the parties (a 

party) to the agreement. The peculiarities of such an agreement are that: first, its 

content must correspond to the content of the said act; secondly, the peculiarities of 

its conclusion are established by civil legislation acts (Article 648 of the Civil Code); 

thirdly, the differences that arise between the parties in concluding this agreement, 

by virtue of a direct legislative instruction are resolved by the court (Part 1 of Article 

649 of the Civil Code). 

Among the mandatory contracts a special place belongs to public contracts. 

According to Art. 633 of the Civil Code is a public contract is the one, in which 

one party (entrepreneur) undertakes to sell goods, perform work or provide 

services to anyone who applies to it (retail, transportation by public transport, 

communication services, medical, hotel, banking services, etc.). The following 

features of a public contract follow from the given legal definition. First, the party to 

such an agreement must be a business entity (legal entity or entrepreneur). Secondly, 

this entity carries out such types of business activities as: sale of goods, performance 

of works and provision of services in areas whose list in the Civil Code is formulated 

inexhaustibly. Third, these activities must be carried out by a business entity in 

relation to everyone who applies to it. The absence of any of these features indicates 

that the contract is not public, but pertains to free contracts. 

It should be noted that in the Civil Code there is a direct indication of the 

public nature of contracts in retail (Part 2 of Article 698), renting 

(Part 3 of Article 787 of the Civil Code), domestic contract (Part 2 of Article 865 

of the Civil Code), transportation by public transport (Part 2 of Article 915 of 

the Civil Code), storage in warehouses (in cells, premises) of general use (Part 3 

of Article 936 of the Civil Code), bank deposit, the depositor of which is an 

individual (Part 2 of Article 1058 of the CC). The meaning of the separation of 

public contracts is that they are subject to the following special rules, which do not 

apply to free contracts. First, the terms of such an agreement are the same for all 

consumers, except those who are legally granted the relevant benefits. Secondly, the 

entrepreneur has no right to give preference to one consumer over another in 
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concluding a contract, unless otherwise provisioned by law. Third, the entrepreneur, 

if they have an opportunity to provide the consumer with the relevant goods (works, 

services), has no right to refuse to enter into a public contract, and in case of 

unreasonable refusal must compensate the damage caused to the consumer. The 

refusal should be considered unreasonable in cases when the business entity cannot 

prove the absence of this opportunity. Fourth, when concluding and executing a 

public contract, the parties (both the business entity and its counterparty) must 

comply with the mandatory rules established by civil law in the form of, for example, 

standard terms of certain types of public contracts. 

Depending on the method of concluding, agreements are divided into 

mutually agreed agreements and accession agreements. 

When concluding a mutually agreed agreement, its terms are established 

(developed) by all its parties. An accession agreement in accordance with 

Part 1 of Art. 634 of the Civil Code is a contract, the terms of which are set by one 

of the parties in the formuations or other standard forms, which can be 

concluded only by the other party’s joining to the proposed contract as a whole. 

The other party cannot offer its terms of the contract. Thus, the main feature of 

the accession agreement is the establishment of the terms of the agreement by one 

party by developing a formular or other standard form and the inability of the other 

party to offer its terms of the agreement.  

The use of formulars or other standard forms by the developer, on the one 

hand, is convenient and appropriate in cases of its implementation of a significant 

range of identical (standard) actions related to the provision of services to contractors, 

in particular in the field of banking, passenger transportation, household contracts, 

renting on a mass scale. Notably, the Civil Code in the latter case directly indicates 

that the rental agreement is an accession contract (Part 2 of Article 787). On the 

other hand, this agreement may be to some extent dangerous for the acceding 

party not only because it cannot affect the content of the agreement, but also 

because the other party may abuse its right to develop and use a formular or 

other standard forms. 
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That is why the law provides certain guarantees for the protection of the 

rights of the party to the agreement by giving it the right to demand amendment 

or termination of the accession agreement in cases where: the party is deprived of 

the rights it normally had; this agreement excludes or limits the liability of the party 

that developed the formular or other standard form; this agreement contains other 

conditions that are clearly onerous for the party that joined it.  In this case, the party 

who joined the contract must prove that it, based on its interests, would not 

accept these conditions if it had an opportunity to participate in determining the 

terms of the contract (Part 2 of Article 634 of the Civil Code). 

Depending on who can demand the performance of the contract, the latter 

are divided into contracts concluded in favor of their participants and contracts in 

favor of a third party. 

The vast majority of contracts are concluded in favor of the parties; and 

the right to demand their implementation belongs only to the parties to the 

contract. 

A contract in favor of a third party is one in which the debtor is obliged to 

perform their duty in favor of a third party, which is established or not established in 

the contract (Part 1 of Article 636 of the Civil Code). An example of such a contract 

is an insurance contract concluded by the insured with the insurer in favor of a 

third party (beneficiary), under which the insurer is obliged to make an insurance 

payment to the beneficiary in case they reaches a certain age or another insured event 

(Article 985of the CC). 

Since the right granted to a third party to demand the performance of a 

contract concluded in its favor, it can both exercise this rigt and discard it, the 

Civil Code in Part 3 and Part 4 of Art. 636 establishes the two basic rules, the 

essence of which is as follows. First, if a third party has expressed an intention to 

exercise its right, the parties to the contract may not terminate or amend it without the 

consent of the third party, unless otherwise provided by contract or law. Secondly, if 

a third party waives the right granted to them under the contract, the party who 

concluded the contract may exercise this right themselves, unless otherwise follows 
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from the essence of the contract. Thus, when concluding a bank deposit agreement in 

favor of a third party, the latter acquires the rights of the depositor from the moment 

they submits to the bank the first claim arising from the rights of the depositor, or 

otherwise expressing their intention to put forward such claims. Until that moment, 

the person who concluded the contract has the right to exercise all the rights of the 

depositor, including the right to terminate or amend the contract. If the person in 

whose favor the deposit was made refuses it, the person who entered into a bank 

deposit agreement in favor of a third party has the right to demand the return of the 

deposit or its transfer to their name (Article 1063 of the Civil Code). 

 

4. The content of the civil contract 

The content of the contract are the conditions under which it is concluded. 

It should be emphasized that the new Civil Code contains a special article on the 

agreement content. This is about Art. 628, in which the conditions that make up 

the content of the contract are divided into two types, namely: conditions 

determined at the discretion of the parties and agreed by them; conditions that 

are mandatory in accordance with acts of civil law. 

The first type of contract terms can be called initiative, and the second – 

mandatory. Since, as already noted, given the freedom of the contract, the parties are 

free to define its terms (Article 627 of the Civil Code), preference is given to the 

initiative terms of the contract. As for the mandatory conditions, they are those that 

in respect of certain types of contract are enshrined in acts of civil law, the provisions 

of which are binding on the parties, taking into account the requirements of Art. 6 of 

the Civil Code on the relationship between acts of civil law and the contract. 

It should be noted that the new Civil Code of Ukraine, establishing special 

rules on the content of the contract, reproduces in Art. 638 also the rules contained in 

Art. 153 of the 1963 Civil Code aimed at highlighting the essential terms of the 

contract. The essence of such highlighting is that the conclusion of a contract is 

associated with reaching an agreement between the parties in the form necessary in 

appropriate cases in relation to these conditions. In this regard, there is a question of 
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the relationship under the new CC of the terms of the contract, which constitute its 

content (Article 628), and the essential conditions (Article 638). But the solution of 

this issue is impossible without establishing the essence of the essential conditions, 

the factors that necessitated their separation in the CC of 1963 and the expediency of 

preserving them in the new Civil Code. 

At first glance, the obligation of essential conditions is always the need for the 

parties to agree on all their types. At least, this follows from the literal meaning of 

Part 1 of Art. 153 of the 1963 Civil Code, because according to the rule contained in 

it, a contract is concluded when the parties have agreed on all material terms. 

However, according to Part 2 of the same article, an agreement must be reached only 

on the third type of essential conditions – those that one of the parties insists on. 

The first type of essential conditions is directly related to the fact that the 

treaties of socialist organizations (which had priority in the field of contractual 

relations) were intended to specify and ensure the implementation of economic plans. 

It is because of the mandatory requirements (prohibitions, obligations, sanctions), 

binding on the parties to the contract in the absence competitive environment, 

provided public interests in this area of public relations. This was fully consistent 

with the realities that existed at that time in society. The point is that the rejection of 

the objective division of the right to private and public and pronouncement of all the 

relations as public has led to the complete centralization by the state of all public life 

through domination of an absolutely binding type of public relations regulation. In 

the economic sphere, this centralization led to the creation and functioning of an 

economy based on monopoly ownership, which belonged to the state. The ban on 

private property and entrepreneurship made it impossible for any individual to take 

any initiative in this area. In the legal sphere, where the dominant place was occupied 

by a state with an authoritarian regime, virtually the only regulator of social relations 

were recognized those regulations, which were mostly imperative. The role of the 

contract as a regulator of social relations, especially in the economy, was reduced by 

the increasing role of administrative (government) acts, including planning acts. This 

is eloquently evidenced by Art. 152 of the 1963 Civil Code, according to which the 
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obligation arising directly from the act of the national economy planning was 

considered to be supreme, and the content of the contract, which was concluded on 

the basis of the planning document task, had to meet this document. And in the latter 

case it not only the range of essential conditions of the first kind was imperatively 

determined, but also these very conditions.  

The need for the second type of essential conditions was due mainly to the 

fact that Art. 4 of the 1963 CC recognized as the basis for the emergence of civil 

rights and obligations not only contracts provisioned by law (named contracts), but 

also those those, although not provisioned by law, which did not contradict it. In 

addition, the need for this type of condition was also due to the fact that the law 

directly provided a range of essential conditions not for all of the above contracts.  

These two types of essential conditions were united by the following. First, the 

latter, as already noted, are genetically related to imperative norms. Secondly, they 

are adapted to the external (state) regulation of social relations, in which, as noted 

by I.O. Pokrovsky, regulation was carried out from a single center, which is state 

power. It is state power that, by its norms, indicateed to each person their legal 

place, their rights and obligations in relation to the state mechanism as a whole and 

in relation to other individuals. 

Finally, the existence of the third type of essential conditions is due to the fact 

that although in the days of the directive (planned) economy, the principle of freedom 

of contract was not only not recognized by the legislator, but even considered by 

scholars as a demagogic phraseology that obscures the exploitative nature of the 

capitalist society, nevertheless, some relaxations in the contractual area were 

provisioned even then. They found their manifestation in the fact that in some cases 

the contract was seen as a certain social regulator of social relations. These are cases 

when the rules of law gave the parties to a contractual relationship an opportunity to 

establish certain types of contratual terms. This enabled researchers to distinguish 

between ordinary and accidental conditions in the content of the contract. Both 

ordinary and accidental conditions are connected, first of all, not with imperative, but 

with dispositive norms, which contain the model proposed by the legislator. At the 
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same time, the parties to the agreement were given the opportunity to depart from this 

model. The non-inclusion in the contract of the condition provided by the dispositive 

norm as the proposed model, indicated that it is normal for this contract. The wording 

of the agreement agreed by the parties in the contract, contrary to the model proposed 

in the dispositive norm, indicated that for this contract it is accidental. The condition 

agreed by the parties in order to resolve issues that were not regulated by law at all 

was also considered accidental. 

The connection of ordinary and accidental conditions with dispositive norms or 

with the absence of a direct prohibition on the settlement of relations by agreement of 

the parties brings them closer to the essential conditions. 

It is no coincidence that researchers have recently pointed out the lack of 

grounds for distinguishing such conditions in general. This position deserves attention. 

Its indisputability in relation to acciental conditions is not in doubt, given that when 

inclued in the contract, they do not differ from the essential conditions of the third type. 

In the same cases, when it comes to ordinary conditions that are not included in the 

contract due to their coincidence with the model proposed in the dispositive rule, they 

are similar to the essential conditions of the first type, provided that the dispositive rules 

do not differ from the imperative ones, unless the parties include in the contract 

conditions that differ from the model proposed in the dispositive rule. 

The answer to the previously posed question about the expediency of 

maintaining in the new Civil Code of Ukraine the normative separation of essential 

terms of the contract should be positive. This is due to the fact that its Art. 638 

establishes the condition of its subject as an essential condition of any contract, which 

determines the nature (type and kind) of the obligation arising from the contract. As 

for the preservation in Art. 638 of the Civil Code of differentiation of essential 

conditions into the three types according to the model of the Civil Code of 1963, such 

expediency is not seen, at least considering that it does not agree with conditions of 

the contract which make its maintenance according to Art. 628 of the CC. Thus, para. 

2 of part 1 Art. 638 of the Civil Code must be agreed with the general content of Art. 

638 of the Civil Code and to establish the rule that the essential conditions of the 
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contract are the condition on the subject and other conditions that constitute its 

content in accordance with Art. 628 of the CC. In practice, this will mean that, in 

addition to the subject of the contract, its essential conditions will include (depending 

on the chosen basic model of contractual relations regulation) conditions determined 

at the discretion of the parties and agreed by them, those that are mandatory under 

civil law, taking into account the rules on the correlation of acts of civil law and the 

contract, enshrined in Art. 6 of the Civil Code, or a combination of both types of 

conditions. It should be emphasized that the new CC retains the essence of the 

essential conditions, namely the connection of the conclusion of the contract with the 

agreement of the parties on them (the essential conditions) in due form. But the list 

and content of these conditions are determined, as a general rule, by the parties 

themselves. The new CC does not enshrine as essential conditions of the contract 

even those of price and terms (as provided in Article 130 of the CC of the Ukrainian 

SSR of 1922), although it does establish, respectively, in Art. 632 and Art. 631 

models of these conditions, which can be applied by the parties. 

It is no coincidence that Part 4 of Art. 632 of the Civil Code contains a rule 

according to which, if the price in the contract is not set and cannot be determined on 

the basis of its terms, it is determined on the basis of normal prices for similar goods, 

works or services at the time of the contract. 

The content of the contract and the new Civil Code may be influenced by acts 

of state authorities, authorities of the Autonomous Republic of Crimea, local 

governments (Part 1 of Article 648 of the Civil Code), and standard terms of 

contracts of a certain type, promulgated in the prescribed manner (Article 630 of the 

CC). These provisions need to be clarified. 

Acts of these bodies, in particular, government orders, may affect the content 

of the contract only if they are binding on the parties (a party). According to Art. 2 of 

the Law of Ukraine «On Supply of Products for State Needs» of December 22, 1995, 

such state orders are mandatory only for legal entities founded in whole or in part on 

state property, as well as for entities of all forms of ownership that are monopolists. 

in the relevant product market, provided that the fulfilment of the state order does not 
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cause losses to their contractors. Of course, the execution of a state order is also 

mandatory for subjects of private law who have agreed at their own discretion to be 

its contractor. Thus the fulfilment of the agreement (the state contract) concluded on 

the basis of the specified act, has to correspond to it. 

5. Concluding a civil contract 

Since the contract is an agreement of two or more parties, its conclusion is 

associated with the achievement between them in the appropriate form of agreement 

on all essential conditions (Part 1 of Article 638 of the Civil Code). The process of 

concluding a contract consists of two stages, namely: the proposal to enter into a 

contract, called an offer, and the acceptance of the proposal by the other party, which 

is called acceptance. The tenderer and acceptor are the parties who made the offer to 

conclude the contract and accepted it (respectively). 

According to Art. 641 of the Civil Code, a proposal to enter into a contract 

(offer) may be made by either party to a future contract. The analysis of this article 

gives grounds to state that the offer is not any proposal, but only the one that meets 

the following conditions. First, the proposal must contain the essential terms of the 

contract. Second, it must express the intention of the person who made the offer to 

consider themselves bound by the contract and the proposed terms in the event of its 

acceptance by another person. Third, it should be aimed at a specific person (several 

people). Although the third condition is not explicitly fixed in Art. 641 of the Civil 

Code, it follows from its essence. This is evidenced by the provision enshrined in this 

article, according to which, as a general rule, an offer is not recognized but is 

considered only as an invitation to make proposals for the conclusion of the contract 

advertising or other proposals addressed to an indefinite number of persons. An 

exception to the general rule should be the existence of a non-personalized public 

offer, provided that the advertisement or other offers contain all the essential terms of 

the contract and express an intention to enter into a contract with any person who 

responds to that offer. 

This formalized approach to the offer is due to the fact that by its legal nature it 

is a unilateral transaction, which, from the moment of its receipt by the other party, 
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creates certain legal obligations for the bidder. Thus, the latter may not withdraw the 

offer received by the addressee within the period specified for the response, unless 

otherwise specified in the proposal or does not follow from its essence or the 

circumstances under which it was made. But the offer can be withdrawn before or 

even when the recipient receives it. Thus, the offer sent by letter may be withdrawn 

before it is received by the addressee by telegram or by other means of operational 

communication. In case of a dispute over the legality of the offer withdrawal, it is 

subject to consideration by the court. 

The response of the person to whom the offer to conclude the contract was 

addressed on its acceptance is recognized as acceptance if it follows that there is a 

full and unconditional consent of the acceptor with the conditions stated in the offer 

(part 1 of Art. 642 of the CC). The response to the agreement to enter into a contract 

on terms other than those proposed is, in accordance with Art. 646 of the Civil Code, 

a refusal to receive the offer and at the same time a new offer to the person who made 

the previous offer. The primary bidder takes the place of the acceptor. 

The legal consequence of acceptance - the conclusion of the contract is not 

associated with its implementation, but with the timely receipt of such a response by 

the bidder. That is why the person who accepted the offer may withdraw their 

response to its acceptance, notifying the bidder before or at the time of receiving a 

response to the acceptance of the proposal (Part 3 of Article 642 of the Civil Code). 

The Civil Code decides differently on the timeliness of acceptance depending 

on whether the proposal to conclude an agreement had specified a deadline for 

response. 

Therefore, if the proposal to enter into a contract specifies a deadline for 

response, the contract is concluded when the person who made the proposal received 

a response to its acceptance during this period (Article 643 of the Civil Code). 

The question of the form of the contract is important, at least in view of the fact 

that its conclusion is connected, as already mentioned, with the achievement in the 

appropriate form of agreement between the parties on all material terms. However, 

since the contract is subject to the general rules on the form of transactions, enshrined 
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in Articles 205-209 of the Civil Code and discussed in detail in the Section 

«Transactions» of the 1st volume of this textbook, this Section should focus only on 

the rules established in Art. 639 of the CC. The essence of this article is to detail the 

manifestation of freedom of the parties regarding the form of the contract. This 

follows, first, from the possibility of choosing any form provided for in Art. 205 of 

the Civil Code (oral, written, implicit action, silence), provided that the requirements 

for the form of the contract are not established by law. Secondly, the parties have the 

right to deviate from the requirements of the law regarding its form, but only in the 

direction of its “elaboration”. This is how the rules set out in parts 2–4 of Art. 639 of 

the CC should be understood. Thus, if the parties have agreed to enter into a contract 

in a simple written form, although by law the latter may be concluded orally, it is 

considered concluded from the moment of giving it the form agreed by the parties. 

The same rules apply in the case of an agreement between the parties regarding the 

notarization of the contract in respect of which the law does not require a certificate. 

Thus, the contractual freedom regarding the form of the contract applies where the 

law does not establish rules about it, as well as in cases where the parties agree to 

complicate the form, compared to the requirements of the law. 

It is important in practice to decide on the place and time of the contract. 

According to Art. 647 of the Civil Code, as a general rule, the place of conclusion of 

a contract is associated with the place of residence of an individual (location of the 

legal entity - the offerer, i.e. the person who was the initiator of the contract. 

Exceptions to this rule may be established by the parties to the contract. 

Determining the moment of concluding a contract is connected, first of all, 

with the kind (consensual or real) of the concluded contract. The moment of concluding 

a consensual agreement is the moment when the bidder receives a response from the 

party to whom the proposal is sent on its acceptance (Part 1 of Article 640 of the Civil 

Code). A real contract is concluded at the time of transfer of the relevant property or the 

commission of a certain action (Part 2 of Article 640 of the Civil Code). 

 If the contract is subject to notarization or state registration, the moment of its 

conclusion is the moment of the specified certificate or such registration. If a 
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notarized contract also requires state registration, the moment of conclusion is the 

moment of the latter (Part 3 of Article 640 of the Civil Code). Thus, in this not only 

the form of the contract, but also its public-law legitimation acquires law-making 

(constitutive) value. 

This is the general procedure for concluding civil law contracts. 

 

6. Amendments to and termination of a civil contract 

The contract concluded by the parties may be amended or terminated. A 

change in a contract is a change in the terms on which it is concluded. These 

changes may relate to the terms of the subject, place and terms of the contract, etc. In 

the event of a change in the contract, the obligation generated by it also changes in 

content which are the rights and obligations of the parties. Termination of the 

contract is the termination of the obligation, generated by it, in full. According to 

the general rule enshrined in Part 1 of Art. 651 of the Civil Code, the basis for 

amending or terminating the contract is the consent of the parties. This is due to the 

fact that the contract from the moment of its commission is binding on the parties 

(Article 629 of the Civil Code). It should be borne in mind that the consent of the 

parties to amend or terminate the contract may not be sufficient if it was concluded in 

favor of a third party who has expressed an intention to exercise the right granted to 

them under such a contract. To change or terminate this agreement also requires the 

consent of a third party, unless otherwise provided by contract or law (Part 3 of 

Article 636 of the Civil Code). Termination or amendment of the contract on 

other grounds may take place if it is established by the contract or the law. The 

Civil Code directly provisiones for the possibility of changing or terminating the 

contract by court decision at the request of one of the parties (Part 2 of Article 

651 of the Civil Code) and in case of unilateral withdrawal from the contract 

(Part 3 of Article 651 of the Civil Code). 

Modification or termination of the contract by a court decision at the request of 

one of the parties may take place in the event of a material breach of contract by the 

other party and in other cases established by contract or law. 
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Significant is the breach of contract by its party, resulting from which the other 

party, as a result of the damage caused to them by this breach, largely loses what they 

expected when concluding the contract. 

This may be the case, for example, if the debtor violates the terms of the 

obligation to supply components. After all, this makes impossible, in turn, the timely 

fulfillment of the obligation by the creditor, who is a debtor of another obligation (for 

the sale of finished products manufactured using the components), and largely 

deprives them of the opportunity to obtain the proceeds they expected at the 

conclusion of the contract for supplying components. 

Unilateral withdrawal from a contract can take place only in cases when 

the right to such refusal is established by the contract or by law. It should be 

borne in mind that the total or partial withdrawal from a contract is carried out by the 

decision of the party without its appeal to the court and entails, respectively, its 

termination or change. For example, a bank may withdraw from a bank account 

agreement and close a customer's account if there are no transactions on the 

customer's account for three consecutive years and there is no cash balance on it (Part 

4 of Article 1075 of the Civil Code). 

Special rules are provided in Art. 652 of the Civil Code on the change or 

termination of a contract in connection with a significant change in the 

circumstances which the parties were guided by when concluding it. It should 

be emphasized that a significant change in these circumstances is grounds for 

change or termination of the contract only, unless otherwise provided by the 

contract or does not follow from the substance of the obligation. Thus, the 

prevalence in a certain area of cases that constitute an insured event under the 

contract is not a ground for changing or terminating the insurance contract at the 

insurer's request. This is due to the fact that it follows from the very essence of the 

insurance: it is concluded for probable but unpredictable events that make up the 

insured event. 

When considering the legal consequences of changing or terminating the 

contract, the following should be borne in mind. 
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If the change or termination of the contract is by agreement of the parties, it is 

considered changed or terminated from the moment of reaching an agreement, unless 

otherwise provided by the contract or due to the nature of its change (Part 3 of Article 

653 of the CC). As a general rule, a change or termination of a contract must be made 

in the same form as a contract that is being amended or terminated. An exception to 

this may be established by contract or law or follow from the customs of business 

(Article 654 of the Civil Code). 

If the change or termination of the contract takes place in court, the latter is 

considered changed or terminated from the moment the court decision enters into 

force (Part 3 of Article 653 of the Civil Code). 

If the termination of the contract occurs in the case of unilateral withdrawal 

from it, the latter is considered terminated from the moment of receipt by the other 

party of the notice of withdrawal from the contract. 

Therefore, in all cases, the decision to amend or terminate the contract is 

valid for the future, and therefore the parties have no right to demand the return of 

what was done by them under the obligation, until the contract is amended or 

terminated, unless otherwise provided by contract or law. 4 Article 653 of the 

Civil Code). 

The Civil Code provides for the property consequences of a change or 

termination of the contract, depending on the grounds on which it occurred. If the 

contract was amended or terminated in connection with a material breach by one 

of the parties, the other may claim damages caused by such a change or 

termination (Part 5 of Article 653 of the Civil Code). In case of termination of the 

contract due to a significant change of circumstances, the court at the request of 

either party determines the consequences based on the need for fair distribution 

between the parties of the costs incurred by them in connection with the 

implementation of this contract. 



 
 

227 
 

Lecture II. Liabilities arising in connection with property transfer in 

owerhip 

1. Contract of sale. 

2. Contract of Gift. 

3. Annuity agreement. 

4. Lifetime maintenance agreement (care) 

 

1. Contract of sale. 

In a market economy, the contract of sale becomes one of the most common 

types of contracts used in trade and as a generic concept covers all types of 

obligations to dispose of property on a definite-equivalent basis. Such formerly 

independent contractual types as supply, agricultural products contracting, supply of 

energy and other resources through the connected network, or barter began to be 

understood as types of sales contract. 

Under the contract of sale, one party (seller) transfers or undertakes to 

transfer property (goods) to the other party (buyer), and the buyer accepts or 

undertakes to accept the property (goods) and pay for it a certain amount of 

money (Art. 655 of the CC). 

Based on this definition, the contract of sale has the following generic features: 

first, it is aimed at the transfer of property ownership; secondly, the transfer of 

property is carried out on a definite-equivalent basis; third, it is a payment agreement 

in which the counter-provision takes place, as a rule, in cash, with the exception of the 

contract of exchange, where the commodity form is used. Meanwhile, in the contract 

of barter (exchange) there may be set surcharge for goods of greater value, which are 

exchanged for goods of lesser value (Part 3 of Article 715 of the Civil Code). 

The contract of sale can be both real and consensual, paid, bilateral 

(synallagmatic) (from the Greek synallagma – relationship). 

The contract of sale is considered consensual when the parties have agreed 

on certain conditions, and the seller undertakes to transfer the goods to the buyer 

within the period specified in the contract, and if the content of the contract does 
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not allow to determine this period – in accordance with Art. 530 of the CC (Art. 

663 of the CC). 

A contract is considered real when the transfer of property (goods) by the seller 

to the buyer is a prerequisite for the conclusion of this contract. 

The contract of sale is considered to be paid because the property provision of 

the seller corresponds to the counter-monetary satisfaction for the goods received 

from the buyer. 

An agreement is considered bilateral because both the buyer and the seller have 

rights and obligations, and the right of one party corresponds to the obligation of the 

other and vice versa. 

The main generic feature of the contract of sale is the transfer of alienated 

property (goods) in the ownership of the buyer. Meanwhile, this feature is 

characteristic of other types of contracts through which the turnover of property 

(goods) is mediated, in particular for contracts of gift, loan, lifetime maintenance 

(care), rent, inheritance contract. 

Thus, the gift agreement provides for the transfer of property (gift) from one 

person to another person, but such transfer is free of charge. Establishing the 

obligation of the gifted to perform in favor of the donor any action of a property or 

non-property nature is not a contract of gift (Part 2 of Article 717 of the Civil Code). 

The loan agreement is the transfer of ownership by the lender to the borrower 

of money or other things defined by generic characteristics (Article 1046 of the Civil 

Code). But unlike the contract of sale, an absolutely different economic purpose is 

pursued in this contract: the borrower is obliged to return to the lender the same 

amount of cash (loan amount) or the same number of things, of the same kind and of 

the same quality. 

Under the contract of lifetime maintenance (care), the alienator transfers to the 

property acquirer a residential house, apartment or part thereof, other real estate or 

movable property of significant value, in return for which the purchaser undertakes to 

provide the alienator with maintenance and (or) care (Article 744 of the CC). Of 

course, for its legal purpose, this agreement seems to be close to a contract of sale. 
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Meanwhile, the economic forms of these agreements are completely different. If at 

purchase and sale it is a commodity-money = money-commodity, then at the contract 

of life maintenance (care) – commodity = material goods. Thus between the alienator 

and the acquirer personal trusting relations are established. And although the 

ownership of a certain property passes to the acquirer, the essence of this agreement 

is completely different, because the alienator, above all, pursues the goal of obtaining 

the care they needs, and therefore the alienation of property is caused by this purpose. 

Under the annuity agreement, the annuitant transfers the property to the payer 

of the annuity, and the annuitant payer undertakes in return to periodically pay the 

annuitant a rent in the form of a certain amount of money or in another form (Part 1 

of Article 731 of the Civil Code). The difference between this contract and the 

contract of sale is that the amount of rent is not strictly dependent on the value of the 

transferred property, and the payments themselves can be made not only in cash but 

also in another form, including in kind. 

 It follows that the contract of sale differs from contracts that also mediate the 

transfer of property ownership from one person to another, by the basis of payment of 

such a transfer which is in the form of a sum of money, the object, and the subject 

composition. 

The object of the contract of sale may be: 

– goods that the seller has at the time of the contract or will be created 

(purchased, obtained) by the seller in the future, provided that the seller becomes the 

owner of the goods at the time of its transfer to the buyer; 

– property rights. In this case, the general provisions on purchase and sale 

shall apply to the contract, unless otherwise follows from the content or nature of 

these rights; 

– the right of claim, if the claim is not personal. The provisions on assignment 

of the right of disclaim shall apply to such an agreement, unless otherwise provided 

by the agreement or the law (parts 1, 2, 3 of Article 656 of the Civil Code). 

Significant terms of the contract of sale. According to the law, the essential 

conditions of any contract are the conditions on the object; conditions defined by law 
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as essential or necessary for this type of contracts; as well as all those conditions 

which must be agreed on application of at least one of the parties 

(Article 638 of the Civil Code). 

An essential condition for a contract of sale is always the subject (its name) 

and quantity of goods. Thus, the seller is obliged to transfer to the buyer the goods 

specified in the contract of sale (Article 662 of the Civil Code) in the amount 

specified in the contract, in the appropriate units, or in monetary terms. When 

selling goods of several names in the contract, the quantity of each name is 

defined. The main duty of the seller is the transfer of goods to the buyer, which is 

carried out by performing certain actions, namely: delivery of goods directly to the 

buyer; making the goods available to the latter, handing over the goods to the 

carrier or communication organization for delivery to the buyer (Article 664 of the 

Civil Code). 

The main duty of the buyer is to accept the goods from the seller. At the same 

time, if the buyer without sufficient grounds delays the acceptance of the goods or 

refuses to accept it, the seller has the right to: demand acceptance and payment for 

the goods; to abandon the contract of sale (Part 4 of Article 690 of the Civil Code). 

The most common type of purchase and sale is retail purchase and sale, the 

purpose of which is the direct and systematic provision of the population with food 

and industrial goods. 

In accordance with Part 1 of Art. 698 of the Civil Code, under the contract 

of retail sale, the seller who carries out business activities of selling goods, 

undertakes to transfer to the buyer the goods normally intended for personal, 

domestic or other use not related to business activities, and the buyer undertakes 

to accept the goods and pay for it. 

The contract of retail sale can be concluded in a simple written form, orally, 

and also by implicit actions. As a rule, it is concluded orally, because its concluding 

takes place simultaneously with the implementation, which is ensured by the issuance 

to the consumer of a settlement document (commodity, cash or other document 

certifying the purchase of goods). 
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One of the types of purchase and sale is the supply on the basis of which the 

sale of goods (products) produced by business entities takes place. 

Under the supply contract, the seller (supplier), who carries out 

business activities, undertakes to transfer within the prescribed period 

(terms) of the goods of the buyer for use in business activities or for other 

purposes not related to personal, family, home or other similar use, and the 

buyer agrees to accept the goods and pay for it a certain amount of money 

(Part 1 of Art. 712 of the CC). 

The supply contract is bilateral, mutual, consensual and repayable. In this case, 

the term of delivery (transfer of goods) should not coincide with the conclusion of the 

contract. If the conclusion and fulfilment of the contract coincides, then there is a 

sale, not delivery. 

Due to the fact that the supply is a kind of purchase and sale, the general 

provisions on purchase and sale, enshrined in § 1 of Section 54 of the CC apply to the 

supply contract. Other may be established by contract, law or follow from the nature 

of the relationship between the parties (Part 2 of Article 712 of the Civil Code). 

The moment of concluding the supply contract does not coincide with the 

moment of its execution, although in the contract of sale the conclusion and 

fulfilment may also not match. However, this is a mandatory feature for the 

supply contract. 

Providing the population with food and processing companies with the 

necessary raw materials largely depends on a well-established system of contractual 

relations for the purchase of agricultural products (or agricultural produce), from its 

manufacturers, who can independently sell the latter under contracts through 

exchanges, procurement and intermediaries. 

Under the contract of agricultural products contracting, the agricultural 

producer undertakes to produce the agricultural products specified in the 

contract and transfer them to the procurer (contractor) or the recipient 

specified by them, and the procurer undertakes to accept these products and pay 

for them at the established prices. (para 1 of Art 714 of the CC). 
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The general provisions on purchase and sale and the provisions for the supply 

contract shall apply to the relations under the procurement contract, unless otherwise 

provided by the contract or the law (Part 2 of Article 713 of the Civil Code). 

Contractual agreement is bilateral, paid, consensual. The parties to this 

agreement are the producer and procurer (contractor) of agricultural products. 

Under the contract for the supply of energy and other resources through the 

connected network, one party (supplier) undertakes to provide the other party 

(consumer, subscriber) with energy and other resources provided for in the contract, 

and the consumer (subscriber) undertakes to pay the cost of accepted resources, the 

mode of their use, as well as to ensure safe operation of energy and other equipment 

(Part 1 of Article 714 of the Civil Code). This agreement is consensual, bilateral and paid. 

The contract for the supply of energy and other resources through the 

connected network should be referred to a group (type) of contracts for the transfer 

of ownership and considered as a kind of contract of sale. A similar conclusion can 

be drawn from the following arguments. First, the obligations generated by the 

analyzed contract, contain all the features of the obligation to property transfer: one 

party (supplier) transfers for a fee to the other party (subscriber) the goods (energy 

and other resources). Secondly, the rules on the contract under study are contained in 

§ 5 of Section 54 of the Civil Code, entitled «Purchase and Sale». Third, in 

accordance with Part 2 of Art. 714 of the Civil Code to the contract of supply of 

energy and other resources through the connected network apply the general 

provisions of purchase and sale, the provisions of the contract of supply, unless 

otherwise provided by law or does not follow from the substance of the relationship. 

Thus, the rule on subsidiary application to relations for the supply of energy and other 

resources through the connected network of general provisions on purchase and sale 

indicates a clear position of the legislator on this issue. 

Contents of the contract for the supply of energy and other resources through 

the connected network. The main responsibilities of the supplier are continuous, in 

compliance with the agreed regime (schedule), providing the subscriber with energy and 

other resources provisioned by the contract, in a certain amount and quality. 
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Unlike other types of sales contract, in which the quantity of purchased 

goods must be precisely defined, the contract for the supply of energy and other 

resources through the connected network specifies the targeted (usually maximum, 

utmost) amount of energy and other resources required to the subscriber. The 

supplier is obliged to supply subscribers with energy and other resources of a 

certain quality. 

The quality and quantity of energy and other resources supplied at certain 

intervals (or, in other words, the schedule (mode) of supply of resources) are 

determined by agreement of the parties. In this case, the supply of resources by the 

supplier to consumers should be carried out in a continuous mode, if the contract for 

the supply of energy and other resources through the connected network does not 

provide for such a break. 

According to Part 1 of Art. 714 of the Civil Code, the consumer (subscriber) is 

obliged to pay the cost of the received resources and adhere to the contractual regime 

of their use, as well as to ensure safe operation of energy and other equipment. 

The consumer is obliged to comply with the regime of use of energy and other 

resources stipulated by the contract. 

In accordance with Part 1 of Art. 715 of the Civil Code, a barter (exchange) 

agreement is an agreement under which each party undertakes to transfer 

ownership of one commodity to the other party in exchange for another 

commodity. Part 5 of Art. 715 of the Civil Code provides that the contract may 

establish the exchange of property for works (services). 

The general provisions on purchase, sale, supply, contracting or other 

agreements, the elements of which are contained in the contract of exchange (Article 

716 of the Civil Code), apply to the barter contract. For example, they may be 

provisions on the quality of goods (Articles 673, 678 of the Civil Code), the 

regulations set in section 61 of the CC, etc. 

The contract of exchange is bilateral, as each party to the barter has certain 

obligations in favor of the other and is considered a debtor and a creditor at the same 

time. This agreement is consensual, as it is considered concluded from the moment of 
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reaching an agreement on all essential conditions, and paid, because when 

transferring the goods, each party must receive from the other a counter-provision in 

the form of goods. The parties undertake to transfer to each other the relevant and 

practically equivalent goods. 

The subject of the contract may be goods owned by the party at the time of the 

contract. The goods may be various movable and immovable things admitted to 

circulation, i.e. objects not withdrawn from civil circulation, as well as other 

property, taking into account its features established by law. Such features are 

provisioned for in Part 2 of Art. 192, Art. 193, part 2 of Art. 194 of the Civil Code for 

the purchase and sale of currency values, securities, etc., apply to barter. The 

condition of the contract on the subject must contain the name and quantity of the 

goods. The subject of the contract may be work, services transferred in exchange for 

property, if it does not contradict the essence of the obligation. 

The parties to the barter agreement may be individuals and legal entities. 

 

2. Contract of Gift 

Under the donation agreement, one party (the donor) transfers or undertakes to 

transfer the property (gift) to the other party (the donee) free of charge in the future 

(Part 1 of Article 717 of the Civil Code). 

The contract of gift, along with contracts of sale, or barter, mediates the 

transfer of property (things and property rights) from one person to another. This 

agreement has some characteristics that allow it to be allocated to a separate type of 

contract. Therefore, the legislator does not accidentally allocate in the Civil Code the 

rules governing the relationship of gift, in a separate Section. 

The gift agreement is always free of charge. This means that the donor does not 

receive any counter-grant from the donee. 

The legal definition of a gift agreement indicates that it can be constructed as 

real or consensual. 

The contract of gift is, as a rule, a unilateral contract: the donee becomes the 

owner of the thing (or has the right to demand the transfer of the gift), i.e. does not 



 
 

235 
 

assume any obligations, and the donor transfers or undertakes to transfer property 

without receiving any requirements rights in relation to the donee. 

A characteristic feature of the contract of gift is the personal nature of the 

obligation that it gives rise to. Thus, in accordance with Part 3 of Art. 723 of the Civil 

Code, if before the due date (term) or deferral circumstances established by the 

contract of gift with the obligation to transfer the gift in the future, the donor or the 

donee dies, the contract of gift is terminated. 

The requirements of the law regarding the form of the contract of gift depend 

on the material subject of the contract. As a general rule, contracts may be concluded 

orally, which are fully executed by the parties at the time of commission, except for 

those subject to notarization, state registration, or when failure to comply with the 

written form results in invalidness of the contract (Article 206 of the CC). 

Article 719 of the Civil Code establishes rules regarding the form of this agreement. 

The contract of donation of personal and household items may be concluded orally. 

The contract of gift of immovable property is concluded in writing and is 

subject to notarization. 

The contract of gift of property rights and the contract of gift with the 

obligation to transfer the gift in the future is concluded in writing. 

 In case of non-compliance with the written form, this agreement is void. The 

contract of donation of movables of special value is concluded in writing. The 

transfer of such a thing under an oral contract is lawful if the court does not establish 

that the donee took possession of it illegally. 

The donor has the following responsibilities: 

Under a consensual donation agreement, the donor is obliged to transfer the 

gift (assign the property right) to the donee within the term (period) specified by the 

agreement. 

A separate type of the gift contract is a donation agreement. The donation is the 

transfer of immovable and movable property, including money and securities, to 

individuals, legal entities, the state, the Autonomous Repubic of Crimea, the 

territorial community, to achieve a certain, predetermined goal (Part 1 of Article 729 

of the Civil Code). 
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3. Annuity (rent) agreement 

Section 56 of the Civil Code is devoted to the annuity contract. This institution 

regulates relations that are associated with the alienation of property for payment to 

its former owner an amount in cash or other maintenance – rent. 

According to Art. 731 of the Civil Code, an annuity contract is an agreement 

under which one party (the recipient of the annuity) transfers ownership to the 

other party (the annuitant), and the annuitant undertakes to periodically pay 

the annuity recipient a rent in the form of a certain amount of money or in 

another form (Article 731 of the Civil Code). It follows from the definition of an 

annuity contract that it is real, as evidenced by a clearly defined provision: the 

annuity recipient transfers the property to the annuitant, rather than undertakes to 

transfer it. Therefore, to enter into an annuity agreement, the mutual consent of the 

parties is not enough, it is necessary to transfer the property to the annuitant. 

After the transfer of the property, the recipient of the rent does not have any 

obligations under the contract, they has only rights. Therefore, the rental agreement is 

unilateral. This agreement is payable because the property is transferred in exchange 

for the provided maintenance in the form of a sum of money or in another form. The 

rental agreement is subject to mandatory notarization, and if real estate is transferred 

for rent, it is also subject to state registration (Article 732 of the Civil Code). 

As a special guarantee of the rights of the rent recipient, the law provides for 

the payment of interest in connection with the delay in payment of rent by the payer. 

The amount of interest is determined by the parties to the contract, and in the absence 

of its designation – in the amount of 3 % per annum of the overdue amount in 

accordance with the requirements of Art. 625 of the CC. The obligation to pay the 

interest occurs in all cases of arrears of rent, including when the arrears arose through 

no fault of the rent payer. 

The Civil Code distinguishes the following types of rental agreement: an 

annuity agreement concluded for an indefinite period – an indefinite annuity 

agreement; and an annuity contract concluded for a definite term - an annuity contract 

for a definite term (Part 2 of Article 731 of the Civil Code).  
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The essence of an indefinite annuity is the obligations to pay it not limited by any 

term. Such a relationship can last a long time. Property transferred for rent may be long 

since destroyed (consumed) in a long time, persons between whom this obligation 

originally arose can be forgotten, but the obligation to pay rent will remain. 

An annuity agreement may be concluded for any specific period with the 

consent of the parties. In case of accidental destruction or accidental damage to the 

property transferred for rent for a certain period, the payer is not released from the 

obligation to pay it until the expiration of the term of rent payment on the terms 

established by the contract (Article 743 of the Civil Code). The parties to the rental 

agreement are the recipient and the payer of rent. 

Recipients of rent can be any natural or legal person (Article 733 of the Civil Code). 

Rental payers can also be individuals and legal entities without any restrictions. 

The essential conditions of the contract include the condition of the subject. An 

annuity contract has a complex subject: first, it is property that is alienated by the 

recipient for rent; secondly, the subject is the rent itself, which is paid by the payer to its 

recipient. The terms of the rental agreement regarding the transferred property, the form 

and amount of the paid rent are essential for this agreement: without reaching an 

agreement concerning these terms, such an agreement cannot be considered concluded.  

An annuity contract is terminated both on grounds common to most civil law 

obligations (Section 50 of the Civil Code) and on special grounds characteristic only 

to annuity relations (Section 56 of the Civil Code). 

The annuity agreement may be terminated by agreement of the parties (Article 

604 of the Civil Code). In this case of the contract termination, the parties establish 

on what basis it will be terminated, deciding on the return of the property transferred 

for payment and return (full or partial) of the amounts paid, payment of compensation 

to the recipient, etc. 

The annuity agreement may also be terminated on other grounds provided for 

the termination of obligations. For example, due to the impossibility of its 

implementation or the combination of debtor and creditor in one person (Articles 607, 

606 of the Civil Code). 
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4. Lifetime maintenance agreement (care) 

Under the contract of lifetime maintenance (care), one party (alienator) 

transfers to the other party (acquirer) a residential house, apartment or part 

thereof, other real estate, or movable property that has significant value, in return 

for which the acquirer undertakes to provide the alienator with maintenance and 

(or) care for life (Art. 744 of the CC). 

The parties to the contract of life maintenance (care) are the alienator and the 

acquirer. 

The alienator under this agreement in accordance with Part 1 of Art. 746 of 

the Civil Code can be an individual regardless of age and health. The acquirer in 

the contract of life maintenance (care) can be an adult able-bodied natural person 

or legal entity. 

The contract of lifetime maintenance (care) has a complex subject: first, it is 

the property that the alienator transfers to the acquirer in exchange for maintenance 

and (or) care; secondly, the subject is the material support and (or) care that the 

acquirer must provide to the alienator. 

The contract of life maintenance (care) is long. Since the acquirer is obliged 

to keep the alienator for life, i.e. until their death, the term of the contract is 

indefinite. It can be long. However, there are cases when the obligation is 

terminated in a relatively short time after the conclusion of the contract. It also 

characterizes the uncertainty of the term under the contract of life maintenance 

(care). This agreement cannot be recognized as a transaction with an established 

revocable circumstance (Part 2 of Article 212 of the Civil Code), as it is unknown 

whether the circumstance will occur or not. The death of the alienator will 

inevitably occur, the parties cannot know only its time. 

Article 754 of the Civil Code establishes the following means of ensuring the 

implementation of the contract of life maintenance (care): 

– the acquirer may not sell, exchange, donate, enter into a pledge agreement or 

transfer ownership to another person on the basis of another transaction until the 

alienator's death; 
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– during the life of the alienator, the property transferred to the acquirer under 

the contract of life maintenance, cannot be levied on the obligations of the acquirer; 

loss, destruction, damage of this property does not terminate the contract of lifetime 

maintenance and is not a ground for termination or reduction of their obligations to 

the alienator. 

The rights of the acquirer include the right to demand termination of the contract 

of life maintenance (care). It should be noted that the acquirer in its implementation is 

not limited by any conditions and valid reasons (Article 755 of the Civil Code). 

The alienator has the right to: demand from the acquirer the proper performance 

of the obligations under the contract (Articles 749, 750 of the Civil Code); to replace the 

property transferred under the contract of life maintenance to the acquirer with the 

latter’s consent (Article 753 of the Civil Code); demand the termination of the contract 

in court in case of non-performance or improper performance of their duties by the 

acquirer, regardless of their fault (Article 755 of the Civil Code). 

The contract of life maintenance (care) terminates, as a general rule, with the 

death of the alienator (Part 2 of Article 755). 

At the request of the property alienator, this agreement may be terminated 

by a court decision in case of non-performance or improper performance of its duties 

by the acquirer, regardless of their fault (Part 1 of Article 755 of the Civil Code). In 

this case, the alienator acquires ownership of the property they transferred under the 

contract, and accordingly has the right to demand from the acquirer its return (Article 

756 of the Civil Code). In this case, the costs of the acquirer for the maintenance or 

care of the alienator are not refundable. 

The contract of life maintenance (care) may be terminated by a court decision 

at the request of the acquirer (Part 1 of Article 755 of the Civil Code). The law does 

not establish any conditions, reasons or cases for termination of the contract of life 

maintenance (care) at the request of the acquirer. This can happen, for example, if the 

latter is unable to perform their duties under the contract. In this case, in case of 

satisfaction of the requirements of the acquirer, the court may retain for them the 

right of ownership of part of the property, taking into account the time during which 

they duly performed their duties under the contract in accordance with Part 2 of Art. 

756 of the CC. 
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Lecture III. Liabilities arising from the transfer of property for use 

1. Lease agreement. 

2. Housing lease agreement. 

3. Loan agreement. 

 

1. Lease agreement 

Under the lease agreement, one party (landlord or lessor) transfers or 

undertakes to transfer the property to the other party (lessee) for use for a fee 

for a certain period (Article 759 of the Civil Code). 

Based on this definition, the main features of the lease agreement should be 

considered: the provision of property by the lessor to the lessee: 1) for use; 2) for a 

certain period; 3) for a fee. 

It is these features that give grounds for the allocation of rent (lease) to a 

separate type of contractual obligations. 

The lease agreement is bilateral, as the rights of one party to the agreement 

correspond to the obligations of the other. It can be both consensual and real, i.e. the 

rights and obligations of the parties to the contract may arise both from the moment 

the parties reach agreement on all material terms, and from the moment the landlord 

transfers the property to the tenant. According to the criterion of counter-provision, it is 

paid. In addition, the lease agreement is fixed-term, as the property is transferred by the 

lessor to the lessee for use for a certain period, after which it is subject to return. 

The parties to the lease agreement are the landlord (lessor) and the tenant 

(lessee). A landlord is a person who transfers or undertakes to transfer property for 

use to another party. The lessee is the person who accepts this property from the 

landlord for use for a certain period and pays a fee for its use. 

The landlord can be any natural or legal person of both private and public law. 

At the same time, the law may provide for certain restrictions on the subject 

composition of persons who may be a landlord (for example, in the case of lease of 

state or municipal property, rental). According to Article 761 of the Civil Code, the 

landlord may be the owner of a thing, or a person who owns other real rights to a 
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thing, as well as a person authorized to enter into a lease agreement (for example, a 

property manager). 

Restrictions on the subjective composition of the parties to the lease of 

property may be established by law on the part of the lessee. In particular, the Law of 

Ukraine «On Leasing» allows participation in these legal relations only to business 

entities. 

The subject of the lease agreement may be a thing defined by individual 

characteristics and which retains its original form with repeated use (not consumed 

thing), as well as property rights (Article 760 of the Civil Code of Ukraine). 

In addition to the subject, the lease agreement usually contains a condition for 

payment for the use of property and determines the term (period) of the lease 

agreement. 

The fact that the relevant norms of the CC do not make the existence of a 

contractual lease relations conditional on the existence in the contract of provisions 

that establish a fee for the use of property and the term of the lease does not give 

reason to believe that these conditions are not essential. The provisions of the Civil 

Code contain rules of a dispositive nature, according to which they determine the 

terms of the period and payment for rent in the event that they are not regulated 

directly in the contract. 

Thus, in particular, Part 1 of Art. 762 of the Civil Code stipulates that the 

amount of payment for the use of property is set in the lease agreement. If the parties 

do not specify the amount of payment for the use of property in it, in accordance with 

Part 2 of Art. 762 of the Civil Code, it is determined taking into account certain 

objective criteria (consumer qualities of the thing and other circumstances that are 

significant). 

In accordance with Part 1 of Art. 763 of the Civil Code, the lease agreement is 

concluded for a period established by the parties to the agreement. If they do not set a 

lease term, the contract is concluded for an indefinite period, and each party has the 

right to withdraw from it at any time, giving written notice to the other party in one 

month, and in the case of real estate – in three months. This provision is dispositive, 
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as the contract or the law may set a different term for notice of withdrawal from the 

employment contract concluded for an indefinite period. 

The main duty of the landlord is the obligation to transfer to the lessee the 

property of proper quality and in due time (Article 765 of the Civil Code). 

The lease is terminated on special grounds specified by the Civil Code. Part 1 

of Art. 781 of the Civil Code stipulates that the lease agreement is terminated in the 

event of the death of a natural person – the lessee, unless otherwise provided by 

contract or law. The death of a natural person – the landlord is not grounds for 

termination of the lease, because the rights and obligations in this case pass to their 

theyirs (Part 1 of Article 770 of the Civil Code). 

The grounds for termination of the lease agreement is also the liquidation of 

the legal entity that was the lessee or lessor, because in this case there are no 

successors, and therefore no entity to which the rights and obligations are transferred 

in this case. The grounds for termination of the lease agreement may be the alienation 

of the thing by the landlord, but only if the parties stipulate it in the contract (Part 2 of 

Article 770 of the Civil Code). 

Like any contract, a lease cannot be terminated unilaterally. The exception is 

Art. 782 of the Civil Code, which provides for the right of the landlord to withdraw 

from the lease agreement and demand the return of the thing, if the tenant does 

not pay for its use for three consecutive months. The contract is considered 

terminated from the moment the lessee receives a notice from the lessor to 

withdraw from the contract. 

 

2.Housing lease (rental) agreement 

The rental agreement is one of the forms of implementation of the 

constitutional human right to housing (Article 47 of the Constitution). This is the 

main contract that mediates its transfer for use. 

Under the lease agreement, one party – the landlord (lessor) transfers or 

undertakes to transfer to the other party (tenant) housing to live in it for a 

certain period for a fee (Part 1 of Article 810 of the Civil Code). 
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Based on the general definition of the contract, it can be both real and 

consensual. It depends on how the parties have determined the procedure for its 

conclusion. If they have determined that the contract will be deemed to have been 

concluded from the moment the parties reach an agreement on all its essential terms, 

the contract is consensual. If the moment of concluding the contract is determined by 

the transfer of housing for use, it is a real contract. 

This agreement is bilateral and paid. 

According to Art. 811 of the Civil Code, the rental agreement is concluded in 

writing. However, failure of the parties to comply with the written form does not 

entail its invalidation. Such legal consequences occur only in cases established by law 

(Part 1 of Article 218 of the Civil Code). 

The parties to the rental agreement are the landlord and the tenant. As a general 

rule, the landlord is the property owner – a natural or legal person (Part 1 of Article 810 

of the Civil Code). In some cases, the landlord may be a person authorized by the owner 

(for example, the manager under the contract of property management – Article 1029 of 

the Civil Code). The tenant can be both an individual and a legal entity. 

In accordance with Part 2 of Art. 822 of the Civil Code, in the case of selling 

the housing, which was the subject of the lease, the tenant has a priority right to 

possessing it over other bidders. 

The tenant is liable for breach of obligations under the rental agreement by both 

themselves and the persons living with them (Part 2 of Article 816 of the Civil Code). 

One of the main responsibilities of the tenant is timely payment of the 

housing rent. The amount of payment for its use is set in the contract (Part 1 of 

Article 820 of the Civil Code). 

The tenant is obliged to ensure the safety of housing and maintain it in good 

condition (Part 1 of Article 815 of the Civil Code). In particular, they are obliged to 

carry out current repairs of housing, unless otherwise agreed by the parties (Part 1 of 

Article 819 of the Civil Code). The tenant may not carry out redevelopment and 

reconstruction of housing without the consent of the landlord (Part 2 of Article 815 of 

the Civil Code). 
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According to Art. 825 of the Civil Code, the tenant has the right, with the 

consent of other persons permanently residing with them, to withdraw from the lease 

agreement at any time, notifying the landlord in writing within three months. The 

consent of the landlord to terminate the lease is not required. If the tenant has vacated 

the apartment without notice, the landlord has the right to demand from the latter a 

fee for the use of housing for three months, if they proves that they could not enter 

into a rental agreement on the same terms with another person. 

The tenant has the right to withdraw from the housing rental agreement if it has 

become unfit for permanent residence. As already mentioned, the unsuitability of 

housing for permanent residence is due to its sanitary and technical condition. 

The rental agreement may be terminated by a court decision at the request of 

the landlord in the case of: 

– failure of the tenant to pay for housing for six months if the contract does not 

set a longer period, and for short-term rent – more than twice; 

– destruction or damage of housing by the tenant or other persons for whose 

actions they are responsible. 

In case of termination of the rental agreement, the tenant and other persons 

who lived in the apartment are subject to eviction from the apartment on the basis of 

a court decision, without providing them with other housing. 

 

3. Loan agreement 

A loan is an agreement under which one party (the lender) transfers or 

undertakes to transfer the thing to the other party (the user) free of charge for 

use within the established term (Article 827 of the Civil Code). 

Prior to the entry into force of the new CC, the term «borrowing» was also 

used in the legislation at the household level as a synonym for the term «loan» (most 

often when it came to relations between citizens and credit institutions). The new 

Civil Code restored the term «loan» to the meaning of the ancient Roman concept of 

commodatum – a contract under which an individually defined thing was transferred 

for free use. Thus, the concepts of «borrowing » and «loan» are not identical and 
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differ in the following respects: 1) the subject of the loan is money and things defined 

by generic features; the subject of the borrowing is individually identified non-

consumable items; 2) the subject of the loan under the agreement is transferred to the 

ownership of the borrower, and the subject of borrowing is transferred only for use; 

3) under the loan agreement, the borrower must return the same amount of money or the 

same number of things defined by generic features of the same quality; under the 

agreement of borrowing, the thing provided for use is subject to return; 4) the loan 

agreement can be both paid (interest) and free (interest-free); and the borrowing 

agreement is exclusively free of charge. 

The closest contractual type of borrowing is a lease. The right established by 

the agreement of borrowing is the same as the right under the lease agreement – to 

use the thing in accordance with its purpose. Therefore, the provisions of Section 58 

of the Civil Code on hiring (Part 3 of Article 827 of the Civil Code) apply to the 

borrowing relationship. However, in contrast to the lease, the foundation of the 

borrowing as a contractual type is the gratuitous nature of the relationship between 

the parties. 

The loan agreement can be both real («the lender transfers») and consensual 

(«the lender undertakes to transfer»). Based on the legal definition of the contract of 

free use, the parties must determine which design to apply. The actual loan agreement 

is unilateral, because it does not create counter-obligations. Consensual agreement 

loan becomes bilateral: the lender becomes obliged to transfer the thing for use, and 

the user – to return the thing within a certain period. 

The parties to the loan agreement are the lender and the user. The lender can 

be both a natural person and a legal entity who is the owner of the property or who 

has the right to dispose of the thing under the contract. 

The loan agreement is a free agreement. The use of a thing is considered 

gratuitous if the parties have directly agreed on it or if it follows from the essence of 

the relationship between them (Part 2 of Article 827 of the Civil Code).  

The obligations of the borrower in relation to the subject of the contract are 

not defined separately. Therefore, it is necessary to be guided by the norms 
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governing the leasing relationship (Articles 767, 769, 776 of the Civil Code). The 

lender is obliged to: 

1) transfer the thing to the user in a set and in a condition that meets the terms 

of the loan agreement and its purpose; 

2) to warn the user about the special properties and shortcomings of the thing, 

which are known to them and which may be dangerous to life, health, property of the 

user or other persons or cause damage to the thing itself while using it; 

3) when concluding the contract to inform the user about the encumbrance of 

the thing provided for use, i.e. about its legal properties, because the transfer of the 

thing on loan does not terminate and does not change the rights of third parties to it. 

Failure of the borrower to fulfill a certain obligation gives the user the right to 

demand termination of the contract and compensation for damages. 

The user’s responsibilities: 

4)  use the thing in accordance with the purpose specified in the contract, and in 

the absence of such a condition, in accordance with the purpose of the thing (Part 2 of 

Article 833 of the Civil Code); 

5)  use the thing in person (but the contract may provide for the possibility of 

concluding a lease agreement or subloan by the user in respect of this thing); 

3) to make the usual expenses for maintaining the proper condition of the thing 

transferred for use. The legislator does not define what is meant by «normal» costs. It 

can be stated unequivocally that this term does not cover the overhaul of a thing, 

which is defined as a change (restoration) of the main parts (structural elements) of 

the latter, without which it is impossible to use it for its intended purpose. Obviously, 

the usual costs should be understood as: a) the cost of current repairs, i.e. to eliminate 

the shortcomings of the thing, which are not associated with the replacement of its 

main components; b) the cost of maintaining the thing in order to keep it in proper 

physical (technical) condition; c) the cost of maintaining the thing, not related to the 

elimination of defects that have arisen and maintaining the proper physical (technical) 

condition of the thing, but without which the use of the latter becomes impossible. 
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Lecture IV. Liabilities arising in connection with the performance of works 

1. Work agreement. 

2. Contract for the performance of research and development or 

technological work. 

 

1. Work agreement 

According to the legal definition, which is contained in Part 1 of Article 837 of 

the Civil Code, under the work (or contract) agreement one party (contractor) 

undertakes at their own risk to perform certain work on behalf of the other party 

(customer), and the customer undertakes to accept and pay for the work performed. 

Part 2 of Article 837 of the Civil Code complements the description of the contract, 

indicating that the contract may be concluded for the manufacture, processing, 

alteration, repair of the thing or to perform other work with the transfer of its 

result to the customer. 

A contract differs from a contract of sale, firstly, in its legal purpose, and 

secondly, in that the result of the work is an individually defined thing. If the main 

purpose of the contract of sale is the transfer of property ownership from one 

person to another, the contract regulates not so much the process of transferring, 

but rather the result of work performed by the contractor to the customer (Part 2 of 

Article 837 of the CC) as the process of creating a materialized result 

(manufacture of a new, processing, alteration, repair of an existing thing or 

performance of other work) by the contractor, giving the right to the customer to 

exercise control over their work; and as a consequence – achieving the ultimate 

goal – the transfer of work to the customer. 

Legal characteristics of the contract. A contract is a consensual agreement, it 

comes into force from the moment of its conclusion, i.e. achievement by the parties 

of the agreement on all essential conditions. This is a paid contract, because the work 

performed by the contractor corresponds to the counter-monetary satisfaction from 

the customer. Although it should be noted that the law knows the exceptions to this 

rule, namely the gratuitous performance of work, which, for example, should include 

the obligation of the lessee to carry out current repairs of the leased thing, or overhaul 
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of the leased thing by the landlord, unless otherwise provided by contract or law 

(Article 776 of the Civil Code). However, at the legislative level, the contract for free 

work has not been consolidated. 

A contract is a bilateral mutual agreement, because both the customer and the 

contractor have rights and obligations, and the right of one party corresponds to the 

obligation of the other and vice versa. 

An essential condition of the contract is the subject. Although the legislator 

does not adhere to the unity of terminology, pointing in one case only to work as 

the subject of the contract, and in the second – both the work and its outcome (by 

the way, in regulating certain types of contract there is the same trend – Articles 

876, 887 of the CC and others), the subject of this agreement is any work 

performed on behalf of the customer. The result of the work is that materialized 

form (for example, the object of construction, design and estimate documentation), 

which represents the work performed. This approach to determining the subject of 

the contract is observed in the general provisions on the obligation (Part 1 of 

Article 509 of the Civil Code). 

Under the domestic (household) contract, the contractor who carries out 

business activities, undertakes to perform on behalf of an individual (customer) 

certain work designed to meet household or other personal needs, and the customer 

undertakes to accept and pay for the work (Part 1 of Article 865 of the CC). 

The domestic contract is bilateral, consensual and paid. Along with the general 

features inherent in the contract as a whole, the domestic contract has a number of 

specific features. 

First, it is a feature of the subjective composition of the domestic contract. The 

customer can only be a natural person, and on the side of the contractor is always a 

legal entity or a natural person engaged in business activities. 

Secondly, this agreement is public. That is, it is subject to the features 

established by civil law on public contracts (Article 633 of the Civil Code). Thus, the 

terms of the household contract are set equally for all customers except those whose 

benefits are provided by law; the contractor has no right to give preference to one 



 
 

249 
 

consumer over another in concluding a household contract, unless otherwise provided 

by law. They also cannot refuse to conclude this contract if they has the opportunity 

to perform the relevant work for the benefit of the consumer. 

Third, the subject of the contract has a certain specificity: the work is designed 

to meet the household or other personal needs of the customer, i.e. its result must be 

intended for use not related to business activities. Contract works, which, although 

they can be classified as domestic contracts, their results are used in business 

activities, are subject to the general rules of the contract (§ 1 of Section 61 of the 

Civil Code). 

Fourth, the specifics of the domestic contract is manifested in the presence of 

pre-contractual obligations of the contractor. They consist in contractor’s providing 

the necessary and reliable information about the proposed work, the price and form of 

payment and other information (Article 868 of the Civil Code). According to Art. 867 

of the Civil Code, the contractor has no right to impose on the customer the inclusion 

in the contract of additional paid works or services. The customer at any time before 

the delivery of work to them may unilaterally refuse to perform the contract, paying 

the customer part of the set price in proportion to the work performed (Part 2 of 

Article 867 of the Civil Code). The grounds for refusal are enshrined in Art. 15 of the 

Law: when the contractor did not start the contract in time; if during the performance 

the customer is not satisfied with the progress of work (there are deviations from the 

law or the terms of the contract); the presence of other misunderstandings (for 

example, the question of surcharge). The terms of the contract, which deprive the 

customer of this right, are void. 

Fifth, the specifics of this agreement lies in the conditions that are determined 

before its conclusion and to which the customer agrees. In particular, this applies to 

the price, which is determined by price lists, tariffs and estimates, but may be 

adjusted by agreement of the parties. 

The contract must be concluded in a simple written form (Article 866 of the 

Civil Code) by signing a single document, issuing a receipt, cash receipt, or a ticket 

of the prescribed form (paragraph 9 of the Rules). 
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Construction is the process of creating new, as well as expansion, 

reconstruction, technical re-equipment of existing enterprises, industrial and non-

industrial facilities, start-up complexes. 

§ 3 of Section 61 of the Civil Code (Articles 875-886) «Construction Contract» 

is devoted to regulation of contractual relations in construction, which in the 1963 

Civil Code was called the «Capital Construction Contract». 

Based on the fact that all types of contracts have a single unified mode of 

legal regulation, construction contracts are subject to the general provisions of 

the Civil Code on the contract, if special rules do not contain specific provisions 

for a particular issue, in particular the provisions on the contractual relations 

structure (Art. 838 of the Civil Code), the contractor's  materials saving 

(Article 845 of the Civil Code), the parties' obligations regarding information 

(Article 862 of the Civil Code), etc. 

Meanwhile, the construction contract, in addition to the generic features of the 

contract, has its own qualifications: a specific subject - construction work; the nature 

of these works, which are inextricably linked with the location of the object (Part 2 of 

Article 875 of the Civil Code); organization of construction works, which makes it 

possible to consider it as an independent type of contract. 

The concept and meaning of a construction contract. The concept of a 

construction contract is given in Part 1 of Art. 875 of the CC. According to it, under 

the construction contract, the contractor undertakes to build and hand over the facility 

or perform other construction works in accordance with the design and estimate 

documentation, and the customer undertakes to provide the contractor with a 

construction site (front of works), transfer the approved design estimate 

documentation, if this obligation is not imposed on the contractor, to accept the 

object or completed construction works and pay for them. 

The parties to the construction contract are the contractor and the customer. 

Contractor is a person who specializes in construction works, and in cases 

provided by law, has a license to carry them out. 

The customer is a legal entity or an individual. 
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Terms of the construction contract. The essential terms of the contract should 

be considered – the subject, the price and the term (time period) of the contract. The 

subject is the end result of the contractor's activity, i.e. the corresponding construction 

object (construction works). 

The price of the contract is determined by the estimate (Part 1 of Article 877 of 

the Civil Code). 

The customer is obliged to declare to the contractor within a reasonable time 

about the shortcomings identified during the warranty period of operation of the 

construction object (Part 4 of Article 884 of the Civil Code). 

 

2. Contract for the performance of research and development or 

technological work. 

Under the contract for research and development or technological work, 

the contractor (performer) undertakes to conduct research on behalf of the 

customer, develop a sample of a new product and design documentation, or new 

technology for it, etc., and the customer undertakes to accept the performed 

work and pay for it (Article 892 of the Civil Code). 

Legal characteristics of the contract: consensual, bilateral, paid. 

The contract for research or research and development and technological work 

(hereinafter – the contract for research or RDTW) is one of the contractual structures 

through which scientific and technical activities are carried out, resulting in 

development of scientific and technical products. 

The contract for research or RDTW implementation may cover the entire 

cycle of research, development and production of samples, or its individual stages. 

In fact, the contract for the performance of research or RDTW includes two fairly 

closely related contracts: the contract for the performance of research work and the 

contract for the performance of research and development of design and 

technological work.  

Under the contract for research work, the contractor undertakes to conduct 

research on behalf of the customer, and the customer undertakes to accept the 
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work performed and pay for it. These scientific studies can be both fundamental 

and applied. 

Basic scientific research is a scientific theoretical and (or) experimental 

activity aimed at obtaining new knowledge about the patterns of development of 

nature, society, human, their relationship. 

Applied research is scientific and scientific and technical activities aimed at 

obtaining and using knowledge for practical purposes. 

Under the contract for research and development and technological work, the 

contractor undertakes to develop a sample of a new product and design 

documentation for it, new technology, etc., and the customer undertakes to accept the 

work performed and pay for it. 

In this case, the activity has a scientific and technical nature, i.e. to apply new 

knowledge to solve various problems of ensuring the functioning of science, 

technology and production as a single system. 

The distinction between the contract for the performance of research work and 

the contract for the performance of research and development and technological work 

is due to both the nature and the result of the work carried out on behalf of the 

customer. In particular, to obtain the result of scientific research requires a more 

creative fulfilment of the customer’s task than a quite specific task to develop a 

sample of a new product, design documentation for it, or a new technology. 

When concluding a contract for the performance of research work, the task is 

to clarify the fundamental possibility of solving the problem, and therefore the 

consequence of its solution is a result that should indicate the way to achieve the 

goal. These can be conclusions, theories, hypotheses, recommendations, etc. 

Thus, the work result under the contract for the implementation of research or 

RDTW may be reports on the implementation of scientific research, samples of new 

products, new equipment, design documentation for them, development of a new 

technology and other scientific and technical achievements. 

The parties to the contract are the contractor and the customer. They can be 

both individuals and legal entities. 
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Quite often the contractor (performer) is research, design, engineering and 

research organizations, research centers, educational institutions, as well as legal 

entities that include scientific, design and other similar units. 

The customer may be individuals or legal entities that need to conduct relevant 

research and development. 

The price is determined by agreement of the parties and can be set by 

estimating. The parties may provide for an increase or decrease in the price in certain 

circumstances (for example, depending on the duration of the work, the result 

achieved, etc.). In particular, the contractual fee for research or development and 

technological work may be reduced by the customer depending on the actual results 

compared to the results provided by the contract, if it did not depend on the customer, 

and the possibility of such reduction and its limits were set by parties’ agreement 

(Part 2 of Article 894 of the Civil Code). 

The term of performance of works under the contract is determined by the 

parties depending on their complexity and other factors. 
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Lecture V. Obligations related to the provision of services 

1. Freight forwarding agreement. 

2. Storage agreement. 

3. Contract of agency. 

4. Commission agreement. 

5. Property management agreement. 

 

1. Freight forwarding agreement. 

The growing need of participants in civil turnover in the proper legislative 

regulation of relations between them led to the emergence in the Civil Code of the 

rules governing the already well-known and widespread in practice contractual 

institutions. Among the latter it is necessary to pay attention to the contract of freight 

forwarding or spedition (from the Latin expeditio – message, departure). The urgency 

of relations with freight forwarding services is growing even more in today's 

economy, which urgently needs the most efficient movement of products and goods 

both between entrepreneurs themselves and between the latter and consumers. 

In accordance with para 1 part 1 Art. 929 of the Civil Code, under the contract 

of freight forwarding one party (forwarder) undertakes for a fee and at the 

expense of the other party (client) to perform or organize the performance of 

contractual services related to the carriage of goods. 

The contract of freight forwarding is consensual, bilateral, repayable. 

This agreement is consensual due to the fact that the moment of its conclusion 

is associated with the moment of agreement between the parties on the types and 

scope of services to be provided by the freight forwarder and the amount of payment 

for these services. At the same time, the assertion that the freight forwarding contract 

is considered consensual is not generally accepted, as another point of view has 

become widespread, according to which, it is possible to construct this agreement as 

both consensual and real. Nevertheless, we agree with the position that the contract of 

freight forwarding can be described as consensual, even in cases where the functions 

of the freight forwarder are performed by the carrier, on the grounds that the transfer 

and acceptance of goods is nothing more than a contract. 
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2. Storage agreement. 

The storage contract is widely used in civil circulation. It is concluded in cases 

when the owner or another person who lawfully owns the property belonging to 

them, experiences a need in obtaining from other persons services to ensure its safety. 

Storage services for other people's things can be provided both in the course of 

business activities and within other (including household) relationships. Under the 

storage contract, one party (the custodian) undertakes to store the thing transferred 

to them by the other party (the bailor) and return it in accordance with its terms of 

safekeeping. 

Peculiarities of legal regulation of contractual relations, which arise when 

providing services to ensure the safety of others’ property, determine the specifics of the 

legal characteristics of the storage contract. Analysis of the provisions of Art. 939 of the 

Civil Code indicates that the storage contract can be both real and consensual. 

Provisions of Art. 946 of the Civil Code define the possibility of concluding a 

storage contract as free or paid. This in turn determines its unilateral or bilateral 

(mutual) nature, respectively. If the contract is concluded free of charge, the 

obligation to return the thing that was the subject of storage arises only with the 

custodian, so the contract is unilateral. 

The parties to the storage contract are the bailor and the custodian, which may 

be any natural or legal persons. Exceptions are cases of storage on the basis of 

business activities, which can be carried out only by a professional custodian (Part 2 

of Article 936 of the Civil Code). In the latter case, the acceptance of the thing for 

storage is defined as their duty (Article 940 of the Civil Code). 

The bailor, as a rule, is the owner of the property. However, it may also be a 

person to whom the owner transferred the property on the grounds specified in the 

acts of civil law. The property can be transferred to the bailor by the owner in trust 

under property lease agreements, borrowing, etc. The transfer of property for 

safekeeping is a right, not an obligation of the bailor. But subject to prior agreement 

on the transfer of the thing for storage, the pledgor is obliged to reimburse the 

custodian for damages caused to them due to the fact that the storage did not take 
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place, if they did not notify the custodian of the withdrawal from the agreement 

within a reasonable time. 

Protection agreement (Article 978 of the Civil Code). A security contract 

is a separate special type of provision of services to ensure the inviolability of a 

person or property. Under this agreement, the security guard undertakes to ensure 

the inviolability of the person or property being protected. The features that allow 

us to consider this contract as a separate type of service contracts, in particular, 

should include the subject of ensuring the inviolability of a person or property, as 

well as the obligations under the contract not only to the security guard but also to 

their counterparty – a person protected, or the owner of the property that is the 

object of protection. The owner of the transferred property or the person being 

guarded is obliged to comply with the rules of personal or property security 

stipulated by the contract and to pay the established fee to the security guard on a 

monthly basis. 

 

3. Trust agreement. 

Under the  trust agreement, one party (solicitor) undertakes to perform on 

behalf of and at the expense of the other party (trustee) certain legal actions 

(Article 1000 of the Civil Code). 

A trust agreement is a type of service agreement. The CC contains a separate 

Section, the rules of which establish general principles for the provision of services 

(Section 63). Due to the fact that the trust agreement is a kind of agreement on 

provision of services enshrined in Section 63 of the Civil Code, the rules directly 

relate to the obligations arising from the  trust agreement. According to Part 2 of Art. 

901 of the Civil Code, the provisions of this Section may be applied to all contracts 

for the provision of services, provided that it does not contradict the essence of the 

obligation. Therefore, the general rules on the provision of services (Articles 901–907 

of the Civil Code) may be applied to the obligations arising from the  trust agreement, 

provided that this does not contradict the essence of the obligation arising from the 

conclusion of the trust agreement. 
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Among the contracts for the provision of services in a separate group are contracts 

for the provision of legal services. The legislation enshrines the following types of 

contracts of this group – the trust agreement (Section 68 of the Civil Code), the 

commission agreement (Section 69 of the Civil Code), the property management 

agreement (Section 70 of the Civil Code) and the agency agreement (Section 31 of the 

Civil Code). These types of contracts are united by the fact that they mediate the 

relationship in which the party is a person (mediator), who in a legal relationship acts not 

in their own interests, but in the interests of another person. In addition, all these 

agreements are related to the provision of legal services, i.e. the implementation of 

actions that have legal consequences. However, each of them has its own characteristics, 

which gives grounds to consider them as separate types of contracts. 

The main feature that distinguishes a  trust agreement from a commission 

agreement and property management agreement is that the solicitor acts on behalf of 

the principal, while the commission agent and property manager act on their own 

behalf, albeit in the interests of another person (Articles 1011, 1029 of the CC). The  

trust agreement also differs from the agency agreement, but not on the above 

grounds. In accordance with Part 1 of Art. 297 of the CC, the agent also acts on 

behalf of the person they represents. However, unlike the  trust agreement, the agent 

performs not only legal but also actual actions (provides actual services). 

The  trust agreement may be remunerative or gratuitous. According to Part 1 

of Art. 1002 of the Civil Code, the solicitor is entitled to payment for the performance 

of their duty under the  trust agreement, unless otherwise provided by contract or law. 

The legislation does not contain special rules that would determine the form of 

the  trust agreement. Therefore, it is established in accordance with the general rules 

on the form of transactions (Articles 208, 209 of the Civil Code). 

The parties to the  trust agreement are the solicitor and the trustee. Individuals and 

legal entities may be parties to the agreement on both sides. It is important to emphasize 

that individuals involved in the trust agreement must be fully capable. Under this 

agreement, both the trustee and the solicitor are persons who carry out voluntary actions 

aimed at the occurrence of certain legal consequences, so their full capacity is a necessary 
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condition for the validity of the agreement. If the trustee or the solicitor is declared 

incompetent or their civil capacity is restricted, the  trust agreement is terminated 

(paragraph 2, part 1 of Article 1008 of the Civil Code). 

4.Сommission agreement. 

According to Art. 1011 of the Civil Code under the contract of commission 

one party (commissioner) undertakes on behalf of the other party (committant) 

to make one or more transactions for a fee on their own behalf, but at the 

expense of the committant. 

The commission agreement belongs to the group of agreements on the 

provision of legal services. Along with the commission, this group also includes a 

trust agreement (Section 68 of the Civil Code) and a property management agreement 

(Section 70 of the Civil Code), the Civil Code contains rules on the agency agreement 

(Section 31 of the Civil Code). The main common feature of these agreements is that 

they mediate the relationship of legal services, the essence of which is that one person 

acts in the interests of another, creating certain legal consequences for them (the 

emergence, change or termination of rights and obligations). This fact explains a 

certain connection of these agreements, their common legal nature and gives grounds 

for classifying them as one group.  

The commission agreement is consensual and bilateral. It is considered 

concluded from the moment when the parties have agreed on all the essential terms of 

the contract (Part 1 of Article 638 of the Civil Code). 

The subject of the commission agreement is the provision of an intermediary 

service, which consists in the commitment of one or more juridical transactions by 

the commissioner in the interests of the committant and at their expense (Article 1011 

of the Civil Code). The commission agent carries out exclusively juridical actions. 

This is the difference between the commission agreement and other agreements on 

the provision of legal services. Thus, under the agency agreement and the agreement 

on property management, the agent and the manager carry out not only juridical but 

also other legal actions (Part 2 of Article 1038 of the Civil Code, Part 1 of Article 297 

of the Civil Code). Under the trust agreemet, the solicitor performs only legal actions, 
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but in comparison with the commission agent, their powers are broader: the solicitor 

performs not only transactions but also other actions of a legal nature (accepts the 

contract, issues trust deeds by subdelegation, represents the trustee’s interests in court 

in case of a dispute, etc.). 

The commission agreement is remunerative. The committant must pay the 

commissioner a fee in the amount and in the manner prescribed in the contract 

agreement (Article 1013 of the Civil Code). As a rule, the amount of payment is 

determined as a percentage of the total price of the commission agreement. However, 

the parties may not specify these provisions in the contract. In this case, payment will 

be made after the execution of the contract, based on the usual prices for the relevant 

intermediary services. Thus, the failure to define in the contract the conditions 

relating to the payment of the commission agent's actions does not change the general 

nature of this contract: it is always of a repayable nature. Determination of the 

amount of payment under the commission agreement is carried out by the parties. 

To ensure the interests of the committant, the commission agent may entrust the 

execution of the transaction to a third party who will be the future party to the contract. 

Such a special pledge of the commission agent – delcredere (Italian del credere – from 

trust) imposes additional obligations on them: in case of non-performance or improper 

performance of the contract by a third party, the committant has the right to apply to the 

commission agent. Delcredere increases the protection of the interests of the committant 

and at the same time imposes additional obligations on the commission agent to perform 

the contract by a third party. In connection with thus, if the commission agent has 

vouched for the transaction, they is entitled to an additional fee. The size of the latter for 

delcredere is determined by agreement of the parties. 

The commission contract can be concluded for a definite term or without 

definition of term (part 1 Art. 1012 of the CC). Due to the fact that the commission is not 

a kind of relationship of direct representation and the commission agent acts on their 

own behalf, their relationship with the contractors under the contract does not require a 

trust agreement. Therefore, the question of the ratio of the trust deed and the contract, 

which are relevant to the trust agreement, in this case is of no importance. 
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The term of the commission agreement, if it is specified, is set only in the 

agreement itself. 

The CC does not contain special rules on the form of the commission 

agreement. This means the extension to this agreement of the general rules that 

determine the form of transactions (Articles 205–209 of the Civil Code). 

The commission agreement may be terminated on general grounds. Unlike 

the termination of a contract, which provides for the consent of the parties (Part 1 

of Article 651 of the Civil Code), the commission contract may be terminated at 

the initiative of one of them. The  Civil Code enshrines two grounds for such 

termination: a) the committant’s waiver from the agreement (Article 1025 of the 

Civil Code); b) the commissioner’s waiver from the agreement (Article 1026 of 

the Civil Code). 

Another reason for termination of the commission agreement, which is 

specifically defined in Section 69 of the Civil Code, is the death of an individual or 

the termination of a legal entity (Article 1027 of the Civil Code). 

 

5. Property management agreement 

According to Art. 1029 of the CC, under the contract of property management 

one party (the owner) transfers to the other party (the manager) for a certain period of 

time property in management, and the other party undertakes for a fee to carry out on 

their behalf management of this property in the interests of the ower or a person they 

chooses (a beneficiary). 

The property management contract is concluded for various reasons, motives 

and circumstances. These may be a necessity arising from the inability of the owner 

to exercise authority over their property, for example, when they is incapacitated, a 

minor, and so on. There is a similar reason for concluding a property management 

agreement as part of the inheritance if it requires the performance of factual and legal 

actions to maintain it in good condition (Part 1 of Article 1285 of the Civil Code). 

The form of the property management agreement is written (Article 1031 of 

the Civil Code). If the subject of the contract is real estate, it is subject to notarization 
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and state registration. In violation of the requirements for notarization of the contract 

there are consequences under Art. 220 of the Civil Code, i.e. this agreement is void. 

In the absence of state registration, the property management agreement is considered 

unconcluded (Article 210 of the Civil Code). 

The subject of the management agreement may be any property (including 

property rights). The peculiarity is the money, the management of which under the 

contract may be carried out as an exception in cases established by law (Article 1030 

of the Civil Code). Thus, paragraph 5 of Part 4 of Art. 47 of the Law of Ukraine of 

December 7, 2000 "On Banks and Banking" provides for the possibility for banks to 

carry out operations to manage customers' funds. An example of cash management is 

also the activity of managing assets or mutual investment funds in accordance with 

the Law of Ukraine of March 15, 2001 "On Mutual Investment Institutions (Mutual 

and Corporate Investment Funds)". 

The parties to the property management agreement are the owner and the 

manager. The property management agreement may be concluded in favor of a third 

party – the beneficiary who does not become a party to the contract. The owners can 

be the persons provisioned by Art. 1032 of the Civil Code, as well as by other articles 

of the Civil Code and the provisions of acts of civil law, namely: a) a guardianship 

and trusteeship body (Articles 1032, 54 of the Civil Code, etc.); b) a guardian 

(Articles 1032, 72 of the Civil Code, etc.); c) a trustee (Article 1032 of the Civil 

Code); d) a notary or the relevant local government (Article 1285 of the Civil Code); 

e) heirs (Articles 1287, 1289 of the Civil Code); f) intellectual property rights holders 

(Articles 426, 427 of the Civil Code); g) state authorities, authorities of the 

Autonomous Republic of Crimea or local self-government upon transfer of state or 

communal property to management. 

The contract of property management can be with a plurality of persons both 

on the part of the creditor (owner), and on the part of the debtor (manager). The first 

case is typical, for example, in the presence of the right of joint ownership, when the 

co-owners enter into a property management agreement by mutual consent. Thus, 

along with norms of Section 70 of the Civil Code, the rules of Section 26 of the Civil 
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Code and (or) Section 8 of the Family Code. If the circumstances dictate the need to 

manage the property of several persons, or it is contained, for example, in the will, 

there will be a passive plurality of persons in the contract. The mixed plurality of 

persons in such agreement is not excluded either. 

The rights and obligations of the parties to the property management agreement 

are determined by its purpose and the powers of the manager. As this agreement is 

bilateral, the rights and obligations are vested in both parties. 

The rights and obligations of the manager are provided in Articles 1037 – 1041 of 

the Civil Code, in which they are defined in a general way, and their precise regulation is 

contained in the contract. The rights and responsibilities of the manager are: 

a) the commitment of legal and factual actions related to the management of 

property (Part 2 of Article 1038 of the Civil Code), which constitute the exercise of the 

powers of the owner transferred to them within the limits established by contract and law. 

b) the right to a fee, the amount of which is established by the contract. In 

addition to the fee, the manager is entitled to reimbursement of expenses incurred by 

them in the exercise of their powers. 

c) the right to receive income from property management and dispose of it in 

accordance with the terms of the contract, i.e. to direct it in part to repay the costs of 

maintaining the property, providing it with repairs if necessary, etc. 

d) for protection, which is similar to the rights of persons who have real 

rights to property. The manager may file vindication, negation and other claims on 

their own behalf; 

e) reporting to the owner for their actions for the latter to exercise proper 

control over the manager’s actions, their expenses, income, etc. The procedure, terms 

and forms of reporting are established in the contract; 

f) bearing the risk of accidental death, damage or destruction of property, if 

provided by the contract (Article 323 of the Civil Code); 

g) termination of the contract if the owner did not warn the manager that the 

property transferred to the management is the subject of the pledge, and on other 

grounds established by Article 1044 of the Civil Code; 
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h) return of property to the owner or other persons in accordance with the 

contract or the law in a condition corresponding to the contract. 

Termination of the property management agreement in accordance with Art. 

1044 of the Civil Code, takes place: 

a) in the event of loss of property transferred to management; 

b) as a result of a statement of one party at the end of the contract, because in 

itself the expiration of the contract does not entail its termination (Part 2 of Article 

1036 of the Civil Code); 

c) in case of death of a natural person – the beneficiary or liquidation of a legal 

entity – the beneficiary; 

d) in the case of recognition of a natural person – the owner – a bankrupt, the 

property management agreement is terminated if the relevant  property is transferred 

to repayment of debts to third parties; 

e) in case of refusal of the beneficiary to receive benefits under the contract, 

because, as in the case of death of the beneficiary, the meaning of such a contract is lost; 

f) in case of recognition of the manager incapable, missing, because the 

contract requires personal performance of obligations by the manager, moreover, 

carried out professionally, which is impossible in these circumstances; 

g) as a result of the refusal of both the manager and the owner of fulfilling the 

contract unilaterally, when this refusal is caused by the inability of the manager to 

manage the property; 

h) in addition to the impossibility for the manager to fulfil the contract, this 

contract may be terminated unilaterally due to the unconditional refusal by the owner; 

i) full completion by the parties of its implementation. Probably, this refers to 

such a general ground for termination of obligations as the properly carried out 

fulfilment (Article 599 of the Civil Code), although the termination of the trust 

agreement has its own specifics; 

j) early termination of the property management agreement, if it is provisioned 

by the agreement itself (Part 2 of Article 598 of the Civil Code). In the event of a 

dispute in this regard, it is resolved by the court. 
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Lecture VI. Commitments related to the provision of financial services  

1. Insurance obligations 

2. Loan agreement 

3. Сredit agreement 

4. Bank account agreement 

5. Factoring agreement. 

6. Bank deposit agreement. 

 

1. Insurance obligations 

The legal definition of insurance is contained in the Law of Ukraine «On 

Insurance», in accordance with Art. 1 of which, insurance is a type of civil law 

relations for the protection of property interests of citizens and legal entities in 

case of certain events (insured events) specified in the insurance contract or current 

legislation, at the expense of funds formed by citizens and legal entities to pay 

insurance payments (insurance inputs, insurance premiums) and incomes from the 

placement of these funds. 

The material basis of insurance is the so-called insurance fund, which is a 

source of compensation for accidental material losses (insurance payments). The 

creation of this fund is economically necessary. Historically, there have been various 

forms of its organization. According to the peculiarities of its subject, the insurance 

fund can be formed in cash or in kind. 

According to the principles of its organization, three forms are possible: self-

insurance, creation of centralized insurance funds (reserves), and insurance proper. 

The first is that the insurance fund is created within one entity (mostly – a legal 

entity). It is a decentralized form of insurance fund organization: it is created and 

used by individual entities independently of each other. Losses incurred by this entity 

are compensated exclusively at its expense, distributed over the entire period of 

formation of the insurance (reserve) fund. In this case, the distribution of losses is not 

in «width», but only in «depth», not in «space», but only «in time». Self-insurance 

can be applied mostly by large participants in civil relations, or by those entities that 

consist of several independent units (for example, shipping companies, airlines, etc.). 
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The second form is the formation of centralized insurance funds (reserves) at 

the expense of the state budget or local budgets. Its characteristic features are that the 

insurance fund exists and is used as a single fund for a certain range of entities 

(within the state as a whole or its separate administrative unit) and is formed in a 

centralized manner at the expense of centralized state, local and other resources, and 

not by individual entities. Payments from this fund are intended to compensate for the 

losses of many people who meet the stipulated requirements (territory, type of 

activity, etc.) and who do not always participate in its formation. 

Of particular importance is the third form of the insurance fund organization – 

insurance proper. Unlike the first two forms of insurance fund formation, insurance is 

characterized by two features: the insurance fund is formed in a decentralized manner 

through the contributions of individual participants, and is  distributed in a centralized 

manner by the insurer, but only among its participants (persons involved in its 

formation). Losses incurred by individual participants are distributed exclusively 

among the persons who created this fund. 

Acts of civil legislation governing insurance obligations also include decrees 

by the President of Ukraine, resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine 

(Article 11 of the Civil Code). 

Important are the legal regulations of the special authorized central body of 

executive power in matters of insurance supervision (hereinafter - the Authorized 

Body), which issues regulations within the powers provided by law. 

In the implementation of voluntary insurance, an important role in regulating 

the relationship between the insured and the insurer is played by the rules of 

insurance, which determine the general conditions and procedure for the 

implementation of voluntary insurance. They are developed by the insurer 

independently for each type of insurance separately and are subject to registration 

with the Authorized Body when issuing a license for the right to carry out the 

relevant type of insurance. 

The insurance obligation is a legal relationship in which one party 

(insurer) undertakes in case of occurrence of a certain event (insured event) to 
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make an insurance payment to the other party (insured) or another person 

specified in the insurance contract by the insured or specified in the civil law 

(provide assistance, perform a service, etc.), and the other party (the insured) 

undertakes to pay insurance payments in a timely manner and comply with 

other conditions of the contract (or the requirements of civil law). 

Insurance can be provided in two forms: voluntary or compulsory (Article 5 of 

the Law «On Insurance»; hereinafter – the Law).  

Compulsory insurance arises by virtue of a direct instruction of the Law, which 

obliges its participants (mostly – the insured) to conclude an insurance contract. 

Compulsory insurance is possible only when it is impossible to achieve (or 

obtain) the desired effect with the thelp of voluntary insurance. Often the objective 

obstacle to voluntary insurance is the limited solvency (insolvency) of the insured, 

and therefore compulsory insurance in such cases allows to protect the property 

interests of both the direct participant in the insurance relationship and society as a 

whole. Due to the coercive nature of compulsory insurance, the Law contains an 

exhaustive list of its mandatory types. 

Significant conditions of compulsory insurance: the procedure and rules of its 

implementation, the amount of insurance payments and the maximum amount of 

insurance rates or the method of actuarial calculations are set by the Cabinet of 

Ministers of Ukraine. 

The basis for the occurrence of obligations for voluntary insurance is an 

insurance contract, which is concluded on the basis of free will of the parties. 

The insurance contract is a direct basis for the emergence of obligations 

under both voluntary and compulsory insurance. Under the insurance contract, 

one party (insurer) undertakes to make an insurance payment to the other 

party (insured) or another person specified in the contract by the insured, in 

whose favor the insurance contract is concluded, in case of occurrence of a 

certain event (insured event), and the insured undertakes to make insurance 

payments in due time and fulfil other terms of the contract  (Article 979 of the 

Civil Code, Article 16 of the Law). 
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The insurance contract is bilateral. The parties to this agreement are the 

insurer and the insured, who are endowed with both rights and obligations. The 

insured undertakes to pay the insurance payment(s), and the insurer – to pay a sum of 

money (to make an insurance premium) in case of occurrance of insured event. The 

insurance contract (in the text of the contract or in the annexes to it) may also specify 

other persons (insured person, beneficiary), but the presence of these persons in the 

insurance obligation in no way affects the bilateral nature of the insurance contract. 

The insurance contract is paid. The insured, paying the insurance payment, 

makes a payment for insurance, payment for the insurance service provided by the 

insurer, which consists in the fact that the insurer assumes the risk of a certain event 

(insured event), with which the insurer is obliged to pay the sum (insurance 

indemnity) to the insured, the beneficiary, or another third party. 

The insurance contract, as a general rule, is real. It, unless otherwise 

established by it, takes effect from the moment the insured makes the first insurance 

payment (Article 983 of the Civil Code; Part C of Article 18 of the Law). It follows 

from this rule that the parties may stipulate the moment of entry into force of the 

insurance contract at any other time, for example, at the time of their agreement on 

all its essential terms and (or) signing the text of the contract (or issuance of 

insurance policy). In this case, the insurance contract enters into force before the 

payment of the insurance payment, and as a consequence, the insurer's obligation to 

make an insurance payment in case of occurrance of insured event arises before 

receiving the insurance payment from the insured and is not conditioned by 

payment of the latter. In the presence of such agreement of the parties the insurance 

contract has consensual character. 

A characteristic feature of the insurance contract is the uncertainty of the 

insurer's obligation to make an insurance payment, which allows to classify the 

insurance contract as risky (random) contracts. 

A necessary prerequisite for the insurance obligation is the insurance interest, 

which is due to the need to compensate for property losses incurred as a result of 

damage (loss) or loss of certain tangible assets. 
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When implementing insurance, its varieties such as co-insurance and 

reinsurance are widely used. 

Co-insurance is the insurance of one object (subject of the insurance contract) 

by several insurers on the basis of one insurance contract (Article 986 of the Civil 

Code, Article 11 of the Law). A co-insurance contract is a contract with a plurality of 

persons on the side of the insurer (Article 540 of the Civil Code). There is a partial 

plurality in the co-insurance contract. The rights and obligations of each of the 

insurers must be defined in the contract.  

Reinsurance differs significantly from co-insurance, which is a form of 

insurance by the insurer of its financial risks associated with the implementation of 

insurance payments to the insured in case of occurrance of an insured event. The need 

in reinsurance (as well as co-insurance) is caused, in particular, by the presence of 

significant risks (for example, environmental, space, nuclear), which an individual 

insurer is unable to accept for insurance without violating regulatory requirements to 

ensure its solvency. According to Art. 30 of the Law, if the sum insured for a 

particular insurance object exceeds 10 percent of the amount of paid-in authorized 

capital and formed free reserves and insurance reserves, the insurer is obliged to enter 

into a reinsurance contract. 

Reinsurance is insurance of one insurer who has concluded an insurance 

contract, the risk of fulfilling part of its obligations to the insured by another insurer 

(reinsurer). The latter has the right to accept risks in reinsurance only from those 

types of voluntary and compulsory insurance for which they has received a license. 

Reinsurance is carried out on the basis of a reinsurance agreement concluded between 

the insurer and the reinsurer, which is concluded without the consent of the insured. 

Participants in the insurance obligation are divided into two groups: mandatory 

and optional (inobligatory). The parties to the insurance contract (its obligatory 

participants) are the insurer and the insured. 

According to Art. 2. of the Law, an insurer is a financial institution that is 

established in the form of joint-stock, general, limited partnerships or additional liability 

companies and carries out insurance activities on the basis of the relevant license. 
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In addition to the insurer and the insured, other persons may also participate in 

the insurance legal relationship: beneficiaries, insured persons and insurance 

intermediaries. 

The beneficiary is a legal or natural person appointed by the insured to receive 

an insurance payment (Part 2 of Article 985 of the Civil Code). 

The insured person is a natural person in whose life an event may occur, which 

causes the insurer's obligation to make an insurance payment. 

Insurance activity in Ukraine can also be carried out with the involvement of 

insurance intermediaries: insurance or reinsurance brokers and insurance agents, who 

can be both residents and non-residents. 

Insurance brokers are legal or natural persons who are duly registered as 

business entities and carry out intermediary insurance activities on their own behalf 

on the basis of a brokerage agreement (contract) with a person in need of insurance as 

an insured. Reinsurance brokers are legal entities that carry out intermediary 

activities in reinsurance on their own behalf on the basis of a brokerage agreement 

(contract) with an insurer that needs reinsurance as a reinsurer. The relationship of 

the insurance (reinsurance) broker with a potential (future) insured (reinsurer), which 

is mediated by the brokerage agreement, is of a commission or agency nature. 

Unlike insurance (reinsurance) brokers, insurance agents are representatives of 

the insurer and act in its interests for remuneration on the basis of a trust agreement 

with the insurer. Insurance agents can be individuals or legal entities that act on 

behalf of the insurer and perform part of its insurance activities, namely: conclude 

insurance contracts, receive insurance payments, perform work related to the 

implementation of insurance payments and insurance claims. 

The procedure for concluding an insurance contract is subject to both the 

general rules governing the conclusion of a civil contract and special requirements 

provided by insurance legislation. As a general rule (Article 638 of the Civil Code), 

the contract is concluded by a proposal of one party to enter into a contract (offer) 

and acceptance of the proposal (acceptance) by the other party. To conclude an 

insurance contract, the insured submits a written application to the insurer in the form 
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prescribed by the insurer, or otherwise declares their intention to conclude an 

insurance contract (Article 18 of the Law). 

Upon receipt of the application (proposal) of the insured to conclude an 

insurance contract, the insurer carries out the insurance risk assessment. If necessary, 

the insurer has the right to request from the insured a balance sheet or certificate of 

financial condition, confirmed by the auditor (audit firm), as well as other necessary 

documents. 

The contract is concluded if the parties have duly agreed on all the essential 

terms of the contract (Part 1 of Article 638 of the Civil Code). 

Article 982 of the Civil Code stipulates that the essential conditions of the 

insurance contract are the subject of the insurance contract, the insured event, the 

amount of money within which the insurer is obliged to make payment in case of 

occurrence of an insured event (the insured sum), the amount of insurance 

payment and the term of its payment, the term of the contract and other 

conditions specified by acts of civil legislation. Part 2 of Art. 16 of the Law 

complements the list of conditions that an insurance contract must contain, 

namely: conditions for participants in insurance relations (parties to the contract, 

the insured person and the beneficiary); the amount of insurance payments under 

the life insurance contract; insurance rate (which is not determined for insured 

events for which the insured sum is not set); the procedure for changing and 

terminating the contract; making an insurance payment; reasons for refusal of 

insurance payment; rights and obligations of the parties and liabi lity for non-

performance or improper performance of the contract. The parties have the right 

to supplement the list of conditions of the insurance contract by mutual 

agreement. 

The subject of the insurance contract may be property interests that do not 

contradict the law and are related to 1) life, health, ability to work, and pension 

provision (personal insurance); 2) possession, use and disposal of property (property 

insurance); 3) compensation for damage caused by the insured (liability insurance) 

(Article 980 of the Civil Code). 
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The insured event is an event provided by the insurance contract or 

legislation, which has occurred and with the onset of which there is an obligation of 

the insurer to pay the sum insured (insurance indemnity) to the insured, beneficiary, 

or other third party (Part 2 of Article 8 of the Law). 

The insured event is closely related to the insurance risk, which is one of the 

central categories of insurance. Under it a certain event is understood, for occurrence 

which insurance is made and which has signs of probability and accidental 

occurrence (Part 1 of Article 8 of the Law). 

Insurance risk differs from the insured event because it is an event that is only 

expected to occur in the future, while the insured event is an event that has already 

occurred and which caused the insurer's obligation to make an insurance payment. 

Therefore, the insured event is an accomplished insurance risk. The assessment of 

insurance risk is carried out by the insurer (paragraph 2 of Article 989 of the Civil 

Code, paragraph 2 of Article 21 of the Law). 

The sum insured is the sum of money within which the insurer in accordance with 

the terms of insurance is obliged to make a payment in case of occurrance of insured event 

(Article 9 of the Law). The sum insured determines the upper limit of the amount of the 

insurer's obligations in case of occurrance of insured event and can be set for an individual 

insured event, a group of insured events, the insurance contract as a whole. 

The amount of the sum insured is determined by the insurance contract or 

current legislation at the time of concluding the insurance contract or its change. 

The procedure for determining the sum insured depends on the type of 

insurance. When insuring property, the sum insured is set within its value at the 

prices and tariffs in force at the time of concluding the contract, unless otherwise is 

provided for by the insurance contract. Exceeding the sum insured over the value of 

the object of insurance (property) is possible when insuring one object against 

different insured events. In personal insurance, the sum insured is determined by 

agreement of the parties and is not limited by the maximum amount. Depending on 

the amount of the sum insured, the amount of the insurance payment and insurance 

premium are determined. 
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Insurance payment (insurance contribution) is an insurance fee that the 

insured is obliged to pay to the insurer in accordance with the insurance contract 

(Article 10 of the Law). 

The amount of insurance payment is determined on the basis of the insurance 

rate – the rate of insurance premium per unit of sum insured for a certain period of 

insurance. 

Insurance premium is a sum of money paid by the insurer in accordance with 

the terms of the insurance contract in case of occurrance of insured event (Article 9 of 

the Law). It is carried out within the sum insured and may not exceed it. 

The term of the insurance contract, as its essential condition, is directly 

dependent on the insurance risk: the longer the term of the insurance contract, the 

higher the probability of the insured event (occurrance of insurance risk) and the 

greater the amount of insurance payment. The expiration of the term for which the 

insurance contract is concluded, terminates it and, as a general rule, releases the 

parties from their obligations. It is also possible to terminate the insurance contract 

early on the grounds provided by law or contract. 

The content of any obligation consists of the rights and obligations of its 

parties. Among the responsibilities of the insurer, the first and main place is occupied 

by the obligation to make the insurance payment within the period provided by the 

contract in case of occurrance of insured event. The grounds for such payment are the 

statement of the insured (their successor or third parties determined by the terms of 

insurance) and the insurance event (accident certificate), which is drawn up by the 

insurer or their authorized person (emergency commissioner) in the form determined 

by the insurer (Article 990 of the CC, Article 25 of the Law). The insurer has the 

right to independently determine the causes and circumstances of the insured event. 

At the same time, they may make inquiries about information related to the insured 

event to law enforcement agencies, banks, medical institutions and other 

organizations that have information about the circumstances of the insured event. 

Accordingly, these organizations are obliged to send responses to insurers to requests 

for information related to the insured event, including data that is a trade secret. 
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Based on the results of the investigation, the insurer acknowledges the 

occurrence of the insured event, which is recorded in the insurance act (emergency 

certificate). The occurrence of the insured event is not an unconditional basis for the 

insurance payments. The law (Article 991 of the Civil Code, Article 26 of the Law) 

provides the grounds on which the insurer is released from the obligation to make an 

insurance payment. 

Such grounds include: 

1) intentional actions of the insured or the person in whose favor the insurance 

contract is concluded, aimed at the occurrence of the insured event. If the insured 

event occurred as a result of events related to actions by the insured or the person in 

whose favor the insurance contract was concluded, civil or official duty, committed 

in a state of self-defense (without exceeding its limits) or protection of property, life, 

health, honor, dignity and business reputation, the insurer is not released from the 

obligation to make an insurance payment; 

2) the commission by the insured – an individual or other person in whose 

favor the insurance contract is concluded, of an intentional crime that led to the 

insured event; 

3) submission by the insured of knowingly false information about the object 

of insurance or about the fact of occurrence of the insured event;  

4) receipt by the insured of full compensation for property insurance losses 

from the person guilty of causing them; 

5) untimely notification by the insured about the occurrence of the insured 

event without valid reasons or forming obstacles to the insurer in determining the 

circumstances, the nature and the amount of losses. 

The insurance contract is terminated in cases established by the contract and 

the law (Article 997 of the Civil Code). 

The grounds for the invalidity of the insurance contract and its consequences 

are determined in accordance with the provisions on the invalidity of transactions 

established by the  Civil Code. Thus, the insurance contract is null and void or is 

invalid in cases established by the Civil Code (Article 998 of the Civil Code). The 
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Civil Code, in addition to the general grounds for invalidity of transactions, also 

provides additional (special) grounds for the invalidity of the insurance contract: 1) if 

it is concluded after the insured event; 2) if the object of the insurance contract is 

property that is subject to confiscation on the basis of a court sentence or a decision 

that has entered into force. 

In this case, the insurance contract is declared invalid in court. The insurance 

contract (new) is also considered null and void if the insured did not inform the 

insurer that the object is already insured (Article 989 of the Civil Code). 

 

2. Loan agreement 

Under the loan agreement, one party (lender) transfers to the other party 

(borrower) cash or other items defined by generic characteristics, and the 

borrower undertakes to return to the lender the same amount of cash (loan 

amount) or the same number of things of the same kind. and of the same quality 

(Article 1046 of the Civil Code). 

The subject of the loan agreement may be money in cash and non-cash form, as 

well as things defined by generic characteristics. The property that is the subject of 

the loan, becomes the property of the borrower and is used by them at their 

discretion. Therefore, the lender has the right to demand the return not of the same 

property (the same banknotes), but property of the same kind and quality (a certain 

amount of money). 

The loan agreement is concluded in writing. Failure to comply with the 

written form does not automatically entail the invalidity of the loan agreement, but 

in the presence of a dispute, the court's decision cannot be based on the testimony 

of witnesses. 

The loan by its legal nature is a real, unilateral, and, as a general rule, a 

payment agreement. The unilateral nature of the loan is that the obligation under this 

agreement is borne only by the borrower: they is obliged to return to the lender the 

amount of money received or the same number of things of the same kind and quality 

within the time and in the manner prescribed by the agreement. 
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Since the loan agreement is unilateral, its content is the borrower's obligation to 

return to the lender the amount of money or the same number of things of the same 

kind and quality and, as a general rule, to pay interest (remuneration), and the 

corresponding right of the borrower lender. The term and procedure for debt 

repayment and payment of remuneration are usually determined by the contract. 

The possibility of early repayment of the loan depends on whether the loan 

agreement is paid or unpaid. As a general rule, a gratuitous loan can be repaid by the 

borrower ahead of schedule (Part 2 of Article 1049 of the Civil Code), otherwise it 

should be agreed upon directly in the contract. Conversely, an interest-bearing loan 

can be repaid early only with the consent of the lender. This is not directly 

determined by the CC, but follows from the content of Articles 531, 1049 of the CC. 

Early repayment of an interest-bearing loan contradicts the essence of a paid loan 

relationship, because in this case the borrower will be left without part of the profit 

that they planned to receive for the use of their money. 

Interest on a loan agreement can be paid once or at certain intervals. However, 

unless otherwise agreed, they must be paid each month before the date of the actual 

repayment of the loan (and not before the agreed repayment period). 

Interest for the use of other people's money should be distinguished from 

interest as a form of liability for late performance of a monetary obligation. If the 

subject of the loan agreement is money, the loan obligation by its nature is 

characterized as monetary, and therefore liability for delay in performance of the 

agreement occurs in accordance with Art. 625 of the CC: a borrower who fails to 

repay the loan on time at the request of the lender must pay the amount of debt, 

taking into account the inflation index for the entire period of delay, as well as 

three percent per annum of the overdue amount, unless otherwise provided by 

contract or law. 

Thus, in case of overdue repayment of the monetary debt under the loan 

agreement, the amount of the principal debt is accrued and collected cumulatively (by 

drawing up) two types of interest: interest for the use of other people's money 

(interest-price of the loan) and interest for overdue monetary obligation (percentages 
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of liability). Accrual of interest on interest is not set in the CC, but it can be 

provisioned directly by the contract. 

It should be remembered that in case of fulfillment of the monetary obligation 

is not in full, the principal amount of the debt is considered paid last, after 

reimbursement of the creditor's costs associated with obtaining the execution of 

penalty, as well as payment of interest and fines (Article 534 of the CC). The interest 

on the unpaid amount is accrued until the loan is repaid in full. 

 

3. Сredit agreement 

In accordance with Part 1 of Art. 1054 of the Civil Code, under the credit 

agreement, the bank or other financial institution (lender) undertakes to provide 

funds (credit) to the borrower in the amounts and on the terms specified in the 

agreement, and the borrower undertakes to repay the loan and pay interest. 

The credit agreement is consensual, bilateral and repayable. 

Unlike a loan agreement, a credit agreement is a bilateral agreement, as both 

parties have rights and obligations (Part 4 of Article 626 of the Civil Code). 

Due to the fact that lending by concluding credit agreements is a business 

activity of various financial institutions, the immanent feature of this agreement is its 

repayment. That is, the borrower has an obligation to pay interest in favor of the 

lender for the use of cash (credit).  

Despite the fact that Part 2 of Art. 1054 of the Civil Code provides for the 

possibility of applying to the settlement of contractual credit relations the 

provisions of §1 Section 71 of CC that regulates the loan agreement relations, a 

considerable part of its provisions cannot be applied due to their contradicting the 

essence  of the credit agreement. Thus, the subject and time of concluding a credit 

agreement differ (Part 1 of Article 1054 of the Civil Code), an imperative 

requirement is established regarding compliance with the written form of the 

credit agreement (Article 1055 of the Civil Code), the grounds for refusing to 

grant (Part 1.3 of Article 1056 of the Civil Code), and obtaining a loan (Part 2 of 

Article 1056 of the Civil Code). 
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It should be noted that in the current legislation of Ukraine, except for the 

concept of "credit agreement", there are also concepts: "financial credit" (Part 1 of 

Article 1 of the Law of July 12, 2001 "On Financial Services and State Regulation of 

Financial Services Markets"), "bank credit" (Article 1 of the Law of December 7, 

2000 ("On Banks and Banking"), "mortgage loan" (Article 1 of the Law of June 19, 

2003 "On Mortgage Lending, Consolidated Mortgage Debt Transactions and 

Mortgage Certificates"), "commercial credit" (Article 1057 of the Civil Code), 

"commodity credit" (para. 1.11.2 of Art. 1 of the Law of December 28, 1994 "On 

Taxation of Corporate Profits"). 

A financial credit means funds that are lent to a legal entity or an individual for 

a specified period and at interest (para. 3, part 1 of Article 1 of the Law "On Financial 

Services and State Regulation of Financial Services Markets"). The same is the 

essence of the concepts of bank and mortgage credits, which respectively mean a 

credit granted by a bank, and an ordinary credit agreement, wherein a pledge 

agreement of real estate serves as security for its fulfilment (i.e. mortgage - Article 1 

of the Law of June 5, 2003). "On Mortgage"). 

The parties to the loan agreement are the lender and the borrower. The latter 

may be any participant in civil relations under Art. 2 of the CC. On the contrary, as a 

creditor may be a wide, but defined range of participants in civil relations, namely a 

bank or other financial institution. 

Financial institutions include banks (the Law “On Banks and Banking”), credit 

unions (the Law of December 20, 2001 «On Credit Unions»), pawnshops, leasing 

companies (the Law of December 16, 1997 «On Leasing»), trust companies, 

insurance companies (the Law of March 7, 1996 «On Insurance»), institutions of 

accumulative pension provision (the Law of July 9, 2003 «On Compulsory State 

Pension  Insurance»), investment funds and companies (the Law of September 18, 

1991 «On Investment Activities») and other legal entities whose exclusive activity is 

the provision of financial services (the Law of June 19, 2003 «On Financial and 

Credit Mechanisms and Property Management in Housing Construction and Real 

Estate Transactions»). 
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The subject of the credit agreement, in contrast to the loan agreement, is 

exclusively cash (credit). Cash provided to the borrower may be in the currency of 

both Ukraine (hryvnia) and in foreign currency (Article 192 of the Civil Code). 

An essential condition of the loan agreement is the price (Article 632 of the 

Civil Code), i.e. the amount of payment that the borrower pays to the lender for the 

loan granted to them. Traditionally, in a credit agreement, as in a loan agreement, the 

fee for a credit (loan) is terminologically referred to as interest. The credit fee is 

calculated based on two main components: the cost of credit for the financial 

institution itself, which is usually associated with the level of the NBU discount rate, 

and the margin, i.e. the difference in favor of the financial institution, which must 

cover the risks and making a profit. 

 

4. Bank account agreement 

Carrying out various banking operations requires opening a bank account, 

which is a prerequisite for their implementation. According to the Law «On Banks 

and Banking», a bank account is an account that accounts for the bank's own funds, 

claims, liabilities to its customers and counterparties and that allows the transfer of 

funds using payment instruments. 

The institution of a bank account by its legal nature is complex. It combines 

public and private aspects. The public-legal aspect of a bank account is to regulate the 

relationship between the formation of banks' systematic approaches to entry and the 

implementation of legal relations for transactions with customer accounts. These 

approaches are developed systematically, taking into consideration the numerous factors 

provided by banking legislation, and the role of the National Bank of Ukraine in this 

process. The private law aspect of a bank account is to regulate the relations of the  Civil 

Code, the conclusion and execution of agreements between the bank and the client. 

Thus, the civil law regulation of relations concerning a bank account can be 

characterized as follows. 

First, it is a set of legal rules governing the relationship arising in connection 

with a bank account, including the characteristics of the subject composition, the 
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rights and obligations of the parties to the contract, governing its legal nature. The 

complexity of the institution of a bank account is based on the definition of the  Civil 

Code as a general law, and banking legislation - as a special one. 

Secondly, in the  Civil Code, to the regulation of the bank account is devoted 

Section 72, in which the bank account agreement is settled separately from other 

related and similar agreements. This resolved a long-standing dispute over the 

presence or absence of a mixed nature of the bank account agreement, which includes 

elements of loan agreements, commissions, trust deed, storage. 

The concept of a bank account agreement is provided in Part 1 of Art. 1066 of 

the Civil Code, according to which under the bank account agreement the bank 

undertakes to accept and credit to the account opened for the client (account holder), 

the funds received by them, to execute the client's order to transfer and issue the 

relevant amounts from the account and other transactions account. 

According to the Law «On Banks and Banking», unless otherwise is 

provisioned by law, the client has the right to open an unlimited number of accounts, 

including deposit, settlement, current, currency and others in various banks. 

Depending on the range of cash transactions, there are several types of 

accounts: 

1) correspondent account – an account opened by a bank (branch) for 

accounting of funds and settlements performed by one bank on behalf of and at the 

expense of another bank on the basis of a concluded agreement. It is opened in 

accordance with the Instruction on Interbank Settlements in Ukraine; 

2) term (deposit) account; 

3) perpetual (current) account, which in turn is divided into: budget current 

account; to the current account of individuals and legal entities; accounts with special 

regimes of their use, which are opened in cases provided by the legislation of 

Ukraine; card accounts. 

The procedure for opening bank accounts is contained in the NBU Instruction 

“On the Procedure for Opening, Using and Closing Accounts in National and Foreign 

Currencies” of November 12, 2003 № 492. 
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The bank account agreement is consensual, as it is considered concluded at the 

moment when the parties have agreed on all its essential terms, and not at the 

moment of depositing (crediting) funds to the account. Therefore, the client's account 

is opened regardless of whether they contributes at the time of its opening. 

This agreement is payable. The fee is paid by both the client for the use of a 

set of bank services for settlement and cash services, and the bank for the use of 

funds in the client's account. The amount of interest paid by the bank to the client is 

provided by the bank account agreement or the law. 

The relationship on the bank account is considered indefinite. 

The bank account agreement is bilateral. The parties are: a bank or other 

financial institution that has a license to conduct banking operations under Art. 19 of 

the Law «On Banks and Banking» and the Regulation “On the Procedure for Issuing 

a License to Conduct Certain Banking Operations to Non-banking Institutions” of 

August 16, 2001 № 334, and the client (account holder). 

The Bank is a credit institution that has the exclusive right under the license 

of the National Bank of Ukraine to carry out the following operations: attracting 

deposits of individuals and legal entities and placing these funds on its own 

behalf, on its own terms and at its own risk, opening and maintaining banking 

accounts of individuals and legal entities (Article 2 of the Law). As for other 

financial institutions, according to Art. 1 of the Law «On Financial Services and 

State Regulation of Financial Services Markets» a financial institution is a legal 

entity that provides one or more financial services and is entered in the relevant 

register in the manner prescribed by law. Financial institutions include banks, 

credit unions, pawnshops, leasing companies, trust companies, insurance 

companies, pension fund institutions, investment funds and companies and other 

legal entities whose exclusive activity is the provision of financial services. 

Thus, in the bank account contract, a specialized subject acts as a party to it.  

Both individuals and legal entities can act as clients. 

The bank account agreement may be concluded in favor of a third party (Part 1 

of Article 1067 of the Civil Code). Individuals have the right to enter into such an 
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agreement not only for the benefit of another individual, but also for the benefit of the 

future legal entity, which is common when opening temporary accounts by the 

founders of legal entities. 

The subject of the bank account agreement in the modern science of civil 

law is defined differently: both as funds in the bank account of the client, with 

which the contractual transactions are carried out, and as the provision of account 

opening services, settlement and cash services, and other related transactions.  

Both parties to the contract have the right to terminate it. It should be borne in 

mind that Art. 1075 of the Civil Code, which establishes the grounds for unilateral 

termination of the bank account agreement, is special in comparison with Art. 615of 

the CC. Therefore, not general rules on unilateral termination of the contract are 

applied, but special rules taking into account the specifics of the bank account 

agreement. 

The client has the right to unilaterally terminate the bank account 

agreement at any time on the basis of the application (Part 1 of Article 1075 of 

the Civil Code). 

The legislator is more strict about the possibility for a bank to terminate a bank 

account agreement at its request. According to Part 2 of Art. 1075 of the Civil Code it 

is possible in the following cases: 

if within a month after notifying the client, the amount of money stored in the 

account will be less than the minimum amount stipulated by the banking rules or the 

agreement; 

in the absence of transactions on the account during the year, unless otherwise 

specified in the contract; 

in other cases established by contract or law. 

In case of termination of the contract, the bank is obliged to issue the balance 

of funds to the client or transfer them to another account at their direction. The bank 

performs these operations in the time and manner established by the banking rules. 

After returning or transferring the client's balance to a different account, the bank has 

the right to close their account. 
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5. Factoring agreement. 

The formation of a modern democratic society in Ukraine with a developed 

market economy requires appropriate changes in the legal regulation of social 

relations linked with property turnover. The manifestation of such changes in the 

domestic jurisprudence was a significant range of novelties in civil law, among which 

it is possible to note the factoring agreement. 

The complexity of the origin of the factoring agreement has led, in turn, to the 

emergence of a scientific discussion regarding its legal nature. The main 

contradiction is related to the inclusion of a factoring agreement either in service 

contracts or in one of the manifestations of the contract of sale, according to which 

the sale of property rights (the right of monetary claim) takes place. Factoring 

agreement is considered as a mixed one, i.e. an agreement that combines elements of 

different agreements (Part 2 of Article 628 of the Civil Code), in this case, the loan 

agreement and a cession. A loan in a factoring agreement is funds provided by one 

party for the alienation of a monetary claim in its favor, and the latter is recognized 

only as a specific means of repaying the loan. 

The legal definition of a factoring agreement is contained in Part 1 of Art. 1077 

of the Civil Code, according to which: one party (factor) transfers or undertakes to 

transfer funds to the other party (client) for a fee, and the client relinquishes or 

undertakes to cede to the factor their right to a monetary claim against a third party 

(debtor). 

 The analysis of this definition enables to conclude that the domestic civil law 

in general enshrines the view of the factoring agreement as a contract of sale of 

property rights (the client has the right of monetary claim). However, the parties, 

guided by Part 2 of Art. 1077 of the Civil Code, have the opportunity to add to the 

obligations of the factor also actions to provide the client with services essentially 

related to the monetary claim, the right to which they assigns. 

The factoring agreement is bilateral, repayable and real or consensual. 

The factoring agreement belongs to bilateral agreements, given the fact that 

both parties to this obligation have rights and obligations (Part 3 of Article 626 of the 
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Civil Code). The specific list of such rights and obligations may vary depending on the 

content of the agreement concluded between the parties. However, in any case, we have 

the opportunity to state the presence of the factor’s obligation to transfer funds to the 

client, and, in turn, the client’s obligation to assign (alienate) to the factor the client’s 

right of monetary claim against a third party. Corresponding rights correlate with the 

above obligations of the parties. Thus, the client has the right to demand from the factor 

the transfer of the stipulated payment, and the factor – the right of the monetary claim to 

the third party (debtor) defined by the contract and belonging to the client. 

 In essence, factoring is a type of business activity, which has the logical 

consequence of repaying the factoring agreement in accordance with the provisions 

of Part 5 of Art. 626 and Part 1 of Art. 1077 of the CC. Receiving the right of 

monetary claim, the factor transfers to the client the amount of funds specified in the 

contract, i.e., one party to the contract – the factor – acquires for money the property 

rights due to the counterparty – the client – the right to claim a certain amount. 

The parties to the factoring agreement are the factor and the client. The factor 

may be a bank, financial institution (legal entity) or an individual - a business entity, 

which in accordance with the law has the right to carry out factoring activities, i.e. to 

acquire the rights of monetary claims and provide factoring services (Part 3 of Article 

1079 of the CC). The client in the factoring agreement may be a natural or legal 

person who is a business entity (Part 2 of Article 1079 of the Civil Code).  

The third party (debtor), the right of monetary claim to which the client assigns 

to the factor, is not a party to the factoring agreement, and therefore it is not subject 

not only to the right to factoring, but also to the status of a business entity. 

The subject of the factoring agreement is the client's right to a monetary claim 

against a third party, which they assigns or undertakes to assign to the factor. This 

right of monetary claim, like other property rights, as the basis of its existence may 

have a contract or other transaction, as well as be based on other grounds for civil 

rights and obligations (Article 11, Part 2 of Article 509 of the Civil Code). 

The parties to the factoring agreement at their discretion and based on the 

subject and content of the agreement concluded between them, determine the term of 
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its validity (Articles 530, 631 of the CC). At the same time, the provisions of Section 

73 of the Civil Code do not prevent the parties from concluding a factoring 

agreement without a fixed term (period) of its validity. In such cases, the general 

provisions of the Civil Code regarding the validity of such obligations will be applied 

(Part 2 of Article 530 of the Civil Code). 

Section 73 of the Civil Code does not specifically stipulate special 

requirements for the form of a factoring agreement, and therefore in this regard the 

general provisions of the Civil Code should be applied regarding the requirements for 

the form of transactions (Articles 205-209, 513 of the CC) and contracts (Article 639 

of the CC), and Art. 547 of the Civil Code in case of concluding a factoring 

agreement in order to ensure the fulfillment of the main obligation. 

The basic rights and obligations of the parties to the factoring agreement can be 

identified directly from the legal definition of this agreement. The factor is obliged to 

transfer funds to the client in the amount specified in the contract, and the client, in turn, 

is obliged to assign in favor of the factor the right of monetary claim against a third party 

(debtor). In accordance with the above obligations of the parties,the factor has the right 

to require the client to take actions aimed at assigning in their favor the right of monetary 

claim to a third party (the client's debtor), and the client has the right to receive from the 

factor the amount of money as a fee for assigning the property rights of claim. 

The parties to the factoring agreement are subject to civil liability in 

accordance with the general principles provisioned for in Section 51 of the CC. 

Additional regulation of issues of civil liability of the parties to this contractual 

obligation is prescribed in Art. 1081 of the CC, according to which the client is 

liable to the factor for the validity of the right of monetary claim assigned in their 

favor (Part 1 of Article 1081 of the CC) and, conversely, is not liable to the factor 

in case of default or improper performance by the debtor of their obligation to 

return debt (Part 3 of Article 1081 of the Civil Code). However, both provisions of 

the CC are dispositive, and therefore, with the consent of the parties in the 

factoring agreement may be formulated otherwise in relation to one or both of 

these provisions. 
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In turn, in accordance with Part 2 of Art. 1080 of the Civil Code, the possibility 

of bringing the client to civil liability is provisioned in the event of their violation of a 

contractual clause prohibiting or restricting the assignment of the right of monetary 

claim to the debtor in favor of a third party (factor). 

 

6. Bank deposit agreement (deposit) 

Under the bank deposit agreement, one party (the bank) that has received 

from the other party (the depositor) or in its favor an amount of money 

(deposit), undertakes to pay the depositor such amount and interest thereon or 

income in another form on conditions and in the manner prescribed by the 

contract (Part 1 of Article 1058 of the Civil Code). The relations arising from the 

bank deposit agreement are regulated by § 3 of Section 71 of the Civil Code (Articles 

1058–1065). 

According to the customs of business turnover, the concept of «bank deposit 

agreement» and «deposit agreement» are used as identical, synonymous concepts. 

The term «deposit» (from the Latin depositum – a thing given for safekeeping) 

also means the storage of the deposit. This is evidenced by paragraph 2.4 of the 

Regulations on the “Procedure for Conducting by Banks of Ukraine Deposit 

Operations with Legal Entities and Individuals” of December 3, 2003 № 516: 

«The bank deposit agreement attests to the bank's obligation to keep funds or 

bank metals attracted from legal entities and individuals, to pay income 

within the term established by the agreement, and the right of depositors to 

receive the deposit amount and interest thereon within the term specified in 

the agreement». 

The subject of the bank deposit agreement is a deposit – it is money in cash or 

non-cash form in the currency of Ukraine or in foreign currency, or bank metals that 

the bank has accepted from the depositor or received for the depositor on a 

contractual basis for a specified period of storage or without specifying such term 

(under interest or income in another form), and are payable to the depositor in 

accordance with the laws of Ukraine and the terms of the contract. 

Deposit accounts are opened in banks for storage of cash deposits and 

operations with them. These issues are regulated by Section 72 of the Civil Code, 
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which relates to the bank account agreement (Part 3 of Article 1058 of the Civil 

Code), unless otherwise is provisioned in Section 71 «Loan. Credit. Bank Deposit» or 

does not follow from the essence of the bank deposit agreement. 

A deposit account is an account opened by a bank to a depositor on a 

contractual basis for the storage of cash or bank metals transferred by the bank's 

depositor for a specified period (or without such a term) and at a certain interest rate 

in accordance with the terms of the agreement. 

The parties to the bank deposit agreement are the bank and the depositor. In 

contrast to the bank account agreement, in the bank deposit agreement the right to 

raise funds belongs only to banks (Part 1 of Article 47 of the Law «On Banks and 

Banking Activities»), which received the NBU license to carry out such operations in 

accordance with the established procedure. Other financial institutions do not have 

the right to raise funds from legal entities and individuals. Non-bank credit 

organizations are not entitled to attract sums of money (deposits) of legal entities and 

individuals for the purpose of their placement on their own behalf and at their own 

expense. The depositor can be both legal entities and individuals – aged fourteen 

years and older (Article 32 of the Civil Code), both residents and non-residents. 

The bank deposit agreement is unilateral, as the obligations are borne only by 

the bank, and the depositor has the right to demand from them the return of the 

deposit and payment of interest. The depositor has the right to receive from the bank 

interest on the amount of the deposit or income in another form for the use of their 

money by the bank, and therefore this agreement is payable.  It should be noted that 

the legislator equates interest to income in another form. The contract arises from the 

moment of transfer of money to the bank, i.e. the bank deposit agreement is real. 

Attraction by the bank of deposits (funds) of legal entities and individuals is 

confirmed by: the bank deposit agreement; bank deposit agreement with the issuance 

of a savings book; bank deposit agreement with the issuance of a savings certificate; 

a bank deposit agreement with the issuance of another document that meets the 

requirements established by law, other regulations in the field of banking (banking 

rules) and customs of business. 

The savings deposit certificate is provisioned for in Art. 1065 of the Civil 

Code, but this article does not contain its concept. According to Art. 18 of the Law 
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of June 18, 1991 «On Securities and Stock Exchange», savings (deposit) 

certificate is a written certificate of the bank on the deposit of funds, which 

certifies the right of the certificate holder or their successor to receive after the 

deadline the deposit and interest set by the certificate in the bank that issued it. 

Savings (deposit) certificate is: coupon, coupon-free, and interest. 

A coupon savings (deposit) certificate is a savings certificate that has separate 

coupons, each of them indicating the term (period) of interest payment. When this 

period comes, the bank withdraws the coupon and pays the certificate owner the 

income in accordance with a certain percentage. A coupon-free savings (deposit) 

certificate is a certificate that does not have separate detachable coupons, the interest 

is paid together with the return of the deposit amount. The interest savings (deposit) 

certificate is a savings certificate issued by a bank with a certain interest rate. 

The accrual of interest on a bank deposit (deposit) begins on the day following 

the receipt of cash or bank metals from the depositor and ends on the day preceding 

the return of cash or bank metals to the depositor or write-off from the depositor's 

deposit account. Therefore, the day of transfer of the deposit amounts to the bank and 

the day of their issuance are excluded from the period during which the established 

interest is accrued. 

The most important thing for depositors is that the law ensures the safekeeping 

of their deposits. To this end, the Law of September 20, 2001 «On Guaranteeing 

Deposits of Individuals» establishes the principles of operation of the Individual 

Deposits Guarantee Fund, the procedure for refunding deposits to depositors of 

member banks of the said Fund. The members of this Fund are banks – legal entities 

that are registered in the State Register of Banks maintained by the NBU and have a 

banking license to conduct banking activities. 

Upon expiration of the deposit agreement with the depositor, the deposit 

amount must be returned in non-cash form or in cases provided by law in cash. The 

bank deposit agreement cannot provide for the possibility of transferring the amount 

of the deposit to the accounts of third parties, as these actions should be considered as 

settlement operations. If the bank deposit agreement contains such a condition, then 

such an agreement is not a bank deposit agreement, but a bank account agreement. 
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Lecture VII. Obligations for disposal of intellectual property rights  

1. Disposal of intellectual property rights. 

2. Commercial concession agreement. 

 

1. Disposal of intellectual property rights. 

Agreements on the disposal of intellectual property rights are a group of 

agreements in the field of intellectual property, aimed at the acquisition, 

modification or termination of property rights to intellectual property. 

According to Art. 1107 of the Civil Code, there are the following types of 

agreements on the disposal of intellectual property rights: 

1) license to use the object of intellectual property rights; 

2) license agreement; 

3) agreement on the creation by order and use of the object of intellectual 

property rights; 

4) agreement on the transfer of exclusive intellectual property rights; 

5) other agreements on the disposal of intellectual property rights. 

This list is not exhaustive, as the law cannot provide for all the diversity of 

contractual relations in the field of intellectual property. 

Agreements on the disposal of intellectual property rights must be concluded in 

writing. In contrast to the general rule regarding non-compliance with the written form, 

special legal consequences are established for the considered agreements: in case of non-

compliance with the written form of the agreement on disposition of intellectual property 

rights such agreement is null and void (Part 2 of Article 1107 of the CC). 

As an exception, the law may establish cases in which the said agreement may 

be concluded orally. In particular, in accordance with paragraph 1 of Art. 33 of the 

Law «On Copyright and Related Rights» an oral agreement may be concluded on the 

use (publication) of the work in periodicals (newspapers, magazines, etc.) 

The legislation does not provide for mandatory state registration of the disposal 

of intellectual property rights agreements. However, at the request of either party, the 

license to use the object of intellectual property rights, the license agreement, the 
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agreement on the creation and use of the object of intellectual property rights and the 

agreement on the transfer of exclusive intellectual property rights may be registered 

in the manner prescribed by law. That is, the party to the agreement has the right to 

officially inform others about the conclusion of these agreements. Such information 

is provided by publication in the official bulletin «Industrial Property» of information 

in the amount and manner established by the State Department of Intellectual 

Property, with their simultaneous entry in the relevant State Register. 

One of the powers of a person who has intellectual property rights is the 

exclusive right to allow the use of the result of creative activity to other persons. This 

right can be exercised by issuing a license or concluding a license agreement. 

A license is a permit. This concept is known not only to civil but also to other 

branches of law. For example, in administrative law it is understood as a special 

permit issued by authorized state bodies. With regard to intellectual property 

relations, a license may be issued by a person who owns property copyright, or by the 

owner of a security document for an invention, utility model, industrial design, 

trademark, layout of an integrated circuit, a plant variety. 

License to use the object of intellectual property rights is a written 

permission issued by a person who has an exclusive right of allowing the use of the 

object of intellectual property rights (licensor), to another person (licensee), which 

gives them the right to use this object in a certain limited area. 

Such a license may be issued as a separate document or be part of a license 

agreement. 

Depending on various grounds (subject, scope of rights, conditions and 

grounds for their granting, etc.) it is possible to classify licenses into individual types. 

According to the subject of the license, there are licenses for an invention, 

utility model, industrial design, trademark, layout of an integrated circuit, plant 

variety or a copyright object. 

There are limited and full licenses according to the scope of rights granted. 

The Civil Code establishes the three types of limited licenses: exclusive, single, non-

exclusive (Part 3 of Article 1108 of the CC). This differentiation is made depending 
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on the extent to which competition between the licensor and other persons from the 

scope of the licensee is excluded. The choice of license type depends primarily on the 

size of the market and the nature of the object. 

A non-exclusive license does not preclude the licensor from using the object of 

intellectual property rights in the area limited by this license and issuing licenses to 

other persons to use this object in this area. 

A single license is issued to only one licensee and excludes the possibility for 

the licensor to issue licenses to other persons to use the object of intellectual property 

rights in the area limited by this license, but does not exclude the possibility of the 

licensor to use this object in this area. 

An exclusive license is issued to only one licensee and excludes the possibility 

of the licensor to use the object of intellectual property in the area limited by this 

license, and the issuance of licenses to other persons to use this object in this area. 

In practice, there are often cases when the licensee obtains an exclusive license 

in one area and a non-exclusive one in another. Or the licensor can grant an exclusive 

license for production and a non-exclusive license for sale, etc. 

The content of a full license is that the licensor grants the licensee full rights to 

use the intellectual property object for the entire period of its validity. In this case, the 

license is issued without any restrictions, i.e. the licensee actually takes the place of 

the licensor during the term of the license. 

Issuance of a full license is appropriate if the licensor does not have sufficient 

conditions for the use of intellectual property, while the range of potential licensees is 

extremely limited. In practice, this type of permit is rare. 

Depending on the terms of the grant, there are: sublicenses, cross, reverse and 

open licenses. 

A sublicense (dependent license) is a written authorization to use an object of 

intellectual property rights granted to another person by the licensee with the written 

consent of the licensor. 

Cross-license involves the mutual exchange of rights to use intellectual 

property, which often complement each other. For example, in the case of dependent 
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creative results, when the rights granted by a later security document cannot be 

exercised without obtaining a license for a prototype protected by another patent. In 

turn, the owner of the latter is interested in acquiring the right to use better solutions. 

Therefore, in this situation, the exchange of licenses is the most appropriate way to 

exercise rights. 

Reverse is a license that gives the licensor the right to use the result of creative 

activity developed by the licensee on the basis of knowledge obtained from the 

licensor as a result of improving and perfecting the subject of the main license. 

An open license (so-called license by right) takes place if the patent owner 

agrees to grant the right to use the object of intellectual property to any natural or 

legal person subject to payment of a fee. 

The legislation of Ukraine gives the patent owner the right to revoke an open 

license, if no one has received proposals for the use of the object. In this case, the 

annual fee for maintaining the validity of the patent shall be paid in full, starting from 

the year following the year of publication of such application. 

Depending on the grounds for issuing a permit (contract or administrative act 

of the competent state body), there are voluntary and compulsory licenses. 

When granting a voluntary license, the principle of freedom of contract is 

observed. This is manifested in the fact that the parties are free to choose the contractor 

and determine the conditions of the permit (the scope of rights granted, the territory and 

validity of the license, the amount and procedure for payment of fees, etc.). 

A compulsory license is a permit issued without the consent of the patent 

owner by a competent state body (court, commercial court or the Cabinet of Ministers 

of Ukraine) to an interested person for the use of an invention, utility model or 

industrial design. The same bodies shall determine in their decision the scope of such 

application, the term of validity of the permit, the amount and procedure for payment 

of remuneration to the patent owner. 

It should be borne in mind that these classifications are conditional and their 

list is not exhaustive. On the one hand, this is due to the fact that in practice these 

types of licenses can be both in pure form and in combination. On the other hand, the 
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analysis of licenses for each of the grounds for distribution, despite of revealing their 

special features, will give a one-sided, incomplete description. Therefore, for a 

holistic picture, it is advisable to consider each specific license in terms of different 

classifications simultaneously. 

A license agreement is an agreement under which one party (the licensor) 

grants the other party (the licensee) permission to use the object of intellectual 

property rights (license) on terms determined by mutual consent of the parties, 

taking into account the requirements of the law (Part 1 of Article 1109 of the CC). 

Legal characteristics of the license agreement: real, bilateral, paid or free. 

The subject of the license agreement is a license (permission to use the object 

of intellectual property rights), and the object - an invention, utility model, industrial 

design, trademark, integrated circuit layout, plant variety, work of science, literature 

or art. The parties to the license agreement are the licensor and the licensee. 

The licensor is a person who owns the exclusive property rights of intellectual 

property (the person who owns the property copyright, or the owner of a security 

document for an invention, utility model, industrial design, trademark, layout of an 

integrated circuit, plant variety). 

The licensee is a person who has been granted permission to use the object of 

intellectual property rights (license). 

Contents of the license agreement. 

In determining the content of the contract, the parties are guided by the 

principle of freedom of contract. However, the terms of the license agreement, which 

contradict the provisions of current legislation of Ukraine, are null and void (Part 9 of 

Article 1109, 4.2 of Article 1111 of the Civil Code). 

Taking into account the nature of the license agreement, the legislation 

stipulates that the license agreement defines: the type of license; the scope of use of 

the object of intellectual property rights (specific rights granted under the contract, 

methods of use of the specified object, territory and term for which the rights are 

granted, etc.); the amount, procedure and terms of remuneration payment for the use 

of the object of intellectual property rights; if in the license agreement on publication 
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or other reproduction of the work the remuneration is determined in the form of a 

fixed sum of money, then the maximum circulation of the work must be established 

in the agreement (parts 3, 8 of Article 1109 of the Civil Code). 

Thus, if the contract does not specify the type of license, it is considered that 

the license agreement provides a non-exclusive license (Part 4 of Article 1109 of the 

Civil Code). In addition, the right to use the object of intellectual property rights and 

methods of its uses, which are not specified in the contract, are considered not to be 

provided to the licensee. 

With regard to the scope of use of the object of intellectual property rights, in 

the absence of a condition in the contract on the territory covered by the granted 

rights to use the object of intellectual property rights, the license extends to the 

territory of Ukraine (Part 7 of Article 1109 of the CC). 

To facilitate the harmonization of the terms of the agreement, the legislation of 

Ukraine provides for the possibility of approval by the authorized departments or 

artistic unions of a standard license agreement (Article 1111 of the Civil Code). 

An agreement on the transfer of exclusive intellectual property rights is an 

agreement under which one party (a person with exclusive property rights) 

transfers to the other party in part or in full these rights in accordance with law 

and on the terms specified in the agreement (Part 1 of Article 1113 of the CC). 

Legal characteristics of the contract: real, bilateral, paid or free.  

When concluding an agreement on the transfer of exclusive intellectual property 

rights, the rights are alienated, i.e. transferred irrevocably. In this regard, the person to 

whom the exclusive property rights are transferred, becomes the successor. Therefore, all 

rights and obligations in relation to the object of intellectual property are transferred to 

them. In particular, the conclusion of an agreement on the transfer of exclusive intellectual 

property rights does not affect the license agreements that were concluded earlier. 

The law provides for certain conditions, compliance with which is mandatory 

when concluding an agreement on the transfer of exclusive intellectual property 

rights. These restrictions on the principle of freedom of contract are aimed at 

protecting the rights and interests of right holders and consumers. 
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In particular, the terms of the agreement on the transfer of exclusive 

intellectual property rights, which worsen the position of the creator of the object or 

theyir heirs in comparison with the position provided by the Civil Code and other 

laws, as well as restricting the right of the creator to create other objects, are 

insignificant (Part 3 of Article 1113 of the Civil Code). 

The property rights transferred under the copyright agreement must be defined 

in it. In this case, the general rule applies: property rights not specified in the 

copyright agreement as alienable, are considered not to be transferred (paragraph 1 of 

Article 31 of the Law "On Copyright and Related Rights"). 

An agreement on the creation by order and the use of an object of 

intellectual property rights is an agreement under which one party (creator - writer, 

artist, etc.) undertakes to create an object of intellectual property rights in 

accordance with the requirements of the other party (customer) and within the 

established term (Part 1 of Article 1112 of the Civil Code). 

Legal characteristics of the contract: consensual, bilateral, paid or unpaid. 

As it is a question of creation of object of intellectual property, the creator as a 

general rule is obliged to execute the order personally. 

As already mentioned, this agreement does not quite fit into the system of disposal 

of intellectual property rights, as it is necessary to create the result of creative activity 

first. In this regard, the question sometimes arises whether this will not be a disposition 

of property rights to an as yet uncreated object of intellectual property. 

In addition, the law provides that the contract for the creation by order and the use 

of the object of intellectual property rights must determine the methods and conditions of 

use of this object by the customer (Part 2 of Article 1112 of the Civil Code). 

The terms of the contract for the creation by order and use of the object of 

intellectual property rights, limiting the right of the creator of this object to create 

other objects, are null and void (Part 4 of Article 1112 of the Civil Code). 

Since the adoption of the Civil Code did not aim to provide an exhaustive list 

of agreements, including in the field of intellectual property, in practice, participants 

in civil relations enter into other agreements. 
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A know-how transfer agreement is an agreement under which the right 

holder transfers to interested persons the right to use fully or partially confidential 

knowledge, including information of a technical, production, administrative, 

financial nature, the use of which provides certain benefits to the recipient. 

The main difference between the agreement on the transfer of know-how from the 

license agreement is that for a license agreement it is sufficient to grant permission to use 

intellectual property, and under the agreement on the transfer of know-how it is 

necessary to take active action – to disclose certain knowledge stored in secrecy. 

An agreement on the management of property rights of the author or 

other subjects of copyright and related rights is concluded between the owner of 

property copyrights or related rights and the organization of collective management. 

Today, the function of the latter is most fully performed by the State Enterprise 

"Ukrainian Agency for Copyright and Related Rights" of the Ministry of Education 

and Science of Ukraine. 

Collective management organizations must perform the following functions on 

behalf of the subjects of copyright or related rights and on the basis of the powers 

received from them: first, to agree with persons who use objects of copyright or 

related rights, the amount of remuneration at the time of the contract; secondly, to 

conclude agreements with interested persons on the use of the rights transferred to the 

management; third, to collect, distribute and pay the collected remuneration for the 

use of objects of copyright or related rights to the subjects of copyright and related 

rights, the rights of which they manage; fourth, to take other actions provided by 

current legislation, necessary to protect the rights managed by the organization, 

including going to court to protect the rights of copyright or related rights in 

accordance with the statutory powers and instructions of these entities (Article 49 of 

the Law "On Copyright and Related Rights"). 

An agreement on the distribution of rights to official intellectual property is a 

civil law agreement entered into by the employer and the employee regarding the 

coordination of rights to the creative activity outcomes created in connection with 

the performance of the employment contract. 
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2. Commercial concession agreement 

A commercial concession agreement is an agreement under which one 

party (the right holder) undertakes for a fee to provide the other party (the user) 

the right to use in accordance with its requirements a set of rights belonging to 

that party for the manufacture and (or) sale of certain goods and (or ) provision 

of services (Article 1115 of the Civil Code). 

Legal characteristics of the contract: consensual, bilateral, paid. 

The conclusion of a commercial concession agreement is aimed at obtaining 

permission for one person to use intellectual property and commercial experience for 

the successful sale of goods, services or works and thus affect the expansion of the 

business reputation of another person. From the user's point of view, this is an 

opportunity to use in business a set of exclusive rights of the counterparty, and the 

right holder’s - to create a production, trade or sales link in the network of their 

business to promote goods or services, their market expansion. 

Therefore, both parties are interested in concluding a commercial concession 

agreement. The advantages for the right holder are the ability to create an extensive 

business network in a short time, to carry out a kind of advertising without much 

extra investment, to make additional profits in the absence of direct business risk. The 

user, in turn, has the opportunity not to start from scratch in developing and 

conquering the market, but to use a certain business reputation of another person, 

which significantly reduces costs and increases investment efficiency, causes some 

stability in the market and significantly reduces business risk. 

The subject of the commercial concession agreement is the right to use three 

components: 1) objects of intellectual property rights (commercial names, 

trademarks, industrial designs, inventions, works, trade secrets, etc.); 2) commercial 

experience; 3) business reputation. 

The peculiarity of the commercial concession agreement is that the parties can 

only be individuals and legal entities that are business entities. 

The right holder is a manufacturer of goods (works, services), who uses their 

rights in business, has commercial experience and business reputation and is 

interested in expanding their business. 
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The user is a legal or natural person registered as a business entity, who 

intends to use a set of rights of the right holder. 

As in trust agreements and the commission contracts, in the commercial 

concession contract it is possible to distinguish internal and external legal relations. 

Internal relations are formed directly between the parties to the commercial 

concession agreement - the right holder and the user. External relations arise between 

the user and third parties (when concluding contracts of sale, contract, etc.) in the 

process of using the subject of the commercial concession agreement. 

The commercial concession agreement is concluded in writing. In case of non-

compliance with the written form of this agreement, it is void. 

In addition, if the commercial concession agreement is valid for the parties 

from the moment of concluding in writing, then in relations with third parties, the 

parties have the right to refer to the agreement only from the moment of its state 

registration. 

The conclusion of a contract without registration means that the right holder in 

case of claims by consumers regarding the improper quality of goods, works or 

services will be obliged to satisfy them in full, as they cannot refer to the commercial 

concession agreement and the fact that under their trade name or using their 

trademark the user carries out their business activity. That is, in the absence of 

registration of the transaction, the right holder assumes the risk of negative 

consequences when facing claims by third parties in connection with the activities of 

the user. It is due to this fact that, as a general rule, the obligation to register the 

contract rests with the right holder. 

The responsibilities of the right holder can be divided into mandatory and optional. 

The first group of obligations follows from the nature of the contract and 

without their fulfilment the user will not be able to use the right granted under the 

contract, and therefore they are imposed on the right holder due to the fact of 

concluding a commercial concession agreement. 

The second group of obligations under the law is assigned to the right holder, 

unless they are excluded by the terms of the contract. Thus, unless otherwise agreed 
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by the parties, the right holder is obliged: first, to ensure the state registration of the 

contract; secondly, to provide the user with ongoing technical and advisory 

assistance, including assistance in employees training and retraining; thirdly, to 

control the quality of goods (works, services) produced (performed, provided) by the 

user on the basis of a commercial concession agreement. 

The responsibilities of the user, given the presence of internal and external 

relations, are implemented in their relationship not only with the right holder, but also 

with third parties. It should be noted that although the user's responsibilities are 

legally defined (Article 1121 of the Civil Code), in each particular case they vary due 

to the nature and characteristics of the activities carried out by the latter under the 

commercial concession agreement. 

First, the user is obliged to use the trademark and other designations of the 

right holder in the manner specified in the contract. 

Secondly, the user must ensure compliance with the quality of goods (works, 

services) produced (performed, provided) in accordance with the conditions 

commercial concession agreement, quality of similar goods (works, services) 

produced (performed, provided) by the right holder. 

Third, the user is obliged to follow the instructions and guidelines of the right 

holder aimed at ensuring compliance with the nature, methods and conditions of use 

of the set of rights granted by the rights holder to the user of these rights. 

Fourth, the user must provide buyers (customers) with additional services that 

they could count on when buying (ordering) goods (works, services) directly from the 

right holder. 

Fifth, the user is obliged to inform buyers (customers) in the most obvious way 

for them to use the trademark and other designations of the right holder under the 

commercial concession agreement. 

Sixth, the user must not disclose the secrets of the right holder's production, 

other confidential information received from them. 

 Seventh, the user is obliged to pay a fee to the right holder. Like license fees, 

the remuneration under a commercial concession agreement can be in the form of 
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fixed (lump sum), periodic (royalty) or mixed (combined) payments. Quite often in 

practice, a fixed amount is paid first, followed by periodic payments. 

Since in the commercial concession agreement there are internal (between the 

parties to the agreement) and external (with third parties) legal relations, the 

responsibility of the parties arises from these positions.  

Since the user enters into agreements with third parties on their own 

behalf, but using the means of individualization (trade name or trademark) of the 

right holder, the responsible person to third parties is not only the user but also 

the right holder. 

Termination of the commercial concession agreement occurs on the grounds 

provided by the general provisions on obligations (Section 50 of the Civil Code), the 

rules of the commercial concession agreement (Article 1126 of the Civil Code) or the 

commercial concession agreement itself. Since the latter is subject to registration, for 

the register to reflect the actual state of affairs, the legislation introduced a 

requirement for state registration of termination of the contract. 

The legislation on the commercial concession agreement provisions for two 

additional grounds for its termination. 

First, the contract is terminated in the event that the right holder or user is 

declared insolvent (a bankrupt). 

We believe that in relation to the right holder, this ground is impractical due to 

the fact that the declaration of bankruptcy does not always entail the liquidation of the 

entity, and a well-established network significantly increases the value of their business. 

Second, the contract is terminated in the event of termination of the right 

holder's right to a trademark or other designation specified in the contract, without 

replacing it with a similar right. This circumstance once again emphasizes the 

importance of the means of individualization (trade name or trademark) for the 

commercial concession agreement, without which it objectively cannot exist. 

Based on the principle of proper performance of the contract, the right holder 

has no right to change the commercial name or trademark, the right to use which is 

granted under the commercial concession agreement. 
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However, if due to objective reasons (in the presence of a court decision 

prohibiting the use of a commercial designation or recognizing a trademark certificate 

as invalid, etc.), the right holder loses the right to use the designations specified in the 

contract as an option, they has the opportunity to use another means of 

individualization. 

This circumstance will undoubtedly affect the legal status of the user. After all, 

concluding a commercial concession agreement, the user relied on the presence of 

a certain business reputation, which gives the means of individualization of the 

right holder. Therefore, in case of replacement of a commercial name or trademark 

with a new designation, the value of the rights granted under the contract is 

automatically reduced. 
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Lecture VIII. Liabilities arising from joint activities 

1. Agreement on joint activities  

2. A simple partnership agreement  

3. Founding agreement  

 

1. Agreement on joint activities 

The agreement on joint activity is one of the oldest civil law agreements. In 

classical Roman law there were two types of societies: 

– societies for cohabitation and joint activities, the members of which agreed 

on the commonality of all present and future property and the division among 

themselves of all that they owned. Such an agreement was usually concluded between 

members of the same family (co-owners, heirs). These agreements have become a 

prototype of agreements on joint activities that are not of an entrepreneurial nature; 

– production companies, the members of which united part of their own 

property to perform certain work or conduct joint economic activities and receive 

joint income. Such agreements were concluded between merchants or artisans for 

joint trade, fishing or other profitable activities. Thus were formed various industrial 

and commercial societies. 

According to the new Civil Code, under the agreement on joint activities, 

the parties (participants) undertake to act jointly without creating a legal entity 

to achieve a certain goal that does not contradict the law. Thus joint activity can 

be carried out both on the basis of association of deposits (simple partnership), 

and without association of contributions (Art. 1130 of the Civil Code). 

Therefore, the legislator distinguishes between such concepts as «simple 

society» and «joint activity», which is not always taken into account in practice. 

A simple partnership agreement is concluded by its participants for implementating 

joint business activities without creating a legal entity. A significant condition of this 

contract is the agreement of its participants on a common goal – to make a profit. 

Participants in the agreement on joint activities without pooling of 

contributions have a common goal, different from making a profit (building a house 
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for subsequent living in it, scientific and creative cooperation in the process of 

creating a work of science, technology, etc.). 

By its legal nature, a joint venture agreement is consensual, bilateral or 

multilateral, repayable and fiduciary. 

As a result of concluding the contract, its participants form an association of 

persons which does not become a new independent subject of civil law, but obliges 

them to joint concerted action within the framework of achieving a common goal. 

This agreement is consensual, as it is considered concluded at the moment of 

reaching an agreement on its essential terms. 

Depending on the number of parties to the agreement and the distribution of 

rights and responsibilities between them, it can be bilateral or multilateral. However, 

it should be borne in mind that even when two persons are involved in this 

agreement, their interests are not opposed as a creditor and a debtor in a normal 

bilateral agreement. 

The issue of the remunerative nature of the agreement on joint activities is also 

debatable, as its participants do not receive mutual profit from each other, but act 

together to achieve a common goal. However, on the other hand, the making of 

property contributions by the participants, from which in the future all participants 

receive satisfaction, testifies to the repayment of this agreement. 

The agreement on joint activity is a fiduciary agreement because between its 

participants there are relations of personal and trust nature. Participants entrust to 

each other part of their property, which by mutual consent is used to achieve the goal 

for the benefit of all participants. 

The subject of the agreement on joint activities is the joint conduct of activities 

aimed at achieving a common goal for all participants (legal object), and the 

contributions of the participants (material object). According to Art. 1133 of the CC, 

a participant’s contribution is considered everything that they contributes to the joint 

activity (joint property), including cash, other property, professional and other 

knowledge, skills and abilities, as well as business reputation and business 

connections (paragraph 6.1 Explanation of the HAC № 02-5/302 of April 28, 1995 
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"On Certain Issues of Dispute Resolution Practices Related to the Conclusion and 

Implementation of Agreements on Joint Activities"). 

Participants' contributions are considered equal in value (Part 2 of Article 1133 

of the Civil Code), unless otherwise follows from the contract or factual circumstances. 

Deposits are transferred by the participants for the common benefit and form common 

property. Each of the participants has a share in the ownership of the common property, 

the amount of which corresponds to the amount of their contribution. 

The agreement on joint activity is concluded in writing (Article 1131 of the 

Civil Code). 

It should be noted that the agreement on joint activities in accordance with 

public law requires state registration. 

 

2. A simple partnership agreement 

Under a simple partnership agreement, the parties (participants) undertake 

to pool their contributions and act jointly in order to make a profit or achieve 

another goal (Article 1132 of the Civil Code). 

By its legal nature, a simple partnership agreement is consensual, multilateral, 

repayable, and fiduciary. 

A simple partnership agreement is a consensual agreement, as it is considered 

concluded from the moment of reaching an agreement between its participants on all 

material terms. 

Traditionally, a simple partnership agreement is classified as pertaining to 

multilateral agreements. 

A simple partnership agreement is a reciprocal agreement. Each of the parties 

to the contract, having made a contribution, has the right to receive a material result. 

The relationship between the participants of a simple partnership is based on 

mutual trust, in other words, a simple partnership agreement is a fiduciary transaction. 

Termination of the contract. The contract may be terminated on general 

grounds, but Art. 1141 of the Civil Code also provides special grounds for 

termination of the contract: 
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– recognition of a participant as incapable, missing, restriction of their civil 

capacity if the agreement between the participants does not provide for the 

preservation of the agreement with respect to other participants; 

– declaring a participant a bankrupt, if the agreement between the participants 

does not provide for the preservation of the agreement with respect to other participants; 

– death of a natural person-participant or termination of a legal entity - 

participant of the agreement if the agreement between the participants does not 

provide for the preservation of the agreement with respect to other participants; 

– refusal of the participant from further participation in the contract or 

termination of the contract at the request of one of the participants if the agreement 

between the participants does not provide for the preservation of the contract in 

relation to other participants; 

– the term of the simple partnership agreement has expired; 

– transfer of a participant's share at the request of their creditor; 

– achieving the goal becomes impossible. 

Termination of the contract entails the division of property that is in joint 

ownership. A participant who has brought an individually determined thing into the 

common property has the right to demand its return. 

 

3. Founding agreement 

According to the new Civil Code, under the memorandum of association, the 

founders undertake to create a legal entity, determine the order of their joint 

activities for its formation, the conditions of transfer of their property (Part 2 of 

Article 88 of the CC). 

The memorandum of association also determines the conditions for the 

distribution of profits and losses between the participants, participation in the 

activities of the legal entity, the withdrawal of the founders from the company. 

The memorandum of association may be concluded only in the presence of at 

least two founders of the legal entity. In a memorandum of association, as in a simple 

partnership agreement, the parties have a common goal. Therefore, all parties to the 

contract are called the founders (participants). 
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The memorandum of association is concluded in a simple written form. 

Like a simple partnership agreement, the memorandum of association is a  

consensual, multilateral, repayable, and fiduciary transaction. 

The memorandum of association establishes the obligations of its participants 

to form a legal entity, the formation of its capital, part of which is paid before 

registration. Thus, the conditions relating to the joint activities of the participants 

before the registration of a legal entity come into force from the moment of 

concluding the memorandum of association. 

The parties to the agreement have responsibilities for the formation of the 

capital of the legal entity as subjects of corporate law, as well as other property and 

non-property (not to disclose confidential information about the activities of the legal 

entity) rights and obligations. 

Change and termination of the memorandum of association. Prior to the 

state registration of a legal entity, the memorandum of association may be amended 

and terminated on general grounds. Following the state registration, any change or 

termination of the memorandum of association is directly related to the change or 

termination of corporate legal relations that exist between the founders, as well as 

between the founders and the legal entity. 

Termination of the memorandum of association may be a consequence of the 

liquidation of the legal entity formed on its basis. The reasons and grounds in this 

case do not matter. The memorandum of association shall be considered terminated 

either in case of liquidation of the legal entity in connection with the achievement of 

the purpose for which it was created, or upon expiration of the term for which it was 

created, as well as in cases of its liquidation with the consent of the participants 
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2. PLANS OF SEMINAR CLASSES ON 

THE COURSE IN “LEGAL REGULATION OF CONTRCTUAL 

RELATIONS” 

TOPIC 1. The concept of the civil contract and its meaning 

1. The essence and significance of the contract as a regulator of public relations. 

2. The contract as a legal fact, a binding legal relationship and a document. 

3. Freedom of contract as a principle of civil law. 

4. Classification of contracts. 

In preparation for mastering this topic, it is necessary to clarify the essence and 

significance of the contract as a regulator of public relations. The contract as a legal 

fact, a binding legal relationship and a document. Freedom of contract as a principle 

of civil law. The classification of contracts needs special attention. 

Future professionals must know the relationship between the contract and the 

acts of civil law. Another issue to pay attention to is the functions of a civil contract. 

Will and expression of will in the contract. The content (conditions) of the contract 

need a separate discussion. 

 

Questions for independent work: 

1. The correlation between the contract and acts of civil law. 

2. The functions of the civil contract. 

3. Will and expression of will in the contract. 

4. Content (conditions) of the contract. 

 

TOPIC 2. Concluding a contract, its amendment and termination 

1. Stages of concluding a contract. 

2. The procedure for making changes and additions to the terms of the contract. 

3. Termination of the contract by mutual consent of the parties and in court. 

4. Legal consequences of change and termination of the contract. 

In preparation for the seminar, students need to find out the stages of 

concluding a contract. Particular attention should be paid to the procedure for 

making changes and additions to the terms of the contract. It is necessary to 
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consider the grounds for termination of the contract by mutual consent of the 

parties and in court, as well as the essence of the legal consequences of the change 

and termination of the contract. 

When studying this topic, students must determine the purpose of the contract. 

Pay attention to the features of the public offer. Binding of contracts. It is necessary 

to dwell on the form of the contract. The issue of state registration of the contract 

should be carefully investigated. 

 

Questions for independent work: 

1. The purpose of the contract. 

2. The features of the public offer. 

3. Binding of contracts. 

4. The form of a contract. 

5. State registration of the contract. 

 

TOPIC 3. Fulfillment and enforcement of contractual obligations 

1. Principles of fulfillment of the contractual obligation. 

2. Ways to ensure the contract implementation. 

3. Penalty. Bail. Deposit. 

4. Warranty. Pledge. Retention. 

When considering this topic, it is necessary to clarify the principles of fulfillment 

of the contractual obligation. Ways to ensure the implementation of the contract. 

Students must master a number of necessary terms, including «penalty», «waranty», 

«deposit», «guarantee», «pledge», «retention», to determine the specifics of their use in 

contractual relations. This will theylp to ensure the formation of their legal worldview 

and the ability to link theoretical provisions with the requirements of legal practice. 

Particular attention in preparation for the lesson requires the issue of 

fulfillment of a contractual obligation in favor of a third party, fulfillment of 

alternative and optional contractual obligations, fulfillment of a partial and joint 

contractual obligation, fulfillment of recourse obligations. Future professionals must 

know the form of a legal transaction to ensure enforcement. 
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Questions for independent work: 

1. Fulfillment of a contractual obligation in favor of a third party. 

2. Fulfillment of alternative and optional contractual obligations. 

3. Fulfillment of partial and joint contractual obligation. 

4. Fulfillment of recourse obligations. 

5. The form of a legal transaction to ensure enforcement 

 

TOPIC 4. Termination of the contractual obligation. Responsibility for 

breach of contract 

1. The concept and grounds for termination of the contractual obligation. 

2. Grounds and conditions of liability for breach of contract. 

3. The concept and types of losses. 

4. Grounds for release from liability for breach of contractual obligation. 

To fully master this topic, it is necessary to define the concepts and grounds for 

termination of the contractual obligation. The grounds and conditions of liability for 

breach of contract need special attention. Particular attention should be paid to the 

concept and types of losses. Consideration of this issue ends with the grounds for 

release from liability for breach of contract. 

The student must have a good understanding of the specifics of the termination 

of the contractual obligation by fulfilment, accounting, by agreement of the parties. 

Termination of the contract by a combination of creditor and debtor in one person, 

liquidation of the legal entity. Considering this issue, students must define the 

concepts: moral (non-pecuniary) damage, accident, force majeure. 

 

Questions for independent work: 

1. Termination of the contractual obligation by performance, accounting, by 

agreement of the parties. 

2. Termination of the contract by a combination of creditor and debtor in one 

person, liquidation of the legal entity. 

3. Moral (non-property) damage. 

4. The case. Force majeure. 
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TOPIC 5. Contracts aimed at the transfer of property ownership 

1. General characteristics of contracts aimed at the transfer of property 

ownership. 

2. Legal characteristics of the contract of sale. 

3. Donation agreement. 

4. Legal features of the rental agreement. 

The seminar should begin with determining the general characteristics of 

contracts aimed at the transfer of property ownership. It is necessary to consider the 

legal characteristics of the contract of sale. The student should provide a description 

of the donation agreement. When considering this issue, students must determine the 

legal features of the rental agreement. 

To fully master this topic, it is necessary to define the concept of delivery. 

Particular attention needs to be paid to the issue of contracting agricultural products 

and the supply of energy and other resources through the connected network. Another 

issue to pay attention to is lifelong maintenance (care). 

 

Questions for independent work: 

1. Delivery. 

2. Contracting of agricultural products. 

3. Supply of energy and other resources through the connected network. 

4. Lifelong maintenance (care). 

 

TOPIC 6. Contracts aimed at the transfer of property for use 

1. General characteristics of contracts aimed at the transfer of property for use. 

2. Legal properties of the lease (rent) agreement. 

3. Leasing agreement. 

4. Contract for the rent of a building or other capital structure. 

In preparation for this seminar, it is necessary to mention the general 

characteristics of contracts aimed at the transfer of property for use. When covering 
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this problem, you need to consider the legal properties of the leasing agreement, a 

lease agreement, a rent agreement for a building or other capital structure. 

When studying the topic, students must give a description of different types of 

contracts: Rental; Hire (rent) of a vehicle; Hire (rent) of housing; Loan. 

 

Questions for independent work: 

1. Rental. 

2. Hire (rent) of a vehicle. 

3. Hire (rent) of housing. 

4. Loan. 

 

TOPIC 7. Contracts aimed at performing works and providing services 

1. General characteristics of contracts aimed at performing works and 

providing services. 

2. Contract. 

3. Legal characteristics of the insurance contract. 

4. Loan. 

Particular attention needs to be paid to the general characteristics of contracts 

aimed at performing works and providing services. Contract. The student should 

determine the legal characteristics of the insurance contract. Loan. 

The student must have a good understanding of the specifics of the bank 

account agreement. Settlement. Another issue to pay attention to is the disposal of 

intellectual property rights. When studying this topic, students should explore issues 

related to the commercial concession agreement and factoring. 

 

Questions for independent work: 

1. Bank account agreement. 

2. Settlement. 

3. Disposal of intellectual property rights. 

4. Commercial concession agreement. 

5. Factoring. 
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TOPIC 8. Features of monetary obligations. Business contracts 

1. The concept and legal characteristics of a monetary obligation. 

2. Currency of debt and currency of payment in monetary obligations. 

3. Fulfillment of a monetary obligation. 

4. The order of repayment of claims on a monetary obligation. 

5. Significant terms of the business agreement. 

The seminar should begin with the definition of the general concept and legal 

characteristics of the monetary obligation. The issue of currency of debt and currency 

of payment in monetary obligations needs special attention in preparation for the 

lesson. Fulfillment of a monetary obligation. The order of repayment of claims on a 

monetary obligation. Significant terms of the business agreement. 

The answer to the third question should contain a comprehensive analysis of 

the fulfillment of the monetary obligation by making a debt in the notary's deposit. 

Changes in the amount of monetary liabilities. Interest in monetary liabilities. It is 

necessary to dwell separately on the general procedure for concluding economic 

agreements and foreign economic agreements (contracts). 

 

Questions for independent work: 

1. Fulfillment of a monetary obligation by making a debt in a notary's deposit. 

2. Changes in the amount of monetary obligations. 

3. Interest in monetary liabilities. 

4. General procedure for concluding business agreements. 

5. Foreign economic agreements (contracts). 

 

Terminological task: to study the definition of the following concepts: «civil 

relationship», «transaction», «contract», «insignificant transaction», «disputed 

transaction», «restitution», «sham transaction», «fictitious transaction», 

«acceptance», «offer», «contractual pseudonyms», «mortgage», «pledge», 

«mortgage», «deposit», «penalty», «fine», «penalty». 

Methodological task: To make a chart: Forms of the conclusion of contracts. 

To make a table: Classification of civil law contracts. Draw a diagram on the types of 

contracts. Draw a diagram on the terms of contracts. 
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Test tasks to test the acquired knowledge: 

1. The contract is:  

 a) unilateral transaction or legal act; 

 b) bilateral or multilateral transactions; 

 c) bilateral or unilateral transactions; 

 d) unilateral or multilateral transactions; 

 e) unilateral transaction or tort. 

2. A contract is considered concluded if: 

 a) the parties have agreed on all important issues; 

 b) the parties have signed it; 

 c) the form provided by law has been complied with; 

 d) there arose rights and obligations under the contract. 

3. The stages of concluding the contract include: 

 a) easement and superficies; 

 b) actions and events; 

 c) legal actions of the parties; 

 d) offer and acceptance; 

 e) the right of full economic management and operational management. 

4. The place of conclusion of the contract is important: 

 a) to establish the location of the court that hears disputes arising in 

connection with the contract; 

 b) to establish the law applicable to disputes arising in connection with 

contracts; 

 c) to establish the legal status of the objects of the contract; 

 d) to establish the legal status of the parties to the contract. 

5. The property lease agreement is aimed at: 

 a) transfer of the obtained useful result; 

 b) transfer of property to operational management; 

 c) transfer of property for use; 

 d) granting the right to dispose of property; 
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 e) transfer of property. 

6. Legal purpose of the contract of sale: 

 a) provision of mutual services; 

 b) transfer of property; 

 c) transfer of property to operational management; 

 d) performance of the stipulated works; 

 e) transfer of property for use. 

7. By its legal nature, a will is: 

 a) unilateral transaction; 

 b) multilateral transactions; 

 c) the real transaction; 

 d) bilateral transactions; 

 e) accession agreement. 

8. What are the consequences of non-compliance with the simple written form 

of the transaction: 

 a) the need to confirm the fact of the transaction in court; 

 b) restitution; 

 c) the need to draw up a contract with a notary; 

 d) deprivation of the right in case of a dispute to refer to the testimony of 

witnesses in court; 

 e) the invalidity of the transaction. 

9. The gift agreement relates to: 

 a) multilateral, paid, real; 

 b) unilateral, paid, consensual; 

 c) unilateral, consensual, accessory; 

 d) unilateral, gratuitous, real or consensual; 

 e) bilateral, free, abstract. 

10. The grounds for releasing the debtor from civil liability for non-

performance or improper performance of the obligation as a general rule are: 

 a) case or force majeure; 
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 b) non-compliance with its obligations by the debtor's counterparty or third 

parties; 

 c) negligent fault of the creditor; 

 d) subjective impossibility of performance or that of proper performance of 

obligations by the debtor; 

 e) intentional fault of the creditor, which entailed an increase in the amount 

of damages caused by breach of obligations. 

Practical task: 

Make one of the contracts, according to the number listed in the group register: 

1. Contract of sale. 

2. Donation agreement. 

3. Lease agreement. 

4. Franchise agreement. 

5. Leasing agreement. 

6. Contract of agricultural products contracting. 

7. Contractual works agreement. 

8. Lifetime maintenance agreement. 

9. Service contract. 

10. Bank deposit agreement. 

11. Bank account agreement. 

12. Factoring agreement. 

13. Agreement on joint activities. 

14. Storage agreement. 

15. Insurance contract. 

16. Security agreement. 

17. Loan agreement. 

18. Contract of freight forwarding. 

19. Charter agreement. 

20. Rental agreement. 
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Topics of abstracts: 

1. The correlation between the contract and acts of civil law. 

2. The functions of the civil contract. 

3. Will and expression of will in the contract. 

4. Content (conditions) of the contract. 

5. The purpose of the contract. 

6. Features of the public offer. 

7. Binding of contracts. 

8. The form of a contract. 

9. State registration of the contract 

10. Fulfillment of a contractual obligation in favor of a third party. 

11.  Fulfillment of alternative and optional contractual agreements obligations. 

12. Fulfillment of partial and joint contractual obligation. 

13. Fulfillment of recourse obligations. 

14. The form of a legal transaction to ensure enforcement  

15. Termination of the contractual obligation by performance, accounting, by 

agreement of the parties. 

16. Termination of the contract by a combination of creditor and debtor in one 

person, liquidation of the legal entity. 

17. Moral (non-property) damage. 

18. The case. Force majeure. 

19. Delivery. 

20. Contracting of agricultural products. 

21. Supply of energy and other resources through the connected network. 

22. Lifelong maintenance (care). 

23. Rental. 

24. Hire (rent) of a vehicle. 

25. Hire (rent) of housing. 

26. Loan. 

27. Bank account agreement. 
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28. Settlement. 

29. Disposal of intellectual property rights. 

30. Commercial concession agreement. 

31. Factoring. 

32. Fulfillment of a monetary obligation by making a debt in a notary's deposit. 

33. Changes in the amount of monetary obligations. 

34. Interest in monetary liabilities. 

35. General procedure for concluding business agreements. 

36. Foreign economic agreements (contracts). 
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4. RECOMMENDATIONS FOR WRITING AND OUTLAY OF TEST WORKS 

Tests occupy an important place in the educational process at the 

correspondence and full-time faculties of higher educational institutions. The main 

goal is to clarify students' theoretical principles, their skills of independent work with 

legislation, educational and scientific literature, the ability to apply the acquired 

knowledge to solve specific life situations. 

The test consists of two parts: theoretical and practical. 

The first part requires a comprehensive answer to the question, which is achieved 

through a careful study of the recommended legislation and educational literature. 

The second part contains a practical task. To successfully solve this part of the 

test, the student must: carefully study the content of the task; realize the legal 

significance of each fact given in the task; analyze the relationship between the 

parties; think over the answers to the questions. 

The answer to the question must be set out in writing, analyzing the 

relationship that constitutes the essence of the case, determining what constitutes a 

violation. The decision should be based on current legislation, and based on relevant 

articles. Regulatory documents, teaching materials and other sources must be 

specified in accordance with the general requirements. A list of sources is to be 

attached at the end of the work. 

The test should be done in a student notebook or printed. Comments fields 

should be left on each page. All pages must be numbered. At the end of the work the 

student must put their signature and the date of the test. 

On the title page of the work it is necessary to indicate the name of the 

university, faculty, group, option number, your last name, first name, patronymic. 

Deadline: 

 the test should be submitted to the teacher for review no later than one month 

before the session; 

 all the remarks of the reviewer the student must take into account before the 

exam or test, talk with them discussion issues; 

 students who did not submit the tests on time, are not allowed to the session; 

 uncredited works are the basis for non-admission to the exam, credit. 
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5. OPTIONS OF TEST WORKS 

5.1. Test work 1 

Option 1 

1. Fulfillment of a contractual obligation in favor of a third party. 

2. The essence and significance of the contract as a regulator of public relations. 

Option 2 

1. The contract as a legal fact, a binding legal relationship and a document. 

2. Fulfilment of alternative and optional contractual agreements obligations. 

Option 3 

1. Fulfillment of a partial and joint contractual obligation. 

2. Freedom of contract as a principle of civil law. 

Option 4 

1. Classification of contracts. 

2. Fulfillment of recourse obligations. 

Option 5 

1. The concept and grounds for termination of the contractual obligation. 

2. The correlation between the contract and acts of civil law. 

Option 6 

1. Functions of the civil contract. 

2. Grounds and conditions of liability for breach of contract. 

Option 7 

1. The concept and types of losses 

2. Will and expression of will in the contract. 

Option 8 

1. Content (conditions) of the contract. 

2. Grounds for release from liability for breach of contractual obligation. 

Option 9 

1. Stages in concluding a contract. 

2. Termination of the contractual obligation by fulfilment, by accounting, by 

agreement of the parties. 
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Option 10 

1. The procedure for making changes and additions to the terms of the contract. 

2. Termination of the contract by a combination of creditor and debtor in one 

person, termination of the legal entity. 

Option 11 

1. Termination of the contract by mutual consent of the parties and in court. 

2. Moral (non-property) damage. 

Option 12 

1. An event. Force majeure. 

2. Legal consequences of change and termination of the contract. 

Option 13 

1. The concept and grounds for termination of the contractual obligation. 

2. The purpose of the contract. 

Option 14 

1. Features of the public offer. 

2. Grounds and conditions of liability for breach of contract. 

Option 15 

1. The concept and types of losses. 

2. Binding of contracts. 

Option 16 

1. The form of a contract. 

2. Grounds for release from liability for breach of contractual obligation. 

Option 17 

1. Warranty. Pledge. Detention. 

2. State registration of the contract. 

Option 18 

1. Termination of the contractual obligation by performance, by accounting, by 

agreement of the parties. 

2. Principles of fulfillment of the contractual obligation. 

Option 19 
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1. Termination of the contract by a combination of creditor and debtor in one 

person, liquidation of the legal entity. 

2. Ways to ensure the implementation of the contract. 

Option 20 

1. An event. Force majeure. 

2. The form of a legal transaction to ensure enforcement. 

 

5.2. Test work 2 

Option 1 

1. Bank account agreement. 

2. General characteristics of contracts aimed at the transfer of property ownership. 

Option 2 

1. The settling. 

2. Legal characteristics of the contract of sale. 

Option 3 

1. Donation agreement. 

2. Disposal of intellectual property rights. 

Option 4 

1. Commercial concession agreement. 

2. Legal features of the rental agreement. 

Option 5 

1. General characteristics of contracts aimed at performing works and 

providing services. 

2. Delivery. 

Option 6 

1. Contracting of agricultural products. 

2. Works contracting agreement. 

Option 7 

1. Legal characteristics of the insurance contract. 

2. Supply of energy and other resources through the connected network. 
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Option 8 

1. Lifelong maintenance (care). 

2. Loan. 

Option 9 

1. Fulfillment of a monetary obligation by making a debt on notary’s deposit. 

2. General characteristics of contracts aimed at the transfer of property for use. 

Option 10 

1. Legal properties of the lease agreement. 

2. Changes in the amount of monetary obligations. 

Option 11 

1. Interest in monetary liabilities. 

2. Leasing agreement. 

Option 12 

1. General procedure for concluding business agreements. 

2. Lease agreement for a building or other capital structure. 

Option 13 

1. The concept and legal characteristics of a monetary obligation. 

2. Rental. 

Option 14 

1. Hire (rent) of a vehicle. 

2. Currency of debt and currency of payment in monetary obligations. 

Option 15 

1. Fulfillment of a monetary obligation. 

2. Hire (rent) of housing. 

Option 16 

1. Loan. 

2. The order of repayment of claims on a monetary obligation. 

Option 17 

1. Legal characteristics of the contract of sale. 

2. Factoring. 
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Option 18 

1. Essential terms of the economic contract. 

2. Supply of energy and other resources through the connected network. 

Option 19 

1. General characteristics of contracts aimed at transfer property for use. 

2. Foreign economic agreements (contracts). 

Option 20 

1. Hire (rent) of housing. 

2. The procedure for repayment of claims on a monetary obligation. 

 

5.3. Tasks for the correspondence students’ test work 

Option by the student’s number in the list in the group register: 

Option 1 

1. The concept of the contract, its essence and characteristics. 

2. Legal characteristics of the contract of sale. 

3. On the basis of the legislation of Ukraine make a lease agreement. 

4. Tasks: 

Ostapchuk and Pavlenko in May 2020 in a simple written form entered into a 

preliminary contract of purchase and sale of an apartment. The contract established 

that the main contract of purchase-the sale of the apartment will be signed by the 

parties before September 1 of that year, and the price of the apartment was indicated. 

In late August, Pavlov appealed to the owner of the apartment Ostapchuk with 

a request to enter into the main agreement in accordance with the preliminary 

agreement. Ostapchuk refused because he believed that the main agreement should be 

concluded on September 1. In due time Ostapchuk refused to sell the apartment to 

Pavlov on the specified conditions as the prices in the real estate market increased 

considerably and he had received the much more favorable offer. 

Pavlov appealed to the court to recognize the contract of sale of the apartment 

concluded on the terms of the preliminary contract, as well as to recover damages 

caused by delay. 
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What decision should the court make? 

Option 2 

1. The functions of the civil contract. 

2. Legal characteristics of the supply contract. 

3. On the basis of the legislation of Ukraine make a contract of transport 

forwarding. 

4. Tasks: 

Yakovenko offered his friend Vasylchenko to buy a painting by a famous 

master from him. The next day, Vasilchenko faxed a reply containing his consent to 

purchase the painting, indicating its price. Five days later, Yakovenko told 

Vasylchenko that he agreed to sell them the painting at a price that was 30% higher 

than the price offered by Vasylchenko. Vasilchenko disagreed, believing that the 

agreement between them was concluded on the terms of a facsimile message, which 

should be considered acceptance. 

Has a contract been concluded? How do the parties act in this situation? 

Option 3 

1. Types of civil contracts. 

2. Legal characteristics of the gift agreement. 

3. On the basis of the legislation of Ukraine make a transportation forwarding 

contract. 

4. Tasks: 

On September 20, Davydyuk bought a suit and shoes at the department store. 

In the presence of the seller, he tried the purchased items on and inspected it 

carefully. When he returned home, Davydyuk inspected the suit again and decided 

that the color and style did not suit them. For this reason, he did not wear the suit and 

a few days later went to the store, demanding to accept the suit and return the money. 

A month after purchasing the shoes, it turned out that they had serious 

shortcomings: poorly sewn and different in color. 

The department store refused to replace the purchased items with better ones or 

return the money for them, citing the fact that at the time of purchase the buyer had 
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the opportunity to inspect the goods and, in addition, Davydyuk had already been 

wearing shoes. According to the administration, the defects of the goods had been 

obvious and the buyer had no right to demand their replacement, but it was 

impossible to return the money, because it had already been collected. 

How should the dispute be resolved? 

Option 4 

1. The procedure for concluding the contract. 

2. Legal characteristics of the storage contract. 

3. On the basis of the legislation of Ukraine make the contract of a barter exchange. 

4. Tasks: 

Kaidashov and Kutov bought the same model of a domestic electric heater in a 

shop. Six months later, a fire broke out in Kaidashov's apartment, the floor in one of 

the rooms burned out, and furniture and household items were damaged. The cause of 

the fire was a faulty heater that had manufacturing defects, namely poor insulation of 

heating elements. Kaidashov decided to file a lawsuit for damages, but it turned out 

that the store where the heater was purchased was liquidated. 

Does Kaidashov have the right to file a claim for damages to the manufacturer 

of the electric heaters and within what period? 

Learning about the case with the Kaidashov’s electric heater, Kutov decided to 

return their heater to the manufacturer. 

Can Kutov return the goods if he finds a manufacturing defect in his heater? 

Will the decision change if it is established that the manufacturer has set a warranty 

period for electric heaters for 3 months? 

Option 5 

1. Terms of the contract. 

2. Legal characteristics of the contract. 

3. On the basis of the legislation of Ukraine make a contract of a habitation rent. 

4. Tasks: 

Sorin gave Lysenko's family an expensive Japanese TV set. About two years 

later, relations between the relatives deteriorated significantly, and during another 
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quarrel, Lysenko rudely insulted Sorin, inflicting severe bodily injuries and smashing 

the latter's car, for which he was prosecuted and sentenced to imprisonment. 

Taking advantage of Lysenko's absence, Sorin took the TV from Lysenko’s 

house, stating that he had the right to terminate the contract of gift in such 

circumstances, because the contract of gift is a free of charge contract. 

After repeated appeals to Sorin, Lysenko's wife filed a lawsuit demanding the 

return of the TV set belonging to her and her husband. 

Solve the case. 

Option 6 

1. Fulfilment of the contract. 

2. Characteristics of the contract for the provision of services. 

3. On the basis of the legislation of Ukraine make a contract of gift. 

4. Tasks: 

Seminozhenko leased a TV set worth UAH 4,800 to Matviychuk. for a period 

of one year. The parties have agreed that the fee for using the TV for the entire period 

of use will be ¼ of its cost. Matviychuk received a TV set from Seminozhenko at the 

latter's apartment and due to lack of time did not have time to inspect it. The next day, 

Matviychuk went on a business trip abroad for four months. When he returned, he 

found that the TV image had an unpleasant green tinge. Matviychuk turned to a repair 

shop and a week later the TV was repaired. They could not find out the time of the 

breakdown during the repair. The repair cost Matviychuk UAH 100. 

Five months after the conclusion of the contract, Matviychuk received a letter 

from Seminozhenko, in which he informed Matviychuk of his withdrawal from the 

lease agreement due to non-payment of the latter's fee for the use of the thing. The 

owner demanded the return of the TV and payment of UAH 500 for using the TV. 

Matviychuk believes that first, for four months he was not able to use the thing in 

connection with a business trip by order of management, and secondly, one week the 

TV showed poorly, in connection with which Matviychuk could not use it in full, 

thirdly, the contract does not set a period of payment for the use of the thing, so 

payment should be made only after the expiration of the contract except when the 
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tenant was not able to use the thing (four months and one week). In addition, he 

claimed that Seminozhenko was to compensate him UAH 100 for the TV repair. 

Analyze the arguments of the parties and resolve the dispute. 

Option 7 

1. Change of contract. 

2. Legal characteristics of the contract for life maintenance. 

3. On the basis of the legislation of Ukraine make a loan agreement. 

4. Tasks: 

LLC «Construction and Repair Department № 14», acting as the general 

contractor under the contract for the construction of a warehouse with a fruit and 

vegetable factory, instructed JSC «Master» to perform a set of plumbing and 

installation work, concluding a subcontract with them. 

When accepting the results of work under the subcontract, representatives of 

the construction and repair department found several violations of the terms of the 

contract by JSC «Master». Thus, the warehouse equipment, the installation of which 

was carried out under this agreement, worked only partially; the distance between the 

racks was less than provided by the design and estimate documentation provided by 

the fruit and vegetable factory; when installing plumbing equipment, other materials 

were used than stipulated in the contract. A representative of the State Sanitary and 

Epidemiological Service involved in the acceptance of works stated that the premises 

could not be used as a warehouse for fruit and vegetable products, but this did not 

preclude its use for other production needs. The representative of the construction and 

repair department refused to sign the acceptance certificate under the subcontract. 

Given that the contractor did not fulfill the terms of the contract, the fruit and 

vegetable factory filed a lawsuit with the construction and repair department with a 

claim for damages and payment of a penalty in the amount of UAH 158,900. The 

defendant did not admit the claim, citing the absence of their guilt in breach of 

contract due to non-compliance with the terms of the contract by the subcontractor. 

The subcontractor involved in the case submitted an act of acceptance of works under 

the contract with the construction and repair department. The act stated that the work 
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was performed and accepted without reservations. The act was signed by a 

representative of JSC «Master» stating that the representative of the customer 

(construction and repair department) refused to sign. 

What decision should the court make? 

Option 8 

1. The content of the contract. 

2. Legal characteristics of the public contract, its features. 

3. On the basis of the legislation of Ukraine make a contract of agricultural 

products contracting. 

4. When placing the suitcase in the automatic storage room of the station, 

Ivanov typed a code, the numbers of which corresponded to the year of his birth. 

When the cell was opened on March 5, 2004, it turned out that the suitcase had been 

stolen. Ivanov appealed to the station administration with a statement about the theft 

of a suitcase from the storage room. The stationmaster replied that according to the 

current legislation, the station administration is not obliged to reimburse the cost of 

stolen items from the automatic storage room in case of failure of the locking device. 

In addition, Ivanov himself had violated the rules of using an automatic storage 

camera, using as a cipher the numbers corresponding to the year of his birth, which 

created a favorable situation for opening the cell by picking up the code numbers. 

Settle the dispute. 

Option 9 

1. Terms of the contract. 

2. Legal characteristics of the franchise agreement. 

3. On the basis of the legislation of Ukraine make an insurance contract. 

4. Tasks: 

The Agrariy Bank issued a loan in the amount of UAH 150,000 to the Zemlya 

agricultural cooperative for a period of one year. for the purchase of sunflower seeds. 

Refunds were secured by a surety agreement between the Agrariy Bank and the Zorya 

society. At the time of receiving credit funds at its own expense, the management of 

the agricultural cooperative « Zemlya» decided to sow thr free land with spring 
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wheat, as it considered it more profitable given the condition of sown areas. Upon 

learning about the change in the purpose of spending credit funds, Agrarian Bank 

appealed to the guarantor for early repayment of the loan. 

Are the bank's actions legal? Will the guarantor acquire the right to claim the 

agricultural cooperative « Zemlya» if it voluntarily pays the loan amount in these 

circumstances? 

Option 10 

1. Termination of the contract. 

2. Legal characteristics of the bank deposit agreement. 

3. On the basis of the legislation of Ukraine make a lease agreement. 

4. Tasks: 

While on a business trip, Marchenko decided to stay at a hotel. The hotel 

administrator denied Marchenko a room, citing the hotel's heavy occupancy due to a 

football tournament in their city. In addition, they noted that the current Rules of 

hotel accommodation, which were approved by the head of the regional 

administration, established the possibility of priority occupancy of the hotel by 

certain categories of citizens. In particular, the hotel has a contract with the local 

administration on the first settlement of persons arriving in the city at the invitation of 

the administration. 

Marchenko strongly disagreed with the hotel administrator, believing that they 

is obliged to provide a number if available. As there was no other hotel in the city, 

Marchenko appealed to the consumer protection society to appeal against the actions 

of the hotel administrator. Give an explanation. 
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CHECKLIST QUESTIONS 

1. The essence and significance of the contract as a regulator of public relations. 

2. The contract as a legal fact, a binding legal relationship and a document. 

3. Freedom of contract as a principle of civil law. 

4. Classification of contracts. 

5. The correlation between the contract and acts of civil law. 

6. The functions of the civil contract. 

7. Will and expression of will in the contract. 

8. Content (conditions) of the contract. 

9. Stages in concluding the contract. 

10. The procedure for making changes and additions to the terms of the contract. 

11. Termination of the contract by mutual consent of the parties and in court. 

12. Legal consequences of change and termination of the contract. 

13. The purpose of the contract. 

14. The features of the public offer. 

15. Binding of contracts. 

16. The form of a contract. 

17. State registration of the contract. 

18. Principles of fulfillment of the contractual obligation. 

19. Ways to ensure the fulfilment of the contract. 

20. Penalty. Bail. Deposit. 

21. Warranty. Pledge. Detention. 

22. Fulfillment of a contractual obligation in favor of a third party. 

23. Fulfillment of alternative and optional contractual obligations. 

24. Fulfillment of a partial and joint contractual obligation. 

25. Fulfillment of recourse obligations. 

26. The form of a legal transaction to ensure fulfilment. 

27. The concept and grounds for termination of the contractual obligation. 

28. Grounds and conditions of liability for breach of contract. 

29. The concept and types of losses. 
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30. Grounds for release from liability for breach of contractual obligation. 

31. Termination of the contractual obligation by performance, by accounting, 

and by agreement of the parties. 

32. Termination of the contract by a combination of creditor and debtor in one 

person, liquidation of the legal entity. 

33. Moral (non-property) damage. 

34. An event. Force majeure. 

35. General characteristics of contracts aimed at the transfer of property 

ownership. 

36. Legal characteristics of the contract of sale. 

37. Donation agreement. 

38. Legal features of the rental agreement. 

39. Delivery. 

40. Contracting of agricultural products. 

41. Supply of energy and other resources through the connected network. 

42. Lifelong maintenance (care). 

43. General characteristics of contracts aimed at the transfer of property for use. 

44. Legal properties of the lease agreement. 

45. Leasing agreement. 

46. Contract for the lease of a building or other capital structure. 

47. Rental. 

48. Hire (rent) of a vehicle. 

49. Rental (rent) of housing. 

50. A lease. 

51. General characteristics of contracts aimed at performing works and 

providing services. 

52. Contracting of works. 

53. Legal characteristics of the insurance contract. 

54. A loan. 

55. Bank account agreement. 
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56. Settlement. 

57. Disposal of intellectual property rights. 

58. Commercial concession agreement. 

59. Factoring. 

60. The concept and legal characteristics of a monetary obligation. 

61. Currency of debt and currency of payment in monetary obligations. 

62. Fulfillment of a monetary obligation. 

63. The procedure for repayment of claims on a monetary obligation. 

64. Essential terms of the economic contract. 

65. Fulfillment of a monetary obligation by making a debt in a notary's deposit. 

66. Changes in the amount of monetary liabilities. 

67. Interest in monetary liabilities. 

68. General procedure for concluding business agreements. 

69. Foreign economic agreements (contracts). 

70. The correlation between the contract and the rules of public law (law). 
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APPENDICES 

 

Annex 1 

BANK DEPOSIT AGREEMENT 

(FOR INDIVIDUALS) 

(place) _______________ ___________________               _______________________ «___» ____________ 20__ . 

 

______________________________________, (specify the name of the bank) (hereinafter referred to as "Bank") in the 

person of _______________________________, (specify position, surname, name, patronymic), acting on the basis of 

_______________________________ (specify: statute, trust deed, regulations, etc.) from the one side, and 

______________________________ (indicate last name, first name and patronymic), residing at the address: 

______________________________________, (indicate the place of residence) (hereinafter referred to as "the 

Depositor"), on the other side, (hereinafter referred to as "Parties", and each separately - "Party") entered into this Bank 

Deposit Agreement (hereinafter referred to as "Agreement") on the following. 

1. The Depositor shall transfer to the Bank a sum of money in the amount of UAH 

__________________________________________. 

(amount in words and letters) (hereinafter referred to as "deposit") on the date of signing this Agreement by 

___________________________, and the Bank accepts the deposit and undertakes to pay the Depositor the amount of 

the deposit and interest thereon in the manner and conditions established by this Agreement. 

2. Type of deposit - term. 

3. The deposit is made and executed in accordance with the banking rules established for deposits of this type. The 

deposit under this Agreement is confirmed by issuing 

______________________________________________________________________________ to the Depositor. 

4. The term of the deposit is: ____________________ months from the day following the day of concluding this 

Agreement. 

5. Details of the deposit account opened under this Agreement: ___________________________. 

6. The amount of interest on the deposit is ____________________. Terms of review of the amount of interest on the 

deposit ____________________________________________________________________________. 

7. Interest on the deposit shall be accrued in the period from the day following the day of concluding this Agreement 

and until the day preceding its return. 

8. Interest on the deposit is paid to the Depositor at their request at the end of each quarter separately from the amount 

of the deposit, and the unclaimed sums of interest during this period increase the amount of the deposit on which 

interest is accrued. 

9. Upon return of the deposit, all accrued interest on the date of return of the deposit is paid to the Depositor at the same 

time. 

10. Payment to the Depositor of interest on the amount of the deposit is made by ___________________________. 

11. The Bank undertakes to return the deposit upon expiration of the term of the deposit. 

12. The Bank also undertakes to issue a deposit (or part thereof) at the first request of the Depositor. In this case, interest 

is paid in the amount of _______________________________________________________. 

13. The deposit is returned to the Depositor upon presentation of ___________________________________________ 

_______________________________ by ___________________________________________. 

14. If the Depositor does not demand the return of the deposit upon expiration of the term of the deposit, this Agreement 

shall be deemed extended on the following terms: 

___________________________________________________________. 

15. The Bank undertakes to ensure the return of the deposit to the Depositor by insuring the risk of non-return of the 

deposit on such terms __________________ within ________________________________. 

16. The Bank undertakes to provide the Depositor with information on securing the return of the deposit by 

____________________ within ___________________________________________________________. 

17. The depositor has the right to dispose of the deposit both personally and through their representative. 

18. In case of breach of the Agreement, the Party shall bear the responsibility determined by this Agreement and (or) the 

current legislation of Ukraine.  

18.1. Violation of the Agreement is its non-performance or improper performance, that is performance in violation of 

the conditions specified in the content of this Agreement. 
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Continuation of Annex 1 

18.2. The Parties shall not be liable for breach of the Agreement if it occurred through no fault of their own (intent or 

negligence). 

18.3. A Party shall be presumed innocent and shall not be liable for breach of the Agreement if it proves that it has taken 

all measures necessary to ensure the proper performance of this Agreement. 

19. The Bank bears the following responsibility under this Agreement ___________________________________. 

20. The Depositor bears the following responsibility under this Agreement ___________________________________. 

21. This Agreement shall be signed by the Parties and sealed by the Bank.  

22. This Agreement is considered concluded and comes into force from the moment of making the contribution by the 

Depositor.  

23. The term of this Agreement begins at the moment specified in clause 22 of this Agreement and ends 

_______________________________________________________________________________. 

24. The expiration of this Agreement does not release the Parties from liability for its violation, which occurred during 

the validity of this Agreement.  

25. Unless otherwise expressedly provided by this Agreement or the current legislation of Ukraine, amendments to this 

Agreement may be made only by agreement of the Parties, which is formalized by an additional agreement to this 

Agreement. 

26. Amendments to this Agreement shall enter into force upon proper execution by the Parties of the relevant additional 

agreement to this Agreement, unless otherwise provided in the additional agreement itself, this Agreement or the current 

legislation of Ukraine. 

27. Unless otherwise expressedly provided by this Agreement or the current legislation of Ukraine, this Agreement may 

be terminated only by agreement of the Parties, which is formalized by an additional agreement to this Agreement, or at 

the request of the Depositor. 

28. Terms of early termination of this Agreement ___________________________________________. 

29. All legal relations arising from or related to this Agreement, including those related to the validity, conclusion, 

performance, amendment and termination of this Agreement, interpretation of its terms, determination of the 

consequences of invalidity or breach of the Agreement, are governed by this Agreement and the relevant norms of the 

current legislation of Ukraine, as well as the customs of business, which are applied to such legal relations on the basis 

of the principles of good faith, reasonableness and fairness. 

30. The Parties shall be fully responsible for the correctness of the details specified by them in this Agreement and 

undertake to notify the other Party in writing of their change in a timely manner, and in case of failure to notify bear the 

risk of adverse consequences. 

31. Additional agreements and annexes to this Agreement are its integral parts and have legal force if they are set out in 

writing, signed by the Parties and sealed by the Bank. 

32. All amendments to the text of this Agreement shall be valid and may be taken into account only provided that they 

are in each case dated, certified by the signatures of the Parties and sealed by the Bank. 

33. This Agreement is made in full understanding by the Parties of its terms and terminology in the Ukrainian language 

in ____ authentic copies, which have the same legal force. 

 

 

 

DETAILS OF THE PARTIES 

 

1. BANK 
 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

SIGNATURES 

 

 For the BANK 

 head of __________ / __________ / Seal. 

2. DEPOSITOR 
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 PARTIES 

 

DEPOSITOR ____________ / 

___________ / 
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CONTRACT  ON  A  BANKING  ACCOUNT 

(place)___________ «___» __________ 20___ . 

_______________________________________, (name of the bank) theyreinafter referred to as "the Bank", 

represented by __________________, (position, full name) acting on the basis of ____________________ (Statute, 

regulations) on the one side, and ___________________________, (name of the account holder) hereinafter referred to 

as "Client", represented by ___________________________________, (position, full name) acting on the basis of 

____________________, (Statute, regulations) on the other side, entered into this agreement on the following: 

1. Subject of the Agreement. Terms

1.1. Under this agreement, the Bank undertakes to accept and credit the funds received on the account opened to the 

Client, to execute the Client's instructions on transferring and issuing the relevant amounts from the account and 

conducting other operations on the account. 

1.2. The Bank has the right to use the funds available on the account, guaranteeing the Client's right to freely dispose of 

these funds. 

1.3. The Bank has no right to determine and control the directions of use of the Client's funds and to establish other 

restrictions of their right to dispose of funds at their own discretion not provided by law. 

1.4. The Bank undertakes to open a ________________ account (specify the type of account) for the Client on the 

following terms: ___________________________________ no later than ___________________________________. 

2. Certificate of the right to dispose of funds in the account

2.1. The rights of persons who carry out on behalf of the Client orders to transfer and issue funds from the account are 

certified by the Client by providing the Bank with the following documents provided by law, banking rules and this 

agreement: ____________________________________________. 

2.2. The Client has the right to issue an order to the Bank to debit funds from the account at the request of third parties, 

including those related to the fulfillment by the Client of its obligations to these persons. The Bank accepts these orders 

provided that they indicate in writing the necessary data that allow the identification of the person entitled to present it.  

2.3. This agreement allows the certification of rights to dispose of funds in the account by electronic means of payment 

and other documents using analogues of handwritten signatures, codes, passwords and other means confirming that the 

order is given by an authorized person. 

3. Responsibilities of the Bank

The Bank undertakes: 

3.1. To carry out for the Client the operations provided for accounts of this type by the law established in accordance 

with its banking rules and the customs of business turnover applied in banking practice; 

3.2. To credit the funds received on the Client's account no later than the day following the day of receipt of the relevant 

payment document by the bank; 

3.3. According to the Client's order to issue or transfer funds from the Client's account no later than the day following 

the day of receipt of the relevant payment document by the bank, unless otherwise provided by law and banking rules 

issued in accordance with it. 

4. Account crediting

4.1 In accordance with this agreement, the Bank may make payments from the account, despite the lack of funds, that is 

credit the account. In this case, the Bank is considered to have provided the Client with a loan in the appropriate amount 

before the date of such payment. 

4.2. The rights and obligations of the parties related to the crediting of the account are regulated by the legislation on the 

loan and credit. 
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5. Payment of the Bank's expenses for account operations 

5.1. The Client pays for the Bank's services for transactions with funds on the account in the following amount: 

_______________________________________________________________. 

5.2. The fee for the Bank's services provided for in sub-clause 5.1 shall be charged by the Bank after the end of each 

quarter from the Client's funds in the account. 

6. Interest for the use of funds in the account by the Bank 

6.1. For the use of funds in the Client's account, the Bank pays interest, the amount of which is credited to 

_______________________________________________. The amount of interest is credited to the account after the 

end of ___________________________________________________________. 

6.2. The interest specified in sub-clause 6.1 shall be paid by the Bank to 

in the following amount: ____________________________________________________________. 

7. Settling of counterclaims of the Bank and the Client on the account 

7.1. The Bank's monetary claims against the Client related to crediting the account and payment for the Bank's services, 

as well as the Client's claims against the Bank for payment of interest for the use of funds shall be terminated by settling 

the account. 

7.2. The settling in accordance with the above requirements is carried out by the Bank. The Bank is obliged to inform 

the Client about the set-off in the following order and in the next term _______________________________________. 

8. Grounds for debiting funds from the account. Sequence of write-off 

8.1. Debiting funds from the account is carried out by the Bank on the basis of the Client's order. 

8.2. Without the Client's order, debiting of funds on the account is allowed by a court decision, in cases established by 

law, as well as in the following cases agreed by the parties: 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

8.3. If there are funds on the account, the amount of which is sufficient to meet all the requirements for the account, the 

write-off of these funds from the account is carried out in the order of receipt of the Client's orders and other documents 

for write-off (calendar order). 

8.4. In case of insufficient funds on the account to meet all the requirements, the write-off of funds is carried out in the 

following order: 

- first of all - write-off on executive documents, which provide for the transfer or issuance of funds from the account to 

meet claims for compensation for damage to life and health, as well as claims for recovery of alimony; 

- secondly - write-off on executive documents, which provide for the transfer or issuance of funds in payments for 

severance pay and wages with persons working under an employment contract, including a contract, in payment of 

remuneration under the copyright agreement; 

- in the third place - write-off on payment documents, which provide for payments to the budget and to extra-budgetary 

funds; 

- in the fourth turn - write-off on executive documents that provide satisfaction of other monetary requirements; 

- in the fifth turn - write-off on other payment documents in the order of the calendar queue is carried out. 

Debiting funds from the account on the requirements relating to one queue is carried out in the order of the calendar 

order of receipt of documents. 

9. Liability of the bank for delay in crediting and unjustified write-off of funds. Banking secrecy. 

9.1. In cases of late crediting of funds received by the Client or their unreasonable write-off by the Bank from the 

account, the Bank is obliged to credit the relevant amount to the account, as well as to pay interest and compensate 

losses in accordance with applicable law. 

9.2. The Bank guarantees the secrecy of the bank account, account operations and information about the Client. 
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9.3. Information on transactions and accounts may be provided only to the Client or their representatives, and to other 

persons, including government agencies and their officials - only in cases and in the manner prescribed by law. 

9.4. In case the Bank discloses information that constitutes a bank secret, the Client has the right to demand from the 

Bank full compensation for damages, and in cases provided by law - also compensation for non-pecuniary damage. 

10. Final provisions 

10.1. Restriction of the Client's rights to dispose of funds in the account is not allowed, except in cases of seizure of the 

account by court decision or suspension of operations on the account in cases provided by law. 

10.2. This agreement terminates at the request of the Client at any time. 

10.3. The Bank has the right to demand termination of this agreement in the following cases: 

- when the amount of funds stored on the Client's account is lower than the following amount: _________ __________ 

and if such amount is not restored within a month from the date of notification of the Client; 

- in the absence of operations on this account during the year. 

10.4. The balance of funds on the account is issued to the Client or, at their instructions, is transferred to another 

account no later than seven days after receipt of the relevant written application of the Client. 

10.5. Termination of this agreement is the basis for closing the Client's account. 

10.6. This agreement is made in __ copies and comes into force from the moment of its signing by the parties of the 

agreement. 

10.7. Addresses and bank details of the parties: 

Bank: ________________________________________ 

Client: _______________________________________ 

 

Signatures of the Parties: 

Bank________________________  Client ___________________________     

   

Seal      Seal     
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DEED OF GIFT 

(place) __________ "____" ____________ 20___ .        

 

Parties:  

Donator ______________________________________________________________________________  

 (full name of the legal entity or name of the individual)  

in the person of ________________________, acting on the basis of ________________________, on the one side, 

and  

 (position and name) (statute, deed of trust, regulations)  

Recipient ______________________________________________________________________________  

 (full name of the legal entity or name of the individual)  

in the person of (position and name) _____________________, acting on the basis of __________________   (statute, 

deed of trust, regulations) on the other side,  

have entered into this Agreement on the following: 

1. Subject of the Agreement 

1.1. The Donator undertakes to transfer the property to the Recipient free of charge, the composition of which, as well 

as the procedure and conditions of transfer are determined by this Agreement. 

1.2. The subject of the gift under this Agreement is the following property __________________________________. 

1.3. The Donator guarantees that the object of donation belongs to them by right of private property, is not prohibited by 

alienation, arrest, is not the subject of collateral or other means of ensuring the fulfillment of obligations to any natural 

or legal persons, government agencies or the state, and not burdened by any other means provided by the legislation in 

force in Ukraine. 

1.4. Ownership of the gift belongs to the Donator on the basis of ____________________. 

1.5. The parties determine the value of the object of donation in the amount of ________________________________. 

2. Term, procedure for transfer and acceptance of the subject of donation 

2.1. The Donator is obliged to transfer the subject of the gift within ________ days from the moment of concluding this 

Agreement. 

2.2. The transfer of the object of donation is as follows _______________________________. 

2.3. The costs associated with the transfer of the object of gift are borne by the Donator (the Recipient). 

2.4. The right of ownership for the gift arises at the time of its acceptance (notarization, state registration of this 

Agreement). 

3. Rights and obligations of the Parties 

3.1. Responsibilities of the Donator: 

3.1.1. To transfer to the Recipient the subject of the gift in the manner and under the conditions specified in this 

Agreement. 

3.1.2. Inform the Recipient about all known to them the shortcomings of the subject of the gift, or special properties that 

may be dangerous to life, health, property of the Recipient or others. 

3.1.3. Compensate for damage to property and damage to injury, other damage to health or death of the Recipient as a 

result of possession or use of the object of gift, if they did not report known to them the shortcomings or special 

properties of the object of gift. 

3.2. The rights of the Donator: 

3.2.1. Refuse to transfer the subject of the gift in the future, if after the conclusion of this Agreement their property 

status has significantly deteriorated. 

3.3. The rights of the Recipient: 

3.3.1. In the event of the deadline for the transfer of the subject of the gift, require the Donator to transfer the gift or 

reimburse its value. 

3.3.2. Claim compensation for property damage and damage caused by injury, other damage to health or death as a 

result of possession or use of the gift, if the Donator, who was aware of the defects or special properties of the gift, did 

not notify the Recipient. 

Continuation of Annex 3 
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4. Liability of the Parties 

4.1. In case of breach of their obligations under this Agreement, the Parties shall bear the responsibility specified in this 

Agreement and applicable law. Violation of the obligation is its non-performance or improper performance, that is 

performance in violation of the conditions specified in the content of the obligation. 

4.2. The Parties shall not be liable for breach of their obligations under this Agreement if it occurred through no fault of 

their own. A party shall be presumed not guilty if it proves that it has taken all measures necessary to ensure the proper 

performance of its obligations. 

4.3. Neither Party shall be liable for non-performance or improper performance of its obligations under this Agreement, 

if such non-performance or improper performance is due to an act of God (force majeure). The Party for which force 

majeure has occurred shall notify the other Party in writing no later than _______ calendar days from the date of 

occurrence of such circumstances. 

5. Term of the Agreement and other conditions 

5.1. The Agreement enters into force from the moment of its signing by the Parties and is valid until _________ from 

the moment of full fulfillment by the Parties of their obligations under this Agreement. 

5.2. The terms of this Agreement may be amended by mutual consent of the Parties with the mandatory preparation of a 

written document. 

5.3. All disputes related to this Agreement shall be resolved through negotiations between the Parties. If the dispute 

cannot be resolved through negotiations, it shall be resolved in court in accordance with the established jurisdiction of 

such dispute, as determined by the relevant current legislation of Ukraine. 

5.4. This Agreement is concluded in two (three) original copies, one for each of the parties. 

5.5. In cases not provided for in this Agreement, the parties are governed by applicable law. 

 

Location and details of the Parties 

 

Donator Recipient 

Name________________________________ 

Legal address_________________________ 

EDRPOU code _______________________ 

VAT payer certificte № _________________ 

(unified tax payer’s ID ___________________) 

ITN ___________________________________ 

Current account ________________ 

in ____________________________________ 

MFI ________________________________ 

Mailing address________________________ 

Phone ______________________________ 

 

Name_________________________________ 

Legal address___________________________ 

EDRPOU code _________________________ 

VAT payer certificate № __________________ 

(unified tax payer’s ID _________________) 

ITN ___________________________________ 

Current account ________________ 

in ____________________________________ 

MFI ___________________________________ 

Mailing address_________________________ 

Phone ______________________________ 

 

Seal Seal 
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LIFE  MAINTENANCE  AGREEMENT 

 

(place) _____________ «___» ___________ 20 ___ .        

 

Citizen of Ukraine ___________________________________ (indicate surname, name and patronymic) 

______________________ residing at the address: ___________________ (indicate place of residence) 

_______________________, (hereinafter referred to as "Alienator"), on the one side, and citizen of Ukraine 

___________________________ (specify surname and patronymic) __________________________, residing at the 

address: ______________ (indicate the place of residence) ______________, (hereinafter referred to as the "Acquirer"), 

on the other side, (hereinafter referred to as "Parties" and each separately - "Party") entered into this Lifetime 

Maintenance Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement") on the following: 

1. The Alienator transfers to the Acquirer the apartment specified in clause 2 of this Agreement, which belongs to the 

Alienator on the right of private ownership (hereinafter referred to as "apartment"), and the Acquirer undertakes to 

provide for the Alienator maintenance and care for life in the manner and under the conditions specified in this 

Agreement. 

2. The apartment transferred under this Agreement consists of ____________ living rooms. The area of the alienated 

apartment is: total - _____ (______________) square meters, living space - ______ (____________) square meters. 

3. The Alienator certifies that the apartment at the time of concluding this Agreement belongs to them on the right of 

private property on the basis of ______________, confirmed by ____________________, and that the estate is not 

prohibited by alienation, arrest, is not the subject of collateral and other means of enforcement. obligations to any 

natural or legal persons, state bodies and the state, as well as is not subject to any other encumbrance or restriction 

provided by the legislation in force in Ukraine. 

4. The parties determined the price of the apartment in the amount of _______________________ 

(___________________) UAH. The estimated (inventory, book) value of the estate under this Agreement is 

_____________, which is confirmed by ________________________. 

5. The Acquirer undertakes to support the Alienator for life, providing them with food, clothing, treatment, care, 

necessary assistance, which are detailed in Annex N ___ to this Agreement in the manner and under the conditions 

specified in the Annex to this Agreement, and leave in free lifetime use of the Alienator one living room in the 

apartment transferred under this Agreement, the amount of ___________ sq. m, indicated in the plan, which is Annex N 

___ to this Agreement, with the number __________. 

6. Monetary assessment of material support to be provided to the Alienator on a monthly basis, is determined by the 

Parties in the amount of _____________ (_______________________) UAH. per month. This assessment is subject to 

indexation in the manner prescribed by law. 

7. The Alienator transfers the estate to the Acquirer within ________ by __________ in the order of ___________. 

8. This Agreement is subject to mandatory notarization and state registration and shall enter into force upon such 

registration in the manner prescribed by applicable law. 

9. The Acquirer becomes the owner of the estate from the moment of state registration of this Agreement. 

10. This Agreement may be terminated in the manner and on the grounds provided by applicable law. 

11. The costs of drawing up, certifying and registering this Agreement shall be borne by _____________. 

12. The Parties theyreby confirm that they are familiar with the relevant provisions of the current legislation of Ukraine 

on lifetime maintenance agreements and fully understand their content. 

13. Additional agreements and annexes to this Agreement are an integral part of it and have legal force if they are set 

out in the same form as this Agreement. 

14. This Agreement is drawn up in the Ukrainian language, on ___ pages in ___ copies, each of which has the same 

legal force. 

 

Signature: ____________    Signature: ____________     
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STORAGE AGREEMENT 

(place) _____________ «___» _____________ 20__ .        

 

_______________________________________________________________________________ 

(name of enterprise, organization, institution) 

(hereinafter referred to as the “Depositor”) in the person of _______________________________________________, 

 (position, surname, name, patronymic) 

acting on the basis of ____________________________________________________________, on the one side, and 

_______________________________________________________________________________ 

 (name of enterprise, organization, institution) 

(hereinafter referred to as the "Custodian") in the person of ______________________________________________, 

 (position, surname, name, patronymic) 

acting on the basis of ____________________________________________________________, 

on the other side, have entered into this Responsible Storage Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) on 

the following.  

1. Subject of the Agreement 

1.1. In the manner and under the conditions specified in this Agreement in accordance with the relevant documents, 

which are an integral part of this Agreement, the Depositor transfers and the Custodian accepts for safekeeping 

__________________ in the amount of _____ (hereinafter referred to as "property"), value, according to income or 

accompanying documents . 

2. Rights and responsibilities of the custodian 

2.1. The custodian is obliged to: 

2.1.1. Take all necessary measures to ensure the safekeeping of property during the term of this Agreement. 

2.1.2. To keep the property separately from other things, with the fulfillment of all necessary conditions that ensure the 

safety of the Depositor's property. 

2.1.3. To be responsible for the loss or damage of the Depositor's property theyld by the Custodian, regardless of the 

cause of damage or loss, from the moment of receiving the property from the Depositor until the end of its storage. 

2.1.4. Return the property to the Depositor at the first request of the latter. 

2.2. If during the acceptance by the Custodian of the property transferred by the Depositor, damage or defects are found 

in this property, which can be revealed at superficial inspection, and also in case of causing any damage to the 

Depositor's property, the Custodian is obliged to take measures to protect the Depositor's rights. evidence and notify the 

Depositor of such violations. If the Custodian fails to notify the Depositor in a timely manner, they shall be liable for 

damages caused to the Depositor due to such non-notification. 

2.3. The Custodian has no right to use the property, except in cases agreed with the Depositor, provided that such 

agreement is made in writing. 

3. Duties of the Depositor 

3.1. The Depositor is obliged to: 

3.1.1. Provide the Custodian with the property no later than ____ days after the official notification of the Custodian. 

3.1.2. After the expiration of the Agreement, take the property from the Custodian. 

3.1.3. If the performance of this Agreement is interrupted due to a gross breach by the Depositor of its obligations, the 

Depositor is obliged to compensate the Custodian for damages. 

3.2. The Depositor has the right at any time to claim from the Custodian all or part of the property in storage. 

4. Calculation and payment procedure 

4.1. The Depositor pays the Custodian funds in the amount of __________ UAH for storage of the property. per month. 

4.2. Payment is made no later than _______ by transferring the amounts provided for in paragraph 4.1 to the current 

account of the Custodian or acceptance of the payment request. 
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5. Liability of the Parties 

5.1. In case of breach of their obligations under this Agreement, the Parties shall bear the responsibility specified in this 

Agreement and the legislation in force in Ukraine. Violation of the obligation is its non-performance or improper 

performance, that is performance in violation of the conditions specified in the content of the obligation. 

5.2. The Parties shall not be liable for breach of their obligations under this Agreement if it occurred through no fault of 

their own. A party shall be presumed innocent if they proves that they has taken all reasonable steps to ensure that the 

obligation is properly performed. 

5.3. The Custodian is responsible for the safety and integrity of the property from the date of transfer to storage until the 

date of return to the Depositor. In case of destruction or damage of the stored property or its part, the Custodian must 

return to the Depositor at their own expense an equal amount of similar property in proper condition. 

5.4. In case the Custodian refuses to accept the property for storage, the latter must pay the Depositor a penalty of 10% 

of the value of the property. 

5.5. In case of non-return of the property to the Depositor at first demand, the Custodian must pay the Depositor a 

penalty of 0.5% of the value of the property for each day of delay. 

5.6. If the Custodian suffers losses as a result of the storage of the property due to its properties, which they did not 

know and should not have known, the Depositor must compensate the Custodian for these losses. 

6. Dispute resolution 

6.1. All disputes related to this Agreement, its conclusion or those that arise in the process of fulfilling the terms of this 

Agreement shall be resolved through negotiations between the representatives of the Parties. If the dispute cannot be 

resolved through negotiations, it shall be resolved in court in accordance with the established jurisdiction for such a 

dispute in the manner prescribed by the relevant legislation in force in Ukraine. 

7. Term of the Agreement and other conditions 

7.1. This Agreement shall enter into force upon its signing and shall remain in force until the Parties have fully fulfilled 

their obligations under this Agreement. 

7.2. After signing this Agreement, all preliminary negotiations, correspondence, preliminary agreements and protocols 

of intent on matters relating in one way or another to this Agreement shall cease to have legal force. 

7.3. Amendments to this Agreement may be made by mutual consent of the Parties, which is formalized by an 

additional agreement to this Agreement. 

7.4. Amendments and supplements, additional agreements and appendices to this Agreement are an integral part of it 

and have legal force if they are set out in writing and signed by authorized representatives of the Parties. 

7.5. All legal relations arising in connection with the fulfillment of the terms of this Agreement and not regulated by it 

shall be regulated by the norms of the legislation in force in Ukraine. 

7.6. This Agreement is drawn up in the Ukrainian language, on ____ pages in _____ copies, each of which has the same 

legal force. 

 

Location and details of the Parties 

 

Depositor 
 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

SIGNATURES: 

 

Depositor 

 __________ / __________ / 

  

Seal 

Custodian 
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

  

 

Custodian 

 ____________ / ___________ / 

 

Seal 
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AGRICULTURAL PRODUCTS CONTRACTION AGREEMENT 

(place)________________ "___" _____________ 20___ .       

 

This Agreement on contracting of agricultural products (hereinafter - the "Agreement") is concluded between ________ 

______________________________________________________________________________, 

(hereinafter  "the MANUFACTURER") in the person of __________________________________________________, 

acting on the basis of ____________________________________________________________, on the one side, and 

_______________________________________________, (hereinafter  "the CONTRACTOR") in the person of 

______________________________________________, acting on the basis of _________________________, on the 

other side, on the following: 

1. Subject of the Agreement 

1.1. Under this Agreement, the MANUFACTURER undertakes to produce the agricultural products specified in the 

contract (hereinafter the Goods) and transfer them to the CONTRACTOR or the recipient specified by them, and the 

CONTRACTOR undertakes to accept these products and pay for them at fixed prices in accordance with the contract. 

1.2. The subject of the Agreement is the following Goods: 

_______________________________________ in the amount of __________________; 

_______________________________________ in the amount of __________________; 

_______________________________________ in the amount of ________________. 

2. Quality, volume (quantity) and delivery times 

2.1. The MANUFACTURER guarantees the quality of the delivered Goods and its compliance with the established 

requirements and standards. The quality of the Goods is established at the time of receipt of the Goods by the 

CONTRACTOR and execution of the acceptance certificate. 

2.2. The quality of the goods must comply with _______________________________________________ 

___________________________________________ (name of standards, requirements for the quality of the Goods). 

2.3. Maximum permissible content in the Goods of harmful substances ___________________________________. 

2.4. The MANUFACTURER is obliged to ensure compliance of the Goods with the established ecological and sanitary 

requirements, which is confirmed by the following documents upon transfer of the Goods: 

______________________________________________________________________________. 

2.5. In case of delivery of the Goods of improper quality the CONTRACTOR has the right: 

______________________________________________________________________________. 

(refuse to accept the Goods, refuse to accept the Goods of improper quality, etc.) 

2.6. The goods must be delivered to the CONTRACTOR in the following terms 

__________________ - to ________________20___ . 

__________________ - to ________________20___ . 

__________________ - to ________________20___ . 

__________________ - to ________________20___ . 

__________________ - to ________________20___ . 

2.7. The MANUFACTURER has the right to early delivery of each consignment of Goods with mandatory notification 

of the CONTRACTOR about it within ____________________ from the moment of ________________________. 

3. Obligations of the contractor to provide assistance in organizing the production of agricultural products 

3.1. The CONTRACTOR provides the MANUFACTURER with the following material resources (services), which the 

MANUFACTURER undertakes to use in the production of the Goods: 

- seeds in the amount of ______________ at the price of _________ for ____________________________________, 

total value ___________________________, including VAT ____________, up to _____________; 

- mineral fertilizers in the amount of _________________ at the price of ____________ for 

____________________________, 

the total cost of ________________________, including VAT _____________, up to _____________; 

Continuation of Annex 6 
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- plant protection products in the amount of ___________ at the price of __________ for 

___________________________, 

total cost ___________________________ incl. VAT _____________, up to ____________; 

- _________________ in the amount of ______________ at the price of _________ for 

___________________________, 

total cost ___________________________ incl. VAT _____________, up to ____________; 

- services with ________ in the amount of ______________ at the price of _____________ for 

_____________________, 

total value ___________________________, until ___________________________________. 

3.2. Delivery of material resources is carried out on the terms of ____________________________________ 

_______________________________________________________________ (INCOTERMS - 2013). 

Transportation of material resources is carried out at the expense of ________________________________ 

___________________________________________________________ (CONTRACTOR, MANUFACTURER). 

3.3. CONTRACTOR provides the MANUFACTURER __________________ (cash, non-cash) 

prepayment in the amount of _______________________________________________________________. 

3.4. In case the CONTRACTOR delivers low-quality material resources (services) to the MANUFACTURER, the 

MANUFACTURER must immediately notify the Contractor in writing after establishing such a fact, and the 

CONTRACTOR must provide a trustee within _________ calendar days to determine the guilt of the parties and draw 

up the relevant act. 

4. Price and procedure for settlements 

4.1. The price of the Goods is _______________ for ____________, incl. VAT. The total cost of the Goods is 

_______________________, incl. VAT ____________________________________________. 

4.2. If the market price on the day of delivery of the Goods is ______ (higher, less) than the price specified in the 

contract, more than ____%, the price of each batch of Goods is determined in the amount of ____% of the market price. 

For the terms of this Agreement, the market price is determined as the average price 

_______________________________ (name of the wholesale, retail market or city, region), determined according to 

_________________ (Agrooglyad +, market administration, statistics department) on the day of delivery of the Goods. 

4.3. Payments for each delivered consignment of Goods are made within _______________________ 

___________________________________________ from the moment of ___________________________________. 

4.4. Payments are made ___________________________ (cash, non-cash). 

4.5. When making payments for the first shipment (first installments) of the Goods, the Contractor's obligations to pay 

are reduced by the amount of the advance and the value of the goods (services) provided to the Manufacturer. 

5. Terms of delivery of goods 

5.1. Delivery is carried out on the terms of ____________________________________ (INCOTERMS - 2000). 

5.2. Transportation of the Goods is carried out at the expense of  _______________________________ 

(MANUFACTURER, CONTRACTOR). 

5.3. The transfer of ownership of the Goods occurs at the time of ____________________________________ 

(loading, shipment) of the CONTRACTOR's Goods and signing of the relevant documentation. 

5.4. The risk of accidental death of the Goods is borne by the owner of the Goods. 

5.5. Acceptance transfer of the Goods is carried out by signing __________________________________ 

_______________________________________________ (act of acceptance-transfer, consignment note). 

6. Requirements for packaging 

6.1. The goods must be packed and packaged by the MANUFACTURER in such a way as to avoid damage and / or 

destruction for the period of delivery before acceptance of the goods by the CONTRACTOR. 

6.2. The goods must be packed and packaged ____________________________________________ 

___________________________________________ (availability of containers and packaging, bags, boxes, etc.). 

6.3. The cost of packaging _______________________________ (included, not included) in the price of the goods. 

6.4. Container in which the Goods were delivered _______________________________________________________ 

___________________________________________ (non-refundable or refundable and within what period). 

7. Term of the Agreement 

7.1. This Agreement shall enter into force upon signature by the parties and shall remain in force untill 

______________________________________________________________ (specify the exact date). 
7.2. The contract may not be terminated at the request of one of the parties. 

8. Liability of the Parties 

8.1. In case of violation of the terms of this Agreement, the guilty party shall reimburse the losses caused by this, 

including unearned profit, in the manner prescribed by applicable law. 
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8.2. For late payment under the Agreement, the CONTRACTOR undertakes to pay a penalty in the amount of 

____________________________________________________________ for each day of growth. 

8.3. For late delivery of the Goods, the MANUFACTURER undertakes to pay a penalty for each day of delay in the 

amount of _______________________________________________________________ 

______________________________________________ from the cost of undelivered products. 

8.4. Liability for violation of the conditions of return of the container: ___________________________________. 

8.5. For unreasonable refusal, not provided by the terms of the Agreement, from acceptance of the Goods 

CONTRACTOR pays a fine of ____________________________________________________________. 

8.6. In case of non-provision or partial non-provision by the CONTRACTOR of the MANUFACTURER of goods 

(services), the MANUFACTURER is released from the obligations to deliver the Goods in full or in the relevant part. 

8.7. For violation of other conditions of this Agreement, the guilty party bears the following responsibility: 

______________________________________________________________________________. 

9. Force majeure 

9.1. The Parties shall be released from liability for partial or complete non-fulfillment of obligations under this 

Agreement, if such non-fulfillment is the result of force majeure, that is events the occurrence of which the parties were 

unable to predict and prevent (fires, floods, earthquakes, other natural phenomena, hostilities). etc.). 

9.2. The MANUFACTURER is released from liability for partial or complete non-fulfillment of obligations under this 

Agreement for the supply of Goods under the following unfavorable, atypical for this area weather conditions: 

____________________________________________________________. In this case, the MANUFACTURER must 

reimburse the Contractor for the advance received and the cost of material resources. 

10. Final provisions 

10.1. All disputes between the parties with which no agreement has been reached shall be resolved in accordance with 

the legislation of Ukraine in court. 

10.2. The terms of the Agreement may be changed by mutual consent of the parties. Such changes shall be set out in 

writing and signed by both parties. 

10.3. Neither party has the right to transfer its rights under this Agreement to a third party without the written consent of 

the other party. 

10.4. This Agreement is made in two original copies, one for each party. 

10.5. In cases not provided for in this Agreement, the parties shall be governed by the current legislation of Ukraine. 

10.6. MANUFACTURER ___________ (is / is not) a payer of income tax at the rate of _________ percent in 

accordance with the Law of Ukraine "On corporate income tax". 

 

 

 

Legal addresses and bank details of the Parties 

 

Producer 
________________________________ 

________________________________ 

 

Address: 

_________________________________ 

 

Account № 

__________________________ 

in _______________________________ 

 

MFI ____________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

Contractor 
________________________________ 

________________________________ 

 

Address: 

_________________________________ 

 

Account № 

__________________________ 

in _______________________________ 

 

MFI ____________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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Annex 7 

CONTRACT OF SALE 

(place)________________ "___" _____________ 20___ .       

 

Parties: 

Seller ______________________________________________________________________________ 

    (full name of the legal entity or name of the individual) 

in the person of _______________________, acting on the basis of __________________________, on the one side, 

and       (position and name) (statute, trust deed, regulations)  

Buyer _______________________________________________________________________________ 

    (full name of the legal entity or name of the individual) 

in the person of _______________________, acting on the basis of __________________________ on the other side, 

have entered into this Agreement on the following: 

1. Subject of the Agreement 

1.1. The Seller undertakes to transfer the goods belonging to them to the Buyer, and the Buyer undertakes to accept the 

goods and pay for them under the terms of the Agreement. 

2. Product information 

2.1. Name________________________________________________________________________. 

2.2. Quantity of goods: 

2.2.1. The unit of measurement of the quantity of goods ____________________________________________. 

2.2.2. Total quantity of goods _______________________________________________________________. 

2.3. Assortment ____________________________________________________________________________. 

2.4. The quality of the goods transferred by the Seller must correspond to _____________ certificate of manufacture / 

technical conditions / sample). 

Confirmation of the quality of the goods is ___________________________________________________________. 

2.5. The warranty period of operation (suitability, storage) from the moment of _____ manufacturing (receipt of goods 

by the buyer / operation) is ____________________________________________. 

2.6. The completeness of the goods transferred to the Buyer _____ is determined by ____ (specifications, etc.). 

2.7. Containers and packaging. 

2.7.1. The goods must be packaged and packaged by the Seller, so as to prevent damage or destruction, for the period 

from delivery to acceptance of the goods by the Buyer. 

3. The order of transfer of goods 

3.1. The seller must: 

- to transfer the goods to the Buyer in full within ______ days from the moment of _______ payment (conclusion of the 

contract _______________________________________) (place of transfer of the goods). 

- provide the buyer with such documents regarding the goods ____________________________________. 

3.2. The transfer of ownership occurs at the time of transfer of goods / payment /, which is issued by the invoice / act of 

acceptance / delivery. 

4. Price and payment terms 

4.1. Price per unit of goods _______________________________________________________________. 

4.2. The total price of the goods sold under this Agreement _______________________, including VAT. 

4.3. Prepayment in the amount of _______% of the contract price must be transferred to the Seller within ______ from 

the moment of __________. The final payment term is _______ from ___________. 

4.4. The buyer pays on the terms of ____________________________________________. 

5. Rights and obligations of the Parties 

5.1. Responsibilities of the Seller: 

5.1.1. Transfer to the Buyer the goods specified in this Agreement. 
5.1.2. Notify the Buyer of all rights of third parties to the goods sold. 

5.1.3. Store the goods if the ownership passes to the Buyer before the transfer of the goods. 
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5.1.4. Replace the goods of improper quality, within _____ days from the date of receipt of a substantiated claim from 

the Buyer, or return the cost of goods of improper quality, in accordance with the prices specified in paragraph 4.1. of 

this Agreement. 

5.2. Responsibilities of the Buyer: 

5.2.1. Accept the goods, except in cases where they has the right to demand replacement of the goods or the right to 

withdraw from the contract. 

5.2.2. Pay for the goods in accordance with the conditions specified in paragraph 4 of this Agreement. 

5.3. Seller's rights: 

5.3.1. Require the Buyer to accept the goods that meet the conditions specified in paragraph 2 of this Agreement. 

5.4. Buyer's rights: 

5.4.1. Require the Seller to transfer the goods that meet the conditions specified in paragraph 2 of this Agreement. 

5.4.2. Require the Seller to fulfill other obligations under the Agreement. 

6. Liability of the Parties 

6.1. In case of breach of their obligations under this Agreement, the Parties shall bear the responsibility specified in this 

Agreement and applicable law. Violation of the obligation is its non-performance or improper performance, that is 

performance in violation of the conditions specified in the content of the obligation. 

6.2. The Parties shall not be liable for breach of their obligations under this Agreement if it occurred through no fault of 

their own. A party shall be presumed not guilty if it proves that it has taken all measures necessary to ensure the proper 

performance of its obligations. 

6.3. Neither Party shall be liable for non-performance or improper performance of its obligations under this Agreement, 

if such non-performance or improper performance is due to force majeure (force majeure). The Party for which force 

majeure has occurred shall notify the other Party in writing no later than ____ calendar days from the date of occurrence 

of such circumstances. 

6.4. If the quality of the product does not meet the conditions specified in paragraph ___ Seller pays the Buyer a fine of 

_____% of the value of defective goods, as well as eliminates defects free of charge within ____ days from the date of 

receipt of a reasonable claim from the Buyer. 

6.5. For violation of the terms of transfer of goods, the Seller pays a fine of _________ UAH. for each day of delay of 

transfer. 

6.6. For unreasonable refusal to pay for the goods, the Buyer pays a penalty of ___% of the refusal amount (but not 

more than double the discount rate of the NBU, which was in effect at the time of delay), for each day of delay. 

6.7. For unilateral unreasonable refusal to fulfill its obligations arising from this Agreement, the guilty Party shall be 

liable in the form of a fine of ____% of the price of the goods specified in paragraph 4.2. of this Agreement. 

7. Term of the Agreement and other provisions 

7.1. The Agreement shall enter into force upon its signing by the Parties. 

7.2. The terms of this Agreement may be amended by mutual consent of the Parties with the mandatory preparation of a 

written document. 

7.3. Early termination of the Agreement is possible only with the written consent of the Parties, unless otherwise 

provided by the Agreement or the legislation of Ukraine. 

7.4. All disputes related to this Agreement shall be resolved through negotiations between the Parties. If the dispute 

cannot be resolved through negotiations, it shall be resolved in court in accordance with the established jurisdiction and 

jurisdiction of such dispute, as determined by the relevant current legislation of Ukraine. 

7.5. The seller has the status of a corporate income tax payer on a general basis / single tax payer at a rate of 6% (10%). 

7.6. The buyer has the status of a corporate income tax payer / general taxpayer at a rate of 6% (10%). 

7.7. This Agreement is concluded in two original copies, one for each of the Parties. 

7.8. In cases not provided for in this Agreement, the parties are governed by applicable law. 
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7.9. After signing this Agreement, all preliminary negotiations, correspondence, preliminary agreements and protocols 

of intent on matters relating in one way or another to this Agreement shall cease to have legal force. 

 

Location and details of the Parties 

Seller Buyer 

Name________________________________ 

Legal address_________________________ 

EDRPOU code _______________________ 

VAT payer certificte № _________________ 

(unified tax payer’s ID ___________________) 

ITN ___________________________________ 

Current account ________________ 

in ____________________________________ 

MFI ________________________________ 

Mailing address________________________ 

Phone ______________________________ 

 

Name_________________________________ 

Legal address___________________________ 

EDRPOU code _________________________ 

VAT payer certificate № __________________ 

(unified tax payer’s ID _________________) 

ITN ___________________________________ 

Current account ________________ 

in ____________________________________ 

MFI ___________________________________ 

Mailing address_________________________ 

Phone ______________________________ 

 

Seal Seal 
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Annex 8 

FINANCIAL LEASING AGREEMENT 

(place) ___________ «___» ___________ 20__ .         

 

______________ (full name of the enterprise), hereinafter referred to as "LESSOR", represented by ___________, 

acting on the basis of the Statute, on the one side, and _______________________ (full name of the enterprise) 

represented by ______________________________(surname name and patronymic), hereinafter referred to as 

"LESSEE", acting on the basis of the Statute, on the other hand, hereinafter the Parties, guided by current legislation of 

Ukraine, entered into this agreement (hereinafter the Agreement) on the following : 

1. Subject of the Agreement 

1.1. The LESSOR transfers to the LESSEE, and the LESSEE receives from LESSOR for paid use on the terms of 

financial leasing (hereinafter Leasing) the property _____________________ (the name of the property) (hereinafter 

EQUIPMENT). 

1.2. EQUIPMENT leased is purchased on the basis of the LESSEE’s “Equipment order" and in accordance with the 

Equipment Supply Agreement № ______________ of "___" ________ 20___, concluded between the LESSOR, the 

LEASER and _________________________________________________________ (full name of the Supplier). 

1.3. The cost of the LEASED EQUIPMENT is ____ hryvnias, excluding VAT ____________ 

_____________________________________________________________ (amount in words). 

2. General provisions 

2.1. THE EQUIPMENT is leased to the LESSEE for its intended purpose, namely for the implementation of the 

innovation project "____________" under the innovation agreement № ________________ 

of "___" _____________ 20 ___, concluded between _________________, (full name of the branch of the State Fund) 

LESSOR and LESSEE. 

3. Leasing term 

3.1. The term of leasing is from the moment of transfer of the EQUIPMENT to leasing, which is the date of signing by 

the Parties of the "Act of acceptance-transfer of equipment to leasing" on "___" ____________ 20 ___. 

4. Leasing fee 

4.1. THE EQUIPMENT is transferred by the LESSOR and is leased by the LESSEE on the terms of payment by the 

LESSEE to the LESSOR of the lease payment for the use of the EQUIPMENT by transferring the lease payments to the 

LESSOR. 

4.2. The amount, terms and procedure for payment by the LESSEE of lease payments to the LESSOR is set in the 

"Settling of the lease payment", which is signed by the parties simultaneously with the contract. Lease payments are 

made in non-cash form. 

4.3. The first lease payment is made in ____ months from the date of transfer of the EQUIPMENT to the lease specified 

in paragraph 3.1 of this agreement, and subsequent lease payments are made sequentially at intervals of ______ months 

from the date when the first lease payment was to be paid. 

4.4. The LESSEE is obliged to timely pay the lease payments stipulated by this agreement. In case of delay by the 

LESSEE of payment of lease payments to the LESSOR, the LESSEE pays a penalty of ____% of the amount due for 

each day of delay. Payment of the penalty does not release the LESSEE from the settlements stipulated by the 

Agreement. 

4.5. The LESSEE may not demand from the LESSOR any reimbursement or reduction of the amount of lease payments 

in the event of a breakdown in the operation of the EQUIPMENT, for whatever reason, including force majeure. 

4.6. The LESSEE has no right to withhold lease payments due, even due to damage to the EQUIPMENT or due to force 

majeure. 
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4.7. The LESSEE is responsible for the risk of accidental destruction or accidental damage to the EQUIPMENT. In case 

of complete destruction of the EQUIPMENT, the amount of subsequent lease payments, as well as all overdue amounts 

payable by the LESSEE, must be paid by the LESSOR within the terms and conditions of ______ (terms and conditions 

of payment of lease payments). 

5. Leasing of equipment 

5.1. The LESSOR'S transfer and leasing of the EQUIPMENT by the LESSEE is certified by the "Act of acceptance-

transfer of equipment for leasing". 

5.2. At the time of lease of the EQUIPMENT, it is located at __________________ (location of the EQUIPMENT). 

6. Use, maintenance and repair of equipment 

6.1. The LEASER undertakes to honestly comply with the norms and rules of operation, maintenance and repair of the 

EQUIPMENT established by the current legislation and the manufacturer's instructions. 

6.2. In case the EQUIPMENT fails, the LESSEE is obliged to notify the LESSOR in writing within five days, if the 

faults have not been eliminated by that time. 

6.3. The LEASER at its own expense, without further compensation by the LESSOR and in agreement with the 

LESSOR conducts maintenance and all types of repair, modernization and reconstruction of the EQUIPMENT. 

6.4. In case of replacement in the course of operation of the EQUIPMENT of any details and units, or their 

improvement, they become an integral part of the EQUIPMENT and become the property of the LESSOR. 

6.5. The LESSEE is responsible for the compliance of the personnel qualification level with the complexity of the 

performed works on operation and maintenance of the EQUIPMENT and is obliged to conduct the appropriate training 

of the employees. 

6.6. Obtaining the necessary permits for the operation of the EQUIPMENT is entrusted to the LESSEE. 

6.7. The LESSOR is released in accordance with the terms of this agreement from any obligations and responsibilities 

regarding the technical warranty on the EQUIPMENT. All settlements for costs, claims and indemnities related to the 

above guarantee are made directly between the LESSEE and the SUPPLIER. 

7. Transfer of risk. Insurance 

7.1. The LESSEE is obliged to insure the EQUIPMENT at its own expense against the risks stipulated by the 

Agreement, about which the LESSEE undertakes to conclude an "Insurance Contract" with the insurance company, in 

which to provide compensation for possible damage within the limits of the sum insured. The validity of the insurance 

contract must cover the entire period of validity of this contract. 

7.2. Under the insurance contract, the EQUIPMENT must be insured against physical destruction or damage, including 

cases of fire, flood, physical damage, collision, explosion, lightning strike; robbery, destruction, theft, and other illegal 

actions of third parties, ______________. 

(other types of insurance risks) 

7.3. THE EQUIPMENT must be insured within one month from the moment of transfer of the EQUIPMENT to leasing 

stipulated in clause 3.1 of this agreement. Until the moment of insurance, the LESSEE shall be liable for damages 

caused in connection with any damage or destruction of the EQUIPMENT. 

7.4. In case of occurrance of insured event, the LESSEE is obliged to send a notice about the insured event to the 

LESSOR by telegram or fax within three days from the occurrence of the insured event. In case of refusal of the 

insurance company to pay the insurance indemnity the LESSEE undertakes to take the necessary measures to resolve 

the dispute in a claim in accordance with the laws of Ukraine. 
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7.5. The LESSEE undertakes to be materially liable for any additional damage to this EQUIPMENT that may arise as a 

result of its use prior to the indemnification in accordance with the order of the insurance company or a court decision.  

8. Ownership of equipment 

8.1. Throughout the term of this agreement, the EQUIPMENT is the property of the LESSOR. The LESSEE undertakes 

to fix in a visible place and keep there throughout the term of the Agreement the following notice: 

This equipment is the property of _______________________________________ (full name of the LESSOR) 

Relevant registration and accounting documents should include the following: 

Owner - _______________________________________________ (full name of the LESSOR), 

User - _______________________________________ (full name of the LEASER). 

8.2. During the entire term of this Agreement, the LESSEE is prohibited without consent LESSOR to sublet the 

EQUIPMENT, lend it to a third party, pledge it or alienate it in any other way, use it for other purposes not provided for 

by the innovative project. 

8.3. Terms of transfer of ownership of the EQUIPMENT: _______________________________________. 

8.4. In case of transfer of ownership rights to the EQUIPMENT to the LESSEE, all the necessary documents provided 

by the current legislation shall be drawn up. 

9. Early termination of the Agreement 

9.1. The Agreement may be terminated early: 

9.1.1. By mutual agreement of the Parties, on which an additional agreement to this Agreement is concluded; 

9.1.2. In the cases provided by the current legislation; 

9.1.3. At the initiative of the LESSOR, if the LESSEE does not fulfill any of its obligations under this Agreement. In 

this case, the LESSOR submits a claim to the LESSEE to terminate this Agreement in accordance with applicable law. 

9.2. In case of early termination of this Agreement in accordance with paragraph 9.1.3 of the Agreement The LESSEE is 

obliged within ________________________ banking days from the date of receipt of the LESSOR's claim to transfer to 

them the amount due for payment of lease payments and penalties provided for in this Agreement. 

10. Other conditions 

10.1. If in the future the rates of taxes, fees and other payments stipulated by the current legislation, which are related to 

the EQUIPMENT or to determine the amount of the lease payment, are increased at the time of concluding the 

Agreement, or new types are introduced, the amount of the lease fee is subject to revision. enter into an additional 

agreement to this agreement. 

10.2. CONDITIONS for revaluation of EQUIPMENT: _______________________________________________. 

10.3. The LEASER has the right to industrial use of the EQUIPMENT only if it is insured. 

10.4. The LESSOR has the right to: unimpeded access to the EQUIPMENT; checking the conditions of its storage, 

maintenance and operation, etc. 

10.5. Miscellaneous: _________________________________________________________________________. 

11. Force majeure 

11.1. Force majeure circumstances include: force majeure or events of extraordinary nature, such as war, fire, flood, 

earthquake; prohibitive measures of higher legislative and / or executive bodies of state power, which arose after the 

conclusion of this Agreement, and which the parties could not provision or prevent by taking appropriate measures if 

these circumstances have affected their performance of their obligations under this Agreement. In this case, the term of 

performance of obligations under this agreement is changed by mutual agreement, the parties enter into an additional 

agreement to this contract. 
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11.2. In the event of the circumstances specified in paragraph 11.1 of the agreement, the parties within five calendar 

days notify each other in writing of the existence of these circumstances, confirming this with the relevant official 

documents. If the parties without good reason have not notified within the specified period of the occurrence of force 

majeure, they have no further right to demand a change in the terms of this agreement. 

11.3. If force majeure lasts more than ______ months, the parties may decide to change the terms of this agreement or 

to terminate it, of which an additional agreement is concluded. 

12. Dispute resolution 

12.1. All possible disputes and disagreements that have arisen during or in connection with this Agreement, the Parties 

shall try to resolve by agreement, through negotiations. 

12.2. If the Parties are unable to reach an agreement, the Party concerned shall apply to the arbitration court for 

consideration and settlement of the dispute. 

13. Final provisions 

13.1. This Agreement shall enter into force upon signing by the authorized representatives of the Parties to the 

Agreement. 

13.2. The term of the Agreement is determined by the term of the lease. The Agreement shall cease to have effect after 

the Parties have fulfilled their obligations under it. 

13.3. Changes and additions to this Agreement may be made only in writing. 

13.4. The parties are obliged to notify each other in a timely manner of changes in legal address, location, bank details, 

telephone numbers, faxes and telexes, business leaders, statutory documents, change of ownership and all other changes 

that may affect the implementation of the Agreement and fulfillment of obligations on it. The signing of this Agreement 

binds the obligations not only of its Party, but also of its successors. 

13.5. This Agreement is made in two copies, which have the same legal force, one for the LESSOR and the LESSEE. 

13.6. All appendices and additions to this Agreement are its integral part. 

 

Details and signatures of the parties 

 

Lessor Lessee 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

seal seal 
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Annex 9 

MOVABLE PROPERTY LEASE AGREEMENT 

(place)___________ «___» ___________ 20__ .         

 

Private enterprise ____________ (hereinafter the Landlord), represented by the director _________________, acting on 

the basis of a trust deed ________________________, on the one side, and Private enterprise "______________" 

(hereinafter the Lessee), represented by the director ____________, acting on the basis of powers granted by the 

Statute, on the other side, hereinafter referred to collectively as the “Parties” and each separately as the “Party”, have 

entered into this Property Lease Agreement (hereinafter referred to as the Agreement) on the following: 

1. Subject of the Agreement 

1.1. In accordance with the terms of this Agreement, the Lessor transfers, and the Lessee accepts for temporary paid 

possession and use on lease the property the list of which is defined in the Specification, which is an integral part of this 

Agreement (hereinafter the Leased Object). 

1.2. The total cost of the Leased Object is _______________________ UAH. 

1.3. The Landlord certifies the absence of claims of third parties on the Leased Object, as well as the fact that at the time 

of signing this Agreement the Leased Object is not under arrest or prohibition, is not the subject of any other 

Agreement, and ownership is under no encumbrance. 

1.4. The leased object is transferred to the Lessee for use in accordance with the directions of its economic activity.  

2. Procedure and conditions of transfer and return of the Leased Object 

2.1. The Lessee's entry into possession and use of the Leased Object occurs simultaneously with the signing by the 

Parties of the Act of its acceptance-transfer. 

2.2. If during the transfer of the Leased Object the Lessee finds any of its shortcomings, they must immediately notify 

the Lessor, reflecting their comments in the Act of transfer. In this case, the Landlord is obliged to eliminate these 

shortcomings or stipulate in the Act of transfer of the Leased Object its new value, based on the costs necessary for such 

elimination. 

2.3. If the Lessee does not notify the Lessor in accordance with paragraph 2.2 of the Agreement of the identified 

deficiencies, it is considered that the Leased Object is transferred to the first in good condition and they will not have 

any claims about the condition of the Leased Object in future. 

2.4. The transfer of the Leased Object to the Lessee does not result in the transfer of ownership to the latter. 

The lessee owns and uses it during the lease term. 

2.5. The leased object is subject to return to the Landlord in the following cases: 

- expiration of the lease term; 

- termination of the Agreement by mutual agreement of the Parties; 

- termination of the Agreement; 

- destruction of the Leased Object; 

- declaring the Lessee bankrupt. 

2.6. The Lessee undertakes to return the Leased Object to the Lessor not later than 10 (ten) calendar days from the 

moment when one of the events specified in clause 2.5 of the Agreement has occurred. The property is considered 

returned to the Landlord from the moment the Parties sign the Return Act. 

2.7. The obligation to draw up an Acceptance-Transfer or Return Act rests with the Party that transfers or returns the 

Leased Object to the other Party to the Agreement. 

3. Lease term 

3.1. The lease term is eleven calendar months from the date of acceptance by the Lessee of the Leased Object under the 

Acceptance-Transfer Act. 



 
 

353 
 

Continuation of Annex 9 

3.2. If neither of the Parties within 30 days before the expiration of this Agreement declares its intention to terminate or 

amend it, this Agreement shall automatically be renewed for the same period and under the same conditions as provided 

by this Agreement. 

3.3. The lease term may be reduced only by mutual agreement of the Parties. 

4. Rent 

4.1. For the use of the Leased Object, the Lessee pays the Lessor a rent, regardless of the consequences of its economic 

activity, in the amount of ________________ hryvnias for each month of the lease term, including VAT. 

4.2. The rent is paid in non-cash form by transferring the amount specified in clause 4.1. of this Agreement to the 

current account of the Landlord monthly no later than the 10th day of the month following the reporting month. 

4.3. At the initiative of one of the Parties and by mutual agreement, the amount of rent, the frequency of payments and 

their forms may be changed at any time. 

4.4. The agreements of the Parties provided for in clause 4.3 shall be fixed in the relevant additional agreements, which 

shall form an integral part of this Agreement. 

4.5. The lessee has the right to make an advance payment of rent. 

4.6. If during the term of this Lease Agreement the inflation index determined by the State Statistics Committee of 

Ukraine for any calendar month is more than 400 (four hundred)%, the amount of rent for each subsequent month is 

determined by adjusting the monthly rent for the previous month to the index inflation for the current month. 

5. Rights and obligations of the Parties 

5.1. The landlord must: 

5.1.1. Transfer to the Lessee for use the Lease Object, according to the Acceptance-Transfer Act, which is an integral 

part of the Agreement. 

5.1.2. Inform the Lessee about all known shortcomings of the Leased Object. 

5.1.3. Transfer to the Lessee the Specification and technical documentation necessary for the normal use of the leased 

Object transferred by the latter. 

5.1.4. Timely and in full to fulfill the obligations undertaken in accordance with the terms of the Agreement. 

5.1.5. Assist the Lessee in resolving all issues related to the use of the Leased Object and preparation of documents 

(permits and licenses) required for business activities at the Leased Object. 

5.1.6. Carry out major repairs of the Leased Object or its component part or pay for such repairs, if by agreement of the 

Parties they are carried out or ordered by the Lessee. 

5.1.7. Eliminate the consequences of accidents and damage to the Leased Object, which occurred in circumstances 

beyond the control of the Parties. 

5.1.8. Accept the Lease Object from the Lessee after the expiration of the Agreement and in other cases provided for in 

paragraph 2.5. Agreement. 

5.1.9. Independently and at their own expense to pay a fee for land (land tax) in the amount and manner prescribed by 

current legislation of Ukraine. 

5.2. Landlord of the has the right: 

5.2.1. To check the availability, condition, efficiency of use and conditions of operation and intended use of the Leased 

Object by the Lessee. 

5.2.2. To demand from the Lessee compensation for damages caused by their fault due to violation of the terms of the 

Agreement. 
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5.2.3. Initiate the early termination of the Agreement in case of deterioration of the Leased Object due to its improper 

use or in case of delay by the Lessee in paying the rent for two months. 

5.2.4. Timely and in full to receive the rent determined by the Agreement, as well as to take the initiative to increase the 

amount of rent. 

5.3. The Lessee is obliged to: 

5.3.1. Accept under the Acceptance-Transfer Act and use the Leased Object in accordance with its purpose and the 

terms of this Agreement. 

5.3.2. Pay the rent on the terms specified in Section 4 of the Agreement. 

5.3.3. Ensure the preservation of the Leased Object, take measures to prevent any damage and damage to the Leased 

Object. 

5.3.4. Agree with the Landlord the amount of lease payments to be adjusted in the cases provided for in paragraph 4.3 of 

this Agreement. 

5.3.5. To provide the Landlord with information on the technical condition of the Leased Object within the terms 

specified in the Agreement. 

5.3.6. In the cases provided for in paragraph 2.5 of the Agreement in case of suspension or termination of the Lease 

Agreement to return to the Landlord Lease Object in good condition, not worse than at the time of its lease, taking into 

account physical wear, reimburse losses in case of deterioration or loss (full or partial) of the leased Property through 

the fault of the Lessee. 

5.3.7. Not to sublease the object of lease, both in full and in part, without the consent of the Landlord. 

5.3.8. Not to re-plan, reconstruct the Lease Object without the consent of the Landlord. 

5.3.9. Provide access to the premises for the Landlord's employees for inspection and control of the technical condition 

and technical equipment of the premises. 

5.3.10. Upon termination of this Agreement to return the Lease Object under the Acceptance-Transfer Act. 

5.4. The Lessee has the right to: 

5.4.1. Check the condition of the Leased Object transferred to them for rent, if necessary, reflect their claims in the Act 

of its transfer. 

5.4.2. Independently carry out their business activities using the Leased Object, in particular, independently determine 

the procedure for the use of the Leased Object. 

6. Improvement of the Lease Object. Sources of its funding 

6.1. The Lessee has the right to make any improvements to the Leased Object only with the written consent of the 

Lessor. Improvements made by the Lessee to the Lease Object without the consent of the Lessor are the property of the 

Lessor. 

6.1.1. Current and capital repairs of the Leased Object are carried out by the Lessee at their own expense and at the end 

of the reporting period are subject to reimbursement by the Lessor. The basis for determining the cost of work (repairs) 

is signed by the Parties bilateral Act of repair costs (services provided), and the Lessee provides all supporting 

documents to this Act. 

6.2. All improvements to the Lease Object made by the Lessee with the consent of the Lessor and at the expense of the 

Lessee are the property of the latter and in case of expiration of the lease can be dismantled by the Lessee provided that 

the technical condition of the Lease Object does not deteriorate. 

6.3. If the improvements made by the Lessee at their expense and in agreement with the Lessor cannot be separated 

from it without causing damage to it, the Lessor shall reimburse the costs of such improvements on the basis of 

documents submitted by the Lessee confirming the cost. 

7. Depreciation of the Leased Object 

7.1. Depreciation deductions for the Leased Object are accrued by the Lessor and remain at the disposal of the Lessor 

and are used for full restoration of fixed assets. Improvements to the Leased Object made through depreciation are the 

property of the Lessor. 
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8. Providing information 

8.1. In accordance with the terms of this Agreement, the Lessee is obliged to provide the Lessor with information on the 

technical condition of the Leased Object at least once a quarter. At the written request of the Landlord, such information 

must be provided immediately. 

8.2. In case of bankruptcy of the Lessee, the latter submits information about the initiation of the case immediately.  

9. Liability of the Parties 

9.1. In case of non-fulfillment of obligations under paragraphs. 4.1, 4.2 of the Agreement, the Lessee pays in favor of 

the Landlord for the entire period of delay a penalty of 0.3% of the amount of overdue payment for each day of delay. 

9.2. In case of non-fulfillment of obligations under clause 5.3.8 of the Agreement, the Lessee pays in favor of the Lessor 

for the entire period of delay a penalty of 0.3% of the book value of the Leased Object for each day of delay. 

9.3. Any other liability for non-performance or improper performance of the terms of the Agreement shall be borne by 

the guilty Party in accordance with the current legislation of Ukraine. Fulfillment by the guilty Party of the terms of this 

section of the Agreement does not release the latter from fulfilling the obligations assumed under this Agreement. 

9.4. If the Lessee has allowed the deterioration of the Leased Object or its destruction, they is obliged to reimburse the 

Lessor for damages, unless they proves that the deterioration or destruction was not their fault. 

9.5. The risk of accidental destruction of the Leased Object is borne by the Lessor. 

10. Force majeure 

10.1. The parties are mutually released from liability for partial or complete non-fulfillment of their obligations under 

the Agreement in the event that the fulfillment of obligations was impossible due to force majeure, that is extraordinary 

and unavoidable under the following conditions: natural disasters, accidents, fires, mass violations, strikes, military 

actions, illegal actions of third parties (except for actions of employees of the Parties) or other circumstances that arose 

after the signing of the Agreement and do not depend on the will of the Parties. 

10.2. Immediately after the occurrence of force majeure circumstances, but not later than three days after their 

occurrence, the Party declaring inability to perform its duties due to the occurrence of the above circumstances shall 

notify the other Party in writing of the existence of such circumstances. Such notice shall state the reasons for the non-

fulfilling of obligations under the terms of the Agreement and the approximate period of validity of such circumstances. 

11. Final provisions 

11.1. Termination of the Agreement unilaterally is not allowed, except in cases when one of the Parties systematically 

violates the terms of the Agreement and its obligations. In this case, the Party initiating the termination of the 

Agreement shall notify the other Party in writing of the termination of the Agreement not less than 20 (twenty) days 

prior to its termination. 

11.2. Disputes that arise between the Parties in the implementation of this Agreement shall be resolved through 

negotiations, and in case of disagreement shall be referred to the Commercial Court. 

11.3. The Agreement shall enter into force upon signing by the Parties to this Agreement and shall be valid for the entire 

term of the lease established by clause 3 of this Agreement. 

11.4. Changes and additions to the Agreement are accepted by mutual agreement of the Parties and are executed by 

separate additional agreements which are an integral part of the Agreement. 
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11.5. Reorganization of the Parties or transfer of ownership of the Leased Object to third parties is not recognized as a 

ground for change or termination of the Agreement and it remains valid for the new owner of the Leased Object (their 

successors). The terms of the Agreement will remain in force in cases when after its conclusion the legislation will 

establish rules that worsen or improve the situation of either Party, and in part of the Lessee's obligations to pay rent  

until complete fulfillment of obligations. 

11.6. The provisions of the Law of Ukraine "On Lease of State and Communal Property" do not apply to the legal 

relations of the Parties under this Agreement. In cases not provided for in this Agreement, the Parties shall be governed 

by the applicable civil legislation of Ukraine. 

11.7. After signing this Agreement, all preliminary negotiations, correspondence, preliminary agreements and protocols 

of intent on matters relating in one way or another to this Agreement shall cease to have legal force. 

11.8. All amendments to the text of this Agreement shall have legal force only if they are mutually certified by the 

representatives of the Parties in each individual case. 

11.9. The parties to this Agreement are payers of corporate income tax on general terms. 

11.10. The text of the Agreement is drawn up in the Ukrainian language in two copies, which have the same legal force 

(one copy for each Party). 

 

Legal addresses and details of the Parties 

 

Lessor Lessee 

________________________________ 

 

On behalf of the Lessor Director 

___________________________ 

 

 

________________________________ 

 

On behalf of the Lessee Director 

___________________________ 

 

 

 seal  seal 
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LEASE AGREEMENT 

(place)___________ «___» ___________ 20__ .        

 

______________________________(hereinafter referred to as "Landlord") in the person of 

______________________________, acting on the basis of ____________________________, on the one side, and 

________________________ (hereinafter referred to as the "Tenant") in the person of ________________, acting on 

the basis of ________________________, on the other side, theyreinafter referred to collectively as the “Parties” and 

each separately as the “Party” entered into this Lease Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) as 

follows: 

1. General provisions 

1.1. In the manner and under the conditions specified in this Agreement, the Landlord undertakes to transfer the Tenant  

the premises specified in this Agreement (hereinafter referred to as the “leased premises”) for a temporal period of paid 

use, and the Tenant undertakes to pay the rent to the Landlord. 

1.2. Address of the house where the rented premises are located: __________________________. 

1.3. Total area of the leased premises: __________________________________________ sq. m. 

1.4. Room number: ________________________. Floor: ________________________. 

1.5. Condition of the leased premises at the time of lease: suitable for use in accordance with the purpose of the lease, 

defined in paragraph 2.1 of this Agreement. 

1.6. Disadvantages of the leased premises at the time of lease: ___________________________ (for example, the 

premises need current repairs). 

1.7. The cost of the leased premises, taking into account its indexation ___________________________. 

1.8. The following property is also leased, which is located in the leased premises: 

______________________________________________________________________________. 

1.9. The parties agreed on a procedure to restore order following premises rented: repair of premises is carried out by 

___________________________________________________________. 

1.10. Depreciation deductions for leased Premises and Property provided by law are accrued by its Owner and are used 

for full restoration of leased fixed assets. 

2. The purpose of the lease 

2.1. The rented premises are provided to the Tenant for ______________________________________. 

3. The procedure for transferring the premises for rent 

3.1. Premises and leased property must be transferred by the Landlord and accepted by the Tenant  within 

___________________ from the date of entry into force of this Agreement, but not earlier than the date of signing by 

the Parties to this Agreement (in case of lease of real estate for at least three years - not earlier than the date of state 

registration of the Agreement) and the act of acceptance and transfer of premises and property. 

3.2. At the time of signing the deed of transfer, the Landlord hands over to the Lessee the keys to the leased premises. 

4. Lease term 

4.1. The lease term of the leased premises is ______ years from the date of acceptance of the leased premises under the 

act of transfer-acceptance. 

5. Rent and settlements under the Agreement 

5.1. The amount of monthly rent, taking into account its indexation is: ___________________________. 

5.2. The rent is paid by the Lessee in a non-cash manner to the current account of the Landlord no later than 

___________________ on the day of each _________________ month. 

5.3. The rent for each subsequent month is determined by adjusting the rent for the previous month to the inflation 

index for the following month. 

5.4. The amount of rent may be reviewed at the written request of the Landlord. 
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5.5. The Tenant's obligations to pay the rent are secured in the form of a deposit in the amount not less than the rent for 

the first (base) month of the lease. 

5.6. The Tenant has the right to pay the rent in advance for any period in the amount determined at the time of payment. 

5.7. The cost of utilities is not included in the rent. 

5.8. All costs for the use of telephones are paid by the Tenant independently. 

5.9. In case of suspension (termination) of the Lease Agreement, the Tenant pays the rent until the day of return of the 

Premises and Property according to the acceptance-transfer act inclusive. The expiration of the Lease Agreement does 

not release the Tenant from the obligation to pay the rent arrears, if any, in full, taking into account the sanctions. 

6. Rights and obligations of the Landlord 

6.1. The landlord is bound: 

- to ensure the unimpeded use by the Tenant of the leased premises under the terms of this Agreement; 

- issue to the Tenant documents certifying the conclusion between the Parties to this Agreement; 

- not to take actions that would prevent the Tenant from using the leased Property under the terms of this Agreement. 

6.2. The landlord has the right to: 

- control the availability, condition, directions and efficiency of use of the Premises and Property leased under this 

Agreement; 

- take the initiative to amend or terminate this Agreement; 

- to control the condition of the Premises and Property by visual inspection with drawing up of the inspection report. 

7. Rights and obligations of the Tenant 

7.1. The Tenant undertakes to: 

- use the leased premises exclusively in accordance with the purpose of the lease specified in clause 2.1 of this 

Agreement; 

- within one month after signing the Agreement to make a deposit provided for in this Agreement; 

- timely and in full to pay rent; 

- ensure the safety of the leased Premises and Property, to prevent its damage and destruction, to keep the Premises and 

Property in the manner prescribed by sanitary norms and fire safety rules, to maintain the leased Property in proper 

condition, not worse than at the time of its lease, physical wear, carry out fire safety measures; 

- comply with fire regulations, as well as the rules of use of heat and electricity energy, to prevent overloading power 

grids; 

- carry out at their own expense the current repair of the premises, which is rented at intervals ___; 

- not to carry out without the written consent of the Landlord reconstruction and redevelopment of the leased premises. 

- provide the Landlord with access to the leased object in order to verify its condition and compliance with the purpose 

of use for the intended purpose specified in this Agreement; 

- within one month after the conclusion of this Agreement to insure the leased Property not less than on its value 

determined by the Landlord; 

- by the 15th of each month, provide the Landlord with information on the transfer of rent for the previous month (a 

copy of the payment order with the mark of the servicing bank on the transfer of rent to the State Budget of Ukraine). At 

the request of the Landlord to reconcile mutual accounts for lease payments and draw up the relevant acts of 

reconciliation; 
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- in case of suspension or termination of the Agreement to return to the Landlord the leased Premises and Property in 

good condition, not worse than at the time of its lease, taking into account normal physical wear and tear, and reimburse 

the Landlord for losses in case of deterioration or loss (full or partial) of the leased Property; 

- incur costs related to the maintenance of the leased Premises and Property. Within 15 working days after signing this 

Agreement, enter into an agreement with the Landlord to reimburse the costs of the Landlord for the maintenance of the 

leased Property and the provision of utilities to the Tenant. 

- timely carry out capital, current and other types of repairs of the leased Premises at their own expense. 

7.2. The Tenant has the right to: 

- use the leased Premises and Property in accordance with its purpose and the terms of this Agreement; 

- use communication systems located in the rented premises; 

- sublease the property with the written consent of the Landlord; 

- install alarms and other security systems. 

8. Liability of the Parties for breach of the Agreement 

8.1. In case of breach of the obligation arising from this Agreement (hereinafter referred to as "breach of the 

Agreement”), the Party bears the responsibility determined by this Agreement and (or) the legislation in force in 

Ukraine. 

8.1.1. Violation of the Agreement is its non-performance or improper performance, that is performance in violation of 

the conditions specified in the content of this Agreement. 

8.1.2. A Party shall be presumed innocent and shall not be liable for breach of the Agreement if it proves that it has 

taken all measures necessary to ensure the proper performance of this Agreement. 

8.2. Rent, transferred late or not in full, is subject to indexation and is charged in favor of the Landlord, taking into 

account a penalty of the double NBU discount rate on the date of accrual of interest on the amount of debt for each day 

of delay, including the day of payment. 

8.3. If on the date of payment of the rent the debt for it is generally not less than three months, the Tenant also pays a 

penalty of 50% of the amount owed. 

9. Dispute resolution 

9.1. All disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be settled by negotiation between the Parties. 

9.2. If the relevant dispute cannot be resolved through negotiations, it shall be resolved in court in accordance with the 

established jurisdiction and jurisdiction of such dispute in accordance with the legislation in force in Ukraine. 

10. Effect of the Agreement 

10.1. This Agreement shall be signed by the Parties, sealed and subject to notarization and state registration. 

10.2. This Agreement is considered concluded and comes into force from the moment of its signing. 

10.3. The term of this Agreement begins at the moment specified in clause 10.2 of this Agreement and ends on 

______________________________________. 

10.4. The expiration of this Agreement does not release the Parties from liability for its violation, which occurred during 

the validity of this Agreement. 

10.5. The Agreement may be terminated at the request of one of the parties to the Agreement in the event of non-

performance by the other party of the obligations provided for in this Agreement. 

10.6. The Landlord has the right to terminate this Agreement by notifying the Lessee one month. 
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11. Final provisions 

11.1. All legal relations arising from or related to this Agreement, including those related to the validity, conclusion, 

performance, amendment and termination of this Agreement, interpretation of its terms, determination of the 

consequences of invalidity or violation of this Agreement, are governed by this Agreement and relevant norms of the 

legislation in force in Ukraine, as well as the customs of business turnover applicable to such legal relations on the basis 

of the principles of good faith, reasonableness and fairness. 

11.2. At the time of concluding this Agreement, the Landlord is a payer of corporate income tax on general terms. 

11.3. Upon signing this Agreement, all preliminary negotiations, correspondence, preliminary agreements, protocols of 

intent and any other oral or written agreements of the Parties on matters relating in any way to this Agreement shall lose 

their legal force, but may be taken into account in the interpretation terms of this Agreement. 

11.4. The Parties are fully responsible for the correctness of the details specified by them in this Agreement and 

undertake to notify the other Party in writing of their change in a timely manner, and in case of failure to notify bear the 

risk of adverse consequences. 

11.5. Assignment of the right of claim and (or) transfer of debt under this Agreement by one of the Parties to third 

parties is allowed only with the written consent of the other Party. 

11.6. Additional agreements and annexes to this Agreement are its integral parts and have legal force if they are made 

(concluded) in the same form as this Agreement. 

11.7. This Agreement is made in full understanding by the Parties of its terms and terminology in the Ukrainian 

language in ___________ authentic copies, which have the same legal force. 

 

Location and details of the Parties 

 

Landlord Tenant 

_________________________________ 

___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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AGREEMENT ON PROTECTION OF PRODUCTION (ECONOMIC) FACILITIES 

(place)___________ «___» ___________ 20__ .         

 

CUSTOMER: _______________________________, represented by _______________________________________, 

acting on the basis of ___________________________________________________________, on the one side, and 

SECURITY COMPANY: _______________________, represented by ______________________________________, 

acting on the basis of ____________________________, on the other side, have entered into this Agreement on the 

following: 

1. Subject of the Agreement 

1.1. The CUSTOMER instructs, and the SECURITY FIRM takes under protection the objects listed in the list and the 

plan (scheme) of objects which are protected, attached to the contract. 

1.2. Objects transferred under protection must meet the following requirements: 

a) the area around the perimeter of enterprises, production shops, warehouses, bases, construction sites and approaches 

to them, as well as shop windows, studios, pavilions and other protected premises should be illuminated with the onset 

of darkness _____________________________________________, 

 (type, type of lighting) 

to make them available for surveillance by security guards. Lighting of the territory of the protected object is not carried 

out in cases ________________________________. Storage of any materials inside the protected object can be carried 

out not closer than ______________ from a fence; 

b) walls, roofs, ceilings, attics, dormers, hatches and doors of premises in which inventory is stored, must be in good 

condition. On the windows of the lower floors of the following premises (except for the shop windows of shops, 

catering establishments and studios): _______________________________ metal bars or shutters with locks are to  be  

installed. The type of bars and shutters is agreed by the CUSTOMER with the local bodies of the State Fire Supervision; 

c) facilities must be equipped with the following technical means of protection:  ______________________________ 

(communication, alarm, fire alarm devices, lighting, fencing, locks, bolts, turnstiles, mechanized gates, observation 

decks, inspection rooms and storage for personal belongings of workers and employees) and fire extinguishers. Free 

access of the SECURITY FIRM to the installed devices of the security and fire alarm system and means for fire 

extinguishing should be provided on objects. The technical condition of facilities under protection, means of protection 

and fire extinguishing, additional need for these means, as well as the timing of their implementation are specified in a 

bilateral act drawn up at the time of the contract and is an integral part thereof. 

1.3. SECURITY FIRM together with the CUSTOMER and local bodies of the State fire supervision not less than twice 

a year carries out inspection of a technical condition of the protected objects, means of protection, including the devices 

of the security and fire alarm system listed in item 2 of this Agreement about what an act signed by the persons 

authorized by the SECURITY FIRM, the CUSTOMER and the local body of the State Fire Supervision shall be drawn 

up, indicating the terms of elimination of the deficiencies identified by the CUSTOMER and the terms of notifying the 

SECURITY FIRM and the local body of the State Fire Supervision. 

1.4. Protection of objects is carried out in the days and hours specified in the list of objects attached to the contract. The 

system of protection of objects and dislocation of posts are determined by the SECURITY FIRM and are notified to the 

CUSTOMER. 

1.5. Daily acceptance under protection of each object and its delivery to the CUSTOMER, including the objects 

equipped with the alarm system and connection to panels of the centralized supervision, is carried out in the following 

manner: _______________________________________________________________. 

1.6. INSTRUCTIONS OF THE SECURITY FIRM concerning observance of the established mode of protection, 

introduction and maintenance of technical means of protection according to requirements of the operating instructions, 

regulations and other documents are required for the CUSTOMER. Equipping facilities with technical means of 

protection and repair of these means are carried out at the expense of the CUSTOMER, except in cases of their failure 

due to the fault of the SECURITY FIRM. 
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1.7. The amount of the contract _______________________________________. Payment for security in accordance 

with the established tariffs is made monthly by payment orders of the CUSTOMER, which are handed over to the 

bank's institutions _____ days before the beginning of the next month. 

2. Responsibilities of the SECURITY FIRM 

2.1. SECURITY FIRM is obliged to: 

a) organize and ensure the protection of inventory and monetary amounts of the CUSTOMER, taken under protection 

from theft and prevent the intrusion of unauthorized persons to the protected objects; 

b) carry out access control regime at the facilities, control the import and export (import and export) of inventory items 

to the territory or from the territory of the protected object, according to the material permits of the established form; 

c) together with the CUSTOMER to carry out actions on introduction of technical means of protection; 

d) carry out maintenance of burglar alarm devices and troubleshoot at the request of the CUSTOMER as soon as 

technically possible; 

e) ensure compliance with the established rules of fire safety at posts by security guards during their service, and in case 

of detection of a fire at the protected object or the false going off of security and fire alarms due to technical 

malfunction immediately notify the fire department and use measures to eliminate fire and technical malfunction of 

security and fire alarm systems; 

f) accept seals from the CUSTOMER in the following cases: __________________________. 

3. Duties of the CUSTOMER 

3.1. The CUSTOMER is obliged to: 

a) carry out actions specified in the contract for equipping facilities with technical means of protection, create 

appropriate conditions to ensure the preservation of inventory and assist the SECURITY FIRM in carrying out its tasks, 

as well as improve security organization and improve the pass and internal regimes at the object; 

b) before locking and placing the object under protection, check that there are no strangers, no electrical and gas 

appliances and other fire sources remain switched on  in the protected premises during non-working hours; 

c) to lock and seal the outer doors of warehouses, bases, production shops, shops, studios, pavilions, and other 

production and office premises. Seal the interior door if there is a vestibule. Close on the outside with padlocks, except 

for internal locks, and seal the doors of emergency exits. Cash, precious stones, gold, platinum and palladium, watches 

in gold, platinum and silver cases should be stored in safes or metal cabinets (boxes) attached to the floor, and 

especially expensive products after working hours - in separate closed premises, as well as in compliance with other 

applicable rules; 

d) install telephones in the locations of posts at facilities where there is internal telephone communication; during non-

working hours for facilities, install one of the city line telephones in a place accessible to security guards; 

e) turn on the burglar alarm after the end of the working day at the facility, and in case of its failure to immediately 

notify the SECURITY FIRM and not leave the facility until the fault is repaired or the object is transferred to the 

SECURITY FIRM in the prescribed manner. In 5 minutes after the notification on the panel of the centralized 

protection about taking object under protection to convince that the object has been accepted under protection. 
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4. Responsibility of the SECURITY FIRM 

4.1. SECURITY FIRM is materially liable for damage: 

a) caused by theft of inventory, committed by breaking in the protected premises of locks, windows, shop windows and 

fences, other means as a result of failure to ensure proper protection or due to non-compliance by the SECURITY FIRM 

with the established at the protected object order of export (removal) of inventory, as well as theft committed by 

robbery or theft; 

b) caused by destruction or damage of property (including by arson) by third parties who entered the protected object, 

as a result of improper performance by the SECURITY FIRM of the obligations under the contract; 

c) caused by fires or other reasons due to the fault of employees guarding the facility. The facts of theft, robbery, 

burglary, as well as the facts of destruction or damage to property by unauthorized persons who entered the protected 

object, or due to fire or other reasons due to the fault of employees guarding the objects, are established by the inquiry 

authorities, investigation, or court. 

4.2. The SECURITY FIRM shall notify the body of internal affairs and the CUSTOMER of the fact of violation of the 

integrity of the protected premises or infliction of damage to property. Until the arrival of representatives of the body of 

internal affairs or investigation, the SECURITY FIRM ensures the inviolability of the scene. Inventory balance 

accounting  must be carried out immediately upon arrival of the parties' representatives at the scene. 

4.3. Reimbursement to the CUSTOMER of damage caused by the fault of the SECURITY FIRM is carried out after the 

CUSTOMER provides a decision of the inquiry, investigation, or court verdict, which established the fact of theft, 

robbery, burglary, as well as destruction or damage to property by unauthorized persons. or due to a fire or other reasons 

due to the fault of the employees guarding the facility. The amount of damage must be confirmed by relevant documents 

and the calculation of the value of stolen, destroyed or damaged inventory and stolen sums of money, concluded with 

the participation of the SECURITY FIRM and verified with accounting data. The damage to be reimbursed includes the 

value of the stolen or damaged property, the amount of reduction in the value of damaged inventory, costs on restoring 

the damaged property, as well as the stolen sums. 

4.4. In case of identification of guilty persons, the property damage is recovered from them by the SECURITY FIRM. 

5. Term of the Agreement 

5.1. This Agreement is concluded for a period of __________________ and enters into force on the date of signing. 

5.2. All disputes under this Agreement shall be resolved in the manner prescribed by law. 

The contract with appendices is concluded in two copies, the first of which is in the SECURITY FIRM, the second - 

with the CUSTOMER. 

Legal addresses, bank details and signatures 

3. CUSTOMER 
 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

SIGNATURES 

 

 For the CUSTOMER 

 Head of __________ / __________ / 

 seal 

4. SECURITY FIRM 
_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

FOR THE SECURITY FIRM 

Head of __________ / __________ / 

seal 
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CONTRACT FOR CONSTRUCTION 

(place)___________ «___» ___________ 20__ .         

 

_______________________________________________ (name of enterprise, organization, institution) 

(hereinafter referred to as "Customer") in the person of _______________________, (position, surname, name, 

patronymic) acting on the basis of _____________, on the one side, and __________________________ (name of 

enterprise, organization, institution) (hereinafter referred to as "Contractor") in the person of 

________________________, (position, surname, name, patronymic), acting on the basis of _____________, on the 

other side, have entered into this Construction Contract (hereinafter referred to as "the Agreement") as follows: 

1. Subject of the Agreement 

1.1. In the manner and under the conditions specified in this Agreement, the Contractor undertakes to build and hand 

over to the Customer at its own risk the facility __________ in accordance with the approved (specified) design and 

estimate documentation and stipulated in this Agreement term, and the Customer undertakes to provide the Contractor 

with a construction site, design and estimate documentation, to provide timely financing of construction (and provision 

of necessary construction and other materials), to accept the completed object and to pay to the Contractor in full the 

cost of performed works (and materials if construction is carried out at the expense of the Contractor). 

1.2. Provision of construction with technological, energy, electrical equipment, apparatus and tools is entrusted to 

_______________________________(the Customer or the Contractor) 

2. Terms of the Agreement 

2.1. The Customer shall submit the construction site and design and estimate documentation to the Contractor no later 

than ___ days after the entry into force of this Agreement. 

2.2. No later than ____ days after receipt of the construction site and the above-mentioned documentation, the 

Contractor shall start construction. 

2.3. Terms of performance of separate volumes of works and their payment are provided in the calendar plan (appendix 

N 1 to this Contract) which is an integral part of this Contract. 

2.4. If in the course of the works the Contractor allows deviations from the requirements of the design and estimate 

documentation, which degrade the quality of the works, the Contractor is obliged to eliminate them at their own 

expense. 

2.5. If there is a need to make changes in the order of performance of works or estimates, the Contractor makes 

decisions on these issues only with the consent of the Customer. 

3. The amount of payment and the order of calculations 

3.1. The cost of construction works is _____ UAH. 

3.2. The Customer shall pay the Contractor for the performed works upon their gradual completion in accordance with 

the calendar plan, but not later than ___ days after receiving the volume of performed works. 

3.3. The final settlement for the construction of the facility by the Customer shall be made no later than ___ days after 

the acceptance of the constructed facility by the Customer's commission. 

4. Rights and obligations of the Parties 

4.1. The Contractor is obliged to: 

- perform the work specified in this Agreement qualitatively and within the period agreed in the calendar plan, to 

prevent deviations from the design and estimate documentation; 

- in case of necessity to make changes in the project of performance of works or their estimate to coordinate these 

questions with the Customer; 

- at their own expense to eliminate low-quality work and deviations from the project; 

- timely notify the Customer about the volume of works ready for acceptance and the object as a whole. 
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4.2. The Contractor has the right: 

- to receive payment for the performed volumes of works in the sizes and in the terms provided by the calendar plan; 

- to involve subcontracted specialized construction and other organizations of their choice to perform certain volumes of 

work; 

- __________________________________________________________________________________ (other rights). 

4.3. The Customer is obliged to: 

- ensure timely transfer to the Contractor of the design and estimate documentation no later than ___ days after the entry 

into force of this Agreement; 

- no later than ___ days after notifying the Contractor of the performance of a certain amount of work in accordance 

with the schedule to ensure their acceptance and payment in the amount provided for in this Agreement; 

- no later than ___ days after receiving a notice from the Contractor on the completion of construction to send a 

commission to accept the constructed object. The Commission must accept the object in the manner prescribed by 

applicable law, not later than ___ days from the beginning of its work. 

4.4. The Customer has the right: 

- to control the condition and quality of construction works and to demand from the Contractor at the expense of the 

latter to eliminate the revealed deviations from the project and to correct low-quality works; 

- __________________________________________________________________________________ (other rights).  

5. Liability of the Parties and settlement of disputes 

5.1. In case of breach of their obligations under this Agreement, the Parties shall bear the responsibility specified in this 

Agreement and the legislation in force in Ukraine. Violation of the obligation is its non-performance or improper 

performance, that is performance in violation of the conditions specified in the content of the obligation. 

5.2. The Parties shall not be liable for breach of their obligations under this Agreement if it occurred through no fault of 

their own. A party shall be presumed innocent if they proves that they has taken all reasonable steps to ensure that the 

obligation is properly performed. 

5.3. For the delay in the transfer of the design and estimate documentation to the Contractor, the Customer shall pay the 

Contractor a penalty in the amount of ____ UAH for each day of delay. 

5.4. In case of overdue payment for work performed and overdue final settlement for the constructed object, the 

Customer shall pay the Contractor a penalty in the amount of __% of the amount owed for each day of delay. 

5.5. For exceeding the terms of completion of construction of the object provided by this Agreement, provided there are 

no obstacles from the Customer, the Contractor pays the Customer a penalty of ___% of the value of the construction 

object for each day of delay, but not more than ___ UAH. 

5.6. All disputes related to this Agreement, its conclusion or those that arise in the process of fulfilling the terms of this 

Agreement shall be resolved through negotiations between the representatives of the Parties. If the dispute cannot be 

resolved through negotiations, it shall be resolved in court in accordance with the established jurisdiction of such 

dispute in the manner prescribed by the relevant legislation in force in Ukraine. 

6. Term of the Agreement and other conditions 

6.1. This Agreement shall enter into force upon its signing and shall remain in force until the Parties have fully fulfilled 

their obligations under this Agreement. 

6.2. Unilateral termination of this Agreement is not allowed, except in cases when one of the Parties systematically 

(more than ___ times) violates the terms of this Agreement. 

6.3. Early termination of this Agreement is possible only by mutual consent of the Parties, which is formalized by an 

additional agreement to this Agreement. 

6.4. After signing this Agreement, all preliminary negotiations, correspondence, preliminary agreements and protocols 

of intent on matters relating in one way or another to this Agreement shall cease to have legal force. 
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6.5. Amendments to this Agreement may be made by mutual consent of the Parties, which is formalized by an 

additional agreement to this Agreement. 

6.6. Amendments and supplements, additional agreements and appendices to this Agreement are an integral part of it 

and have legal force if they are set out in writing and signed by authorized representatives of the Parties. 

6.7. All legal relations arising in connection with the fulfillment of the terms of this Agreement and not regulated by it 

shall be regulated by the norms of the legislation in force in Ukraine. 

6.8. This Agreement is drawn up in the Ukrainian language, on __ pages in _______ copies, each of which has the same 

legal force. 

 

Location and details of the Parties 

 

The Customer 
 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

SIGNATURES 

 

 The Customer 

 __________ / __________ / 

 seal 

The Contractor 
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

The Contractor 

 ____________ / ___________ / 

seal 
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LOAN  AGREEMENT 

(place)___________ «___» ___________ 20__ .         

 

(last name, first name, patronymic) _______________________________________________, citizen of Ukraine, 

passport: series _________ No. ____________, issued_____________________________ place of residence 

___________________________________________ (full postal address), hereinafter referred to as the Lender, and 

(last name, first name, patronymic) _______________________________________________, citizen of Ukraine, 

passport: series ________ No. _______________, issued ___________________________ place of residence 

____________________________________________ (full postal address), hereinafter referred to as the Borrower, 

have entered into an Agreement on the following: 

1. The Lender provides the Borrower with a loan on "____" ________________ in cash in the amount of ___________ 

___________________________ (in numbers, words). 

2. The Borrower undertakes to repay the loan amount within the time and on the terms stipulated by this Agreement. 

3. The Parties have agreed that the Borrower will begin to repay its debt on "____" __________ in monthly (quarterly) 

equal shares of _________ hryvnias per month (quarter). 

In case of violation by the Borrower of the term established for repayment of the next part of the loan, the Lender has 

the right to demand early repayment of the entire remaining loan amount. 

4. The borrower has the right to repay the debt in full or in part at any time. 

5. In the event of a change of address, the Party that changed the address shall notify the other Party within _________ 

days. 

6. The Agreement is considered concluded from the moment of transfer of money to the Borrower. 

7. All disputes are resolved through negotiations, and in case of disagreement - in court. 

8. The Agreement is made in two copies, having the same legal force, one for each Party. 

 

Addresses and details of the Parties 

 

The Lender 
 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

SIGNATURES 

 

 The Lender 

 __________ / __________ / 

 seal 

The borrower 
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

The borrower 

 ____________ / ___________ / 

seal 
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CONTRACT ON PROVISION OF SERVICES 

(place)___________ «___» ___________ 20__ .         

 

_______________________, (hereinafter referred to as "the Customer") in the person of ______________________, 

acting on the basis of ___________________, on the one side, and _______________________, (hereinafter referred to 

as "the Contractor") in the person of ___________________________, acting on the basis of ___________________, 

on the other side, (hereinafter collectively referred to as the "Parties" and each separately as the "Party") have entered 

into this Service Provision Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement") on the following: 

1. General provisions 

1.1. In the manner and under the conditions specified in this Agreement, the Contractor undertakes to provide the 

following services (hereinafter referred to as "services") for a fee on behalf of the Customer within the period specified 

in the Agreement: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________, and the Customer undertakes to pay for the services provided. 

1.2. Detailed information on the services provided under this Agreement is contained in Annex № _ to this Agreement, 

and is defined in the Customer's assignment, which is provided by it to the Contractor by way of _____________ within 

___________________(time period). 

2. Rights and obligations of the Parties 

2.1. The Contractor is obliged to: 

- on the written assignment of the Customer to personally provide the latter with the services specified in this 

Agreement within ______ days from the date of receipt of the assignment; 

- ensure the quality of services provided in accordance with the requirements agreed by the Contractor with the 

Customer in Annex № ____ to this Agreement (or in accordance with the requirements that such services should 

normally meet); 

- if it is impossible to provide services within the period stipulated by this Agreement, immediately notify the Customer 

by __________. 

2.2. The Contractor has the right to: 

- receive from the Customer the information necessary for the provision of services under this Agreement, namely: 

__________, by _____________ within _______________; 

- receive payment for the provided services in the amounts and terms stipulated by this Agreement. 

2.3. The customer is obliged to: 

- accept from the Contractor the results of the provision of services by __________, if the services provided meet the 

terms of the Agreement, and pay for them in the amounts and within the period specified in this Agreement; 

- provide the Contractor with the information necessary for the provision of services. 

2.4. The customer has the right to: 

- refuse to accept the results of services provided if the services provided do not meet the terms of the Contract by 

__________ within ______________, and demand from the Contractor a compensation for damages if they arose as a 

result of non-performance or improper performance by the Contractor of its obligations under this Agreement; 

- _______________________________________________________________. 

3. Payment for services and the procedure for their acceptance 

3.1. For the provision of services provided by the Contractor, the Customer pays the Contractor ________ UAH during 

________________ by __________________. 

3.2. Delivery of services by the Contractor and acceptance of their results by the Customer is formalized by the Act of 

acceptance-transfer of the rendered services which is signed by authorized representatives of the Parties within 3 (three) 

working days after actual rendering of services. 
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3.3. The signing of the Act of acceptance-transfer of the provided services by the representative of the Customer is a 

confirmation of the absence of claims on their part. 

4. Liability of the Parties for breach of the Agreement 

4.1. In case of breach of the Agreement, the Party shall bear the responsibility determined by this Agreement and (or) 

the current legislation of Ukraine. 

4.1.1. Violation of the Agreement is its non-performance or improper performance, that is performance in violation of 

the conditions specified in the content of this Agreement. 

4.1.2. The Party shall not be liable for breach of the Agreement if it occurred through no fault of its own (intent or 

negligence). 

4.1.3. A Party shall be presumed innocent and shall not be liable for breach of the Agreement if it proves that it has 

taken all measures necessary to ensure the proper performance of this Agreement. 

4.2. In case of violation of the term of service provision, the Contractor shall pay the Customer a penalty in the amount 

of _______ UAH. 

4.3. In case of late payment for services provided by the Contractor, the Customer pays a penalty in the amount 

____________ for each day of delay. 

5. Dispute resolution 

5.1. All disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be settled by negotiation between the Parties. 

5.2. If the relevant dispute cannot be resolved through negotiations, it shall be resolved in court in accordance with the 

established jurisdiction and jurisdiction of such dispute in accordance with the current legislation of Ukraine. 

6. Effect of the Agreement 

6.1. This Agreement shall be deemed concluded and shall enter into force upon its signing by the Parties and affixing 

the seals of the Parties. 

6.2. The term of this Agreement begins at the moment specified in clause 6.1 of this Agreement and ends 

______________________________________. 

6.3. The expiration of this Agreement does not release the Parties from liability for its violation, which occurred during 

the validity of this Agreement. 

6.4. Unless otherwise expressly provided by this Agreement or the current legislation of Ukraine, changes to this 

Agreement may be made only by agreement of the Parties, which is formalized by an additional agreement to this 

Agreement. 

6.5. Amendments to this Agreement shall enter into force upon proper execution by the Parties of the relevant additional 

agreement to this Agreement, unless otherwise provided in the additional agreement itself, this Agreement or the current 

legislation of Ukraine. 

6.6. Unless otherwise expressly provided by this Agreement or the current legislation of Ukraine, this Agreement may 

be terminated only by agreement of the Parties, which is formalized by an additional agreement to this Agreement. 

6.7. This Agreement is considered terminated from the moment of proper execution by the Parties of the relevant 

additional agreement to this Agreement, unless otherwise provided in the additional agreement, this Agreement or in the 

current legislation of Ukraine. 

7. Final provisions 

7.1. All legal relations arising from or related to this Agreement, including those related to the validity, conclusion, 

performance, amendment and termination of this Agreement, interpretation of its terms, determination of the 

consequences of invalidity or breach of this Agreement, are governed by this Agreement and relevant norms of the 

current legislation of Ukraine, as well as customs of business turnover, which are applied to such legal relations on the 

basis of the principles of good faith, reasonableness and fairness. 
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7.2. Upon signing this Agreement, all preliminary negotiations, correspondence, preliminary agreements, protocols of 

intent and any other oral or written agreements of the Parties on matters relating to this Agreement shall cease to have 

legal force, but may be taken into account in interpreting the terms of this Agreement. 

7.3. The Parties are fully responsible for the correctness of the details specified by them in this Agreement and 

undertake to notify the other Party in writing of their change in a timely manner, and in case of failure to notify bear the 

risk of adverse consequences. 

7.4. Assignment of the right of claim and (or) transfer of debt under this Agreement by one of the Parties to third parties 

is allowed only with the written consent of the other Party. 

7.5. Additional agreements and annexes to this Agreement are an integral part of it and have legal force if they are set 

out in writing, signed by the Parties and sealed. 

7.6. All amendments to the text of this Agreement shall have legal force and may be taken into account only if they are 

in each case dated, certified by the signatures of the Parties and sealed. 

7.7. This Agreement is made in full understanding by the Parties of its terms and terminology in the Ukrainian language 

in two authentic copies, which have the same legal force - one for each of the Parties. 

7.8. At the time of concluding this Agreement, the Contractor is a payer of corporate income tax on general terms. 

 

Location and details of the Parties 

 

Customer 
 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

SIGNATURES 

 

 Customer 

 __________ / __________ / 

 seal 

Contractor 
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

Contractor 
____________ / ___________ / 

seal 
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CONTRACT  ON  JOINT ACTIVITIES 

(place)___________ «___» ___________ 20__          

 

Parties: 

Party-1 ___________________________________ (full name of the legal entity or full name of the natural person) in 

the person of _______________________, acting on the basis of _______________________, on the one side, and 

Party-2 ____________________________________________________________ (full name of the legal entity or 

name of the natural person) in the person of ______________, acting on the basis of __________________, on the 

other side, have concluded this Agreement on the following: 

1. Subject of the Agreement 

1.1. The parties agreed to organize joint activities in the field of ___________ to achieve the following economic and 

commercial goals: 

1.1.1. ______________________________; 

1.1.2. ______________________________; 

1.1.3. ______________________________. 

1.2. The Parties undertake to act jointly by pooling property, funds and efforts and (or) by using in joint products 

previously created by the Parties software, databases and technologies that are the property and intellectual property of 

the Parties. 

1.3. The Parties may provide each other with any financial, technological or organizational assistance. 

2. Mutual obligations of the Parties 

2.1. To achieve the objectives of this Agreement, the Parties undertake: 

2.1.1. To exchange information at their disposal on the subject of joint activities; 

2.1.2. Jointly within _______ to hold consultations to discuss issues of joint activities; 

2.1.3. If necessary, to carry out mutual crediting and financing on an interest-free and gratuitous basis on the terms 

stipulated in separate agreements; 

2.1.4. Execute joint orders and each other’s orders for joint activities on a priority and preferential basis. 

2.2. The joint activities of the Parties shall be carried out in accordance with the Work Program (Annex 1) attached to 

this Agreement, in which the Parties determine the terms, stages and conditions of joint activities. 

2.3. The Parties have the right to exercise mutual control over each other's activities under this Agreement by checking 

accounting and other documents. 

2.4. Each of the Parties has the right to engage third parties to fulfill its obligations under this Agreement, assuming 

responsibility to the other Party for their actions. 

3. Obligations of Party-1 

3.1. Party-1 under this agreement undertakes: 

3.1.1. Within __________ from the moment of signing this Agreement to transfer to the Party-2 a monetary contribution 

in the amount of _______ UAH; 

3.1.2. If necessary, make additional contributions to the joint activity in the amount of _______ UAH. By transferring 

money to the current account of Party-2 or by paying the costs of joint activities in accordance with the calculation of 

works provided to Party-2. 

4. Obligations of Party-2 

4.1. Party-2 under this agreement undertakes: 

4.1.1. After signing this Agreement, immediately start implementing commercial projects in accordance with the work 

program under this agreement; 
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4.1.2. Provide training (hiring) of appropriate personnel to perform work under this agreement; 

4.1.3. Provide within _____ Party-1 with information on the progress of joint projects; 

4.1.4. Provide timely financial statements on the use of funds. 

5. Joint business activities 

5.1. The conduct of joint business under this Agreement shall be carried out by mutual agreement of the Parties, which 

shall be accepted at the meetings of the representatives of the Parties either by written inquiry or by fax. 

5.2. The management of joint activities under this agreement, as well as the conduct of joint affairs is entrusted to Party-

2. 

5.3. Party-2 is the authorized representative of Party-1 and acts on the basis of a deed of trust, which Party-1 undertakes 

to issue within ____________ from the moment of signing this Agreement. 

5.4. Party-2 performs all necessary legal actions and acts to achieve the goal set under the agreement, in particular, 

registers this Agreement with the tax authority; opens a separate current account in the bank, through which it carries 

out all financial transactions for joint activities; maintains separate tax and accounting of joint activities; represents the 

common interests of the Parties in joint activities before third parties. 

5.5. Party-1 has the right to exercise control over the activities of Party-2 under this Agreement by verifying accounting 

and other documents. 

6. Contributions of the Parties 

6.1. Party-1 contribution: 

6.1.1. Cash: _______________________________; 

6.1.2. Property: ______________________________________; 

6.1.3. Labor participation: _______________________________; 

6.1.4. The share of Party-1 is: _______________________; 

6.1.5. Procedure and terms of contributions _______________; 

6.2. Party-2 contribution: 

6.2.1. Cash: _______________________________; 

6.2.2. Property: ______________________________________; 

6.2.3. Labor participation: _______________________________; 

6.2.4. The share of Party-1 is: _______________________; 

6.2.5. Procedure and terms of contributions _______________; 

6.3. When changing the scope of work performed, the Parties shall make appropriate changes and additions to this 

Agreement and specify their equity participation in joint activities. 

7. Joint property of the Parties under this agreement 

7.1. Monetary and property contributions of the Parties other than (including) intellectual property _________, as well 

as property created or acquired by the Parties as a result of joint activities, constitute their joint property. 

7.2. The joint property of the Parties shall be accounted for by Party-2 in accordance with the procedure agreed with 

Party-1. 

8. Distribution of results of joint activities 

8.1. Products that are the result of joint activities will be sold in the following manner: _________________________. 

8.2. All income received under this agreement as a result of joint activities is used primarily to reimburse material costs. 

8.3. The profits received by the Parties from joint activities shall be distributed in proportion to the shares specified in 

Article 6 of this Agreement. 
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8.4. Summarizing the results of joint activities, accounting for the costs of its conduct and distribution of profits 

between the Parties is carried out on the basis of a separate report, which is made by Party-2 on a quarterly basis. The 

report shall be transmitted to Party 1 no later than ____ days after the end of the reporting period. 

8.5. Each of the Parties shall not have the right to dispose of its share of property without the consent of the other Party, 

except for the share of products and income from joint activities, which comes to the disposal of each Party after the 

actual distribution. 

8.6. The actual distribution of profits shall be made by transferring the relevant share of profits to Party-1 and 

withholding the relevant share of profits by Party-2 or by distributing joint products in the manner determined by the 

Parties. 

8.7. Taxation of profits from joint activities is carried out by the Parties in the manner prescribed by current legislation 

of Ukraine. 

9. Costs and losses of the Parties under this agreement 

9.1. The joint costs and losses of the Parties shall be borne by the joint property and funds of the Parties acquired as a 

result of the joint activity. 

9.2. In case of insufficiency of joint property and funds to cover expenses and losses incurred as a result of joint 

activities, this coverage shall be provided by the Parties in proportion to their share in the profits. 

10. Liability of the Parties 

10.1. The parties to this agreement have the following responsibilities: 

10.1.1. Party-1: ____________________________________________; 

10.1.2. Party-2: ___________________________________________. 

11. Termination of the Agreement and settlement of disputes 

11.1. The parties are aware that their joint activities are carried out in difficult conditions of an unstable market, which 

increases the degree of risk of their business. In this regard, the Parties reserve the right to early termination of this 

Agreement due to changes in the economic situation in the country, the futility and inexpediency of joint management, 

as well as in case of impossibility to carry out their activities on the principles of self-employment and self-financing. In 

this case, the initiating Party is obliged to notify the other Party in writing no later than ______ months. 

11.2. The relations of the Parties are terminated by drawing up a separate agreement or an act on early termination of 

this Agreement. 

11.3. In the event of termination of this Agreement, after the parties have reimbursed the debts in the prescribed manner, 

the remaining funds and property shall be distributed among the Parties in proportion to their contributions (shares).  

11.4. This Agreement may be terminated at the request of one of the Parties in the event of non-performance by the 

other Party of its obligations. In this case, all the unfavorable consequences of termination are the fault of the Party. 

11.5. For violation of the terms of this Agreement, the guilty Party shall reimburse the damages, including lost profits, 

in the manner prescribed by applicable law of Ukraine. 

11.6. All disputes between the Parties on which no agreement has been reached shall be resolved in accordance with the 

legislation of Ukraine in the commercial court. 

11.7. The Parties determine that all possible claims under this agreement must be considered by the Parties within 

_______ days from the date of receipt of the claim. 

12. Other conditions 

12.1. The terms of this Agreement may be changed by mutual agreement with the mandatory preparation of a written 

document. 
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12.2. Neither Party may transfer its rights under this Agreement to a third party without the written consent of the other 

Party. 

12.3. This Agreement is made in two original copies, one for each of the Parties. 

12.4. In cases not provided for in this Agreement, the Parties shall be governed by the applicable civil legislation of 

Ukraine. 

12.5. After signing this Agreement, all preliminary negotiations on it: correspondence, preliminary agreements and 

protocols of intent on matters relating in one way or another to this Agreement shall lose their legal force. 

12.6. The Parties undertake in the implementation of this Agreement not to reduce cooperation only to compliance with 

the requirements of this Agreement, to maintain business contacts and take all necessary measures to ensure the 

efficiency and development of their commercial relations. 

12.7. The Annexes to this Agreement are an integral part thereof. 

 

Location and details of the Parties 

 

Seller 
 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

Signatures 

 

 Seller 

 __________ / __________ / 

 seal 

Buyer 
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

of the parties 

 

Buyer 

 __________ / ___________ / 

seal 
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VEHICLE RENTAL AGREEMENT 

(place)___________ «___» ___________ 20__ .         

 

_______________________________________________ (name of enterprise, organization, institution), 

(hereinafter referred to as "Lessor") in the person of ____________________ (position, surname, name, patronymic), 

acting on the basis of ___________, on the one side, and ___________________________ (name of enterprise, 

organization, institution), (hereinafter referred to as "Lessee") in the person of _____________________ (position, 

surname, name, patronymic), acting on the basis of ___________, on the other side, have entered into this Vehicle 

Lease Agreement (hereinafter referred to as “the Agreement”) on the following: 

1. Subject of the Agreement 

1.1. In the manner and under the terms specified in this Agreement, the Lessor undertakes to transfer to the Lessee for 

temporal paid use ____ units of cars of the brand ____________ with state registration numbers ______, and the Lessee 

undertakes to accept these cars and use them solely for ____________________ and pay the Lessor fee. 

1.2. Technical condition, signs, other characteristics of the cars which are transferred for rent, their completeness are 

reflected in Appendix N 1 to this Agreement. 

2. Rights and obligations of the Parties 

2.1. The Lessor assumes the following responsibilities: 

- within ___ days after the entry into force of this Agreement to transfer for lease to the Lessee the cars specified in this 

Agreement in proper technical condition, which ensures their normal operation. The transfer of vehicles is carried out 

according to the acceptance-transfer act, which is signed by the representatives of the Lessor and the Lessee (Appendix 

№ 2 to this Agreement); 

- at their own expense to insure cars for rent. 

2.2. The Lessor has the right to: 

- once in ___ months. to exercise control over the technical condition and intended use of the leased cars and to demand 

from the Lessee immediate elimination of violations; 

- demand an increase in rent subject to changes in the cost of services and tariffs; 

- alienate the leased cars, provided that the provisions of this Agreement (with appropriate adjustments) remain valid for 

the new owner of the cars. 

2.3. The Lessee assumes the following responsibilities: 

- use cars under the terms of this Agreement and in accordance with the purpose specified in paragraph 1.1 of this 

Agreement; 

- timely and in full to pay rent; 

- maintain cars in good technical condition, at their own expense to repair them and bear the costs of their operation; 

- after the expiration of this Agreement or after its early termination not later than ___ days to return vehicles to the 

Lessor in a technically serviceable condition under the acceptance certificate, which is signed by the representatives of 

the Parties. 

2.4. The Lessee has the right: 

- without the consent of the Lessor to enter into transportation contracts on their own behalf, as well as other contracts 

in accordance with the purpose of the vehicles; 

- raise the issue of reducing the rent by the Landlord when reducing tariffs and services that occurred after the 

conclusion of this Agreement; 
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- preferential purchase of cars leased under this Agreement, upon their alienation by the Lessor to third parties. 

- sublease the car only with the written consent of the Lessor. 

3. Rent 

3.1. The amount of rent under this Agreement is _____________ UAH per ____________. 

3.2. The Lessee pays the rent by transferring the appropriate amount to the current account of the Lessor within the 

following period: __________. 

3.3. The amount, form, frequency and method of payment of rent under this Agreement may be changed by mutual 

agreement of the Parties, which is formalized by an additional agreement of the Parties. 

4. Liability of the Parties 

4.1. In case of breach of their obligations under this Agreement, the Parties shall bear the responsibility specified in this 

Agreement and the legislation in force in Ukraine. Violation of the obligation is its non-performance or improper 

performance, that is performance in violation of the conditions specified in the content of the obligation. 

4.2. The Parties shall not be liable for breach of their obligations under this Agreement if it occurred through no fault of 

their own. A party shall be presumed innocent if they or she proves that they or she has taken all reasonable steps to 

ensure that the obligation is properly performed. 

4.3. In case of failure of cars rented under this Agreement, due to violation of the rules of their operation or other 

intentional actions of the Lessee, the latter reimburses the Lessor for the damage caused by these actions in full or with 

the consent of the Lessor carries out repairs at their own expense. 

4.4. For delay in payment of rent to the Lessor, the Lessee pays a penalty to the Lessor in the amount of 

________________ for each day of delay of the respective payment. 

4.5. For delay in the transfer to the Lessee of cars rented under this Agreement, the Lessor shall pay the Lessee a penalty 

in the amount of ___% of the annual rent for each day of delay in payment. 

4.6. For overdue return to the Lessor of cars rented under this Agreement, the Lessee pays the Lessor a penalty of ___% 

of the annual rent for each day of delay in payment. 

4.7. Payment or non-payment of penalties under this Agreement shall not release the Parties from fulfilling their 

obligations under this Agreement. 

5. Disputes resolution 

5.1. All disputes related to this Agreement, its conclusion or those that arise in the process of fulfilling the terms of this 

Agreement shall be resolved through negotiations between the representatives of the Parties. If the dispute cannot be 

resolved through negotiations, it shall be resolved in court in accordance with the established jurisdiction and 

jurisdiction of such dispute in the manner prescribed by the relevant legislation in force in Ukraine. 

6. Term of the Agreement and other conditions 

6.1. This Agreement shall enter into force upon its signing and shall be valid until "___" ___________ 20 ___. 

6.2. After signing this Agreement, all preliminary negotiations, correspondence, preliminary agreements and protocols 

of intent on matters relating in one way or another to this Agreement shall cease to have legal force. 

6.3. Amendments to this Agreement may be made by mutual consent of the Parties, which is formalized by an 

additional agreement to this Agreement. 
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6.4. Amendments and supplements, additional agreements and appendices to this Agreement are an integral part of it 

and have legal force if they are set out in writing and signed by authorized representatives of the Parties. 

6.5. All legal relations arising in connection with the fulfillment of the terms of this Agreement and not regulated by it 

shall be regulated by the norms of the legislation in force in Ukraine. 

6.6. This Agreement is drawn up in the Ukrainian language, on __ pages in _______ copies, each of which has the same 

legal force. 

 

Location and details of the Parties 

 

Lessor 
 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

SIGNATURES  

  

Lessor 

 __________ / __________ / 

 seal 

Lessee 
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

OF THE PARTIES 

 

Lessee 

 ___________ / ___________ / 

seal 
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APPROVED 

resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 

of July 9, 2002 № 944 

TYPICAL COMPULSORY LIABILITY INSURANCE AGREEMENT 

FOR DOG OWNERS FOR DAMAGE THAT MAY BE CAUSED TO THIRD PARTIES 

(place)___________ «___» ___________ 20__ . 

Insurer ____________, (full name, surname, name, patronymic of the manager, their powers ________________ series 

and number of the license and its validity) on the one side, and the insured _______________________ (surname, 

name, patronymic), ______________________ (address, date of birth, passport data - for an individual); 

_________________ full name, surname, name, patronymic of the head, _______________ their powers - for a legal 

entity) ____________________, on the other side, entered into this agreement as follows: 

1. The subject of the contract

1.1. The Insurer insures the civil liability of the insured - the owner of a dog breed _______ for damage that may be 

caused to third parties, in accordance with the Procedure and rules of compulsory insurance of liability of dog owners 

for damage that may be caused to third parties, approved by the Cabinet of Ministers of 9 July 2002 № 944 (hereinafter 

- the Procedure and Rules). 

1.2. The object of compulsory insurance is property interests that do not contradict the law, related to compensation by 

the insured for damage caused to life, health and/or property of third parties as a result of aggressive and/or 

unpredictable actions of the dog. 

1.3. An insured event is an event as a result of which the insured is civilly liable for compensation for damage caused to 

a third party and / or their property as a result of aggressive and / or unpredictable actions of the dog. The set of claims 

and lawsuits filed by third parties for damages caused by one event are considered one insured event. 

1.4. The sum insured for damage caused to the life and health of the injured individual is 11,000 (eleven thousand) 

hryvnias. The sum insured for damage caused to the property of third parties is 30,000 (thirty thousand) hryvnias. 

The insurance contract provides for a deductible - the share of losses that are not reimbursed by the insurer. The amount 

of the deductible is three non-taxable minimum incomes (____ hryvnias) for the insured event. 

1.5. The insurance payment under this agreement is determined based on the amount of one non-taxable minimum 

income for individuals and two non-taxable minimums for legal entities. 

1.6. The insurance payment in the amount of ______________ hryvnias must be transferred to the current account of 

the insurer (or paid in cash to its cash desk) within _______ days from the date of concluding this agreement.  

2. Rights and obligations of the Parties

2.1. The Insured undertakes: 

- pay the insurance payment within the period provided for in paragraph 1.6 of this agreement; 

- notify the insurer of all other valid insurance contracts on the object of insurance; 

- keep dogs in accordance with veterinary requirements; 

- provide the insurer's representative with an opportunity to inspect the keeping of dogs before concluding the insurance 

contract, during its validity and after the occurrence of the insured event; 

- take measures to prevent and reduce losses caused by the occurrence of the insured event; 

- notify the insurer within three days of the occurrence of the insured event; 

- submit a written application for payment of insurance indemnity within three working days from the date of 

determining the amount of damage; 

- provide the insurer with documents confirming the occurrence of the insured event and the amount of damage 

(certificate of the Ministry of Internal Affairs, trauma center, veterinary service, fire department, etc.).
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2.2. The insurer undertakes: 

- to acquaint the insured with the Procedure and rules; 

- take measures to draw up within two working days after the occurrence of the insured event the necessary documents 

for the timely payment of insurance indemnity; 

- to pay the insurance indemnity in the cases provided by the Procedure and rules; 

- keep secret information about the insured and their property status, except as provided by law. 

2.3. The Insured has the right to: 

- receive insurance indemnity in accordance with this agreement and the Procedure and Rules; 

- receive a duplicate of the contract of compulsory insurance in case of its loss; 

- elect an insurer; 

- to appeal against the refusal of the insurer to pay the insurance indemnity in court. 

2.4. The Insurer has the right: 

- to verify the accuracy of information about the object of insurance provided by the Insured; 

- to find out independently and with the involvement of experts the causes and circumstances of the insured event, the 

amount of losses and other circumstances that affect the determination of the grounds for insurance indemnity and its 

amount; 

- to increase the insurance payment by 2 times, if for the previous period insurance cases were recorded; 

- refuse to pay insurance indemnity in case of non-compliance by the Insured with the terms of this agreement and the 

Procedure and Rules, notify the Insured  concerning this decision in writing with a justification of the reasons for 

refusal. 

3. The procedure for payment of insurance indemnity 

3.1. To receive insurance compensation, the Insured submits documents to the insurer: 

- application for payment of insurance indemnity in connection with the occurrence of the insured event; 

- compulsory insurance contract; 

- act on the investigation of the insured event (in the case of an investigation); 

- extract from the court decision on recovery of damages from the Insured in the amount of damage (in case of 

consideration of materials in court); 

- documents certifying the satisfaction of the claim of a third party; 

- a copy of the certificate of incapacity for work of the injured individual or a certificate of a medical institution on a 

temporary health disorder in a child, certified in the prescribed manner; 

- a copy of the decision of the medical and social expert commission on the establishment of disability of the victim to 

an individual, certified in the prescribed manner; 

- a copy of the death certificate of the injured individual, certified in the prescribed manner. 

3.2. On the basis of the received documents the insurer or the person authorized by them within three days draws up the 

insurance act in the form defined by the insurer which is the basis for payment of insurance indemnity. 

3.3. The direct damage reimbursed by the Insurer is determined in the amount of the total loss, which is recorded in the 

insurance act drawn up by the Insurer or a person authorized by them. 

3.4. The amount of insurance indemnity is calculated by multiplying the direct loss by the percentage of insurance 

coverage and deducting from this product of the deductible. 

3.5. The decision on payment of insurance indemnity or refusal to pay must be made by the insurer within 10 days from 

the date of receipt of all necessary documents. In the event of a decision to refuse to pay insurance indemnity, the 

insurer shall notify the applicant in writing within three days from the date of its adoption, stating the reasons for 

refusal. 
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3.6. Payment of insurance indemnity is made within 15 working days from the moment of making the decision on 

payment of insurance indemnity. 

3.7. For late payment of insurance indemnity, the Insurer pays a penalty to the insured in the amount of 0.1 percent of 

the amount of insurance indemnity for each day of delay. 

3.8. Insurance indemnity is not paid in the case of: 

- intentional actions of the insured or the person in whose favor the insurance contract is concluded, aimed at the 

occurrence of the insured event. This norm does not apply to actions related to the performance of their civil or official 

duties, in a state of necessary defense (without exceeding its limits) or protection of property, life, health, honor, dignity 

and business reputation. The qualification of actions of the Insured or the person in whose favor the insurance contract 

is concluded is established according to the legislation; 

- commission by the insured of an intentional crime that led to the insured event; 

- submission by the Insured of knowingly false information about the object of insurance or the fact of occurrence of the 

insured event; 

- untimely notification by the insured about the occurrence of the insured event without valid reasons or creation of 

obstacles to the Insurer in determining the circumstances, nature and amount of losses; 

- when the insured event occurred due to non-compliance with the means of protection of the dog or non-compliance 

with the rules of its safety; 

- when the insured event was provoked by illegal actions of a third party, recognized as such in the prescribed manner; 

- damage or destruction of antiques, articles of precious metals, precious and semiprecious stones, religious objects, 

collections of paintings, manuscripts, banknotes, securities, documents confirming the right to intellectual property, as a 

result of aggressive and / or unpredictable actions; 

- causing moral damage as a result of aggressive and / or unpredictable actions of the dog; 

- when the aggressive and / or unpredictable action of the dog was associated with the elimination of riots and 

disturbances of public order, military conflicts, natural disasters, explosions of ammunition; 

- when a dog is harmed by another dog while participating in dog fights. 

3.9. The Insurer's refusal to pay the insurance indemnity may be appealed by the Insured in court. 

4. Term of the Agreement 

4.1. The insurance contract comes into force from the date of receipt of the insurance payment to the Insurer's account 

in accordance with paragraph 1.6 of this contract. 

4.2. The insurance contract expires in the case of: 

- expiration of its validity; 

- fulfillment by the Insurer of obligations to the Insured in full; 

- death (or forcible seizure) of the dog due to events not covered by the terms of insurance; 

- liquidation of the Insured, except as provided by law; 

- liquidation of the Insurer in the manner prescribed by law; 

- making a court decision to declare the insurance contract invalid. 

4.3. Disputes arising between the parties are resolved through negotiations, in case of disagreement - in the manner 

prescribed by law. 

4.4. The contract is made in two copies, each of which has the same legal force and is kept by both parties. 

4.5. Other legal relations of the parties under the insurance contract are regulated by law. 
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Location and details of the Parties 

Insurer 
______________________________ 

 ______________________________ 

SIGNATURES  

 For the Insurer 
 Head __________ / __________ / 

 seal 

Insured 
_______________________________ 

_______________________________ 

OF THE PARTIES 

For the Insured 
 Head ___________ / ___________ / 

seal 
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FACTORING AGREEMENT № _____ 

(place)___________ «___» ___________ 20__ .         

 

___________________________ (name of enterprise, organization, institution), (hereinafter referred to as "Factor") in 

the person of __________________________________ (position, surname, name, patronymic), acting on the basis of 

__________________, on the one side, and ____________________ (name of enterprise, organization , institutions) 

(hereinafter referred to as the "Client") in the person of ___________________________, (position, surname, name, 

patronymic), acting on the basis of __________________, on the other side, entered into this Factoring Agreement № 

_____ (hereinafter referred to as the "Agreement") about the following: 

1. Subject of the Agreement 

1.1. In the manner and under the conditions specified in this Agreement, the Client transfers to the Factor, and the 

Factor accepts and undertakes to pay to the Client all rights of claim for monetary obligations arising from the Client 

under the Agreement ____________ № ____ of "___" _____________ 20___, concluded between the Client and ___ 

_________________ (name of the debtor) (hereinafter referred to as the "Main Agreement"). 

1.2. Pursuant to this Agreement, the Factor takes the place of the Client (as a Lender) in the obligations arising from the 

above Agreement in respect of all rights of the Client, including the right to receive from the Debtor amounts of 

principal, interest, penalties (fines, penalties) in full. 

1.3. Characteristics of the rights transferred to the Factor by the Client under this Agreement: 

The total amount of debt _________, including: 

a) the amount of the principal debt ____________________________; 

b) the amount of interest (for a commercial loan) _____________; 

c) the amount of the penalty ___________________________________. 

1.4. Obliged person (debtor): 

Name: ______________________________________; 

Location: ___________________________________; 

Current account: ________ in ______________________________________; 

MFI ______ EDRPOU Code ____________________________; 

Payment term: ____________________________________. 

1.5. The Client's obligations to the Debtor under the Main Agreement, which consist of _________, at the time of 

concluding this Agreement, the Client has been fully fulfilled. 

2. Procedure for execution of the Agreement 

2.1. To exercise the rights acquired by the Factor, the Client submits the following documents during the signing of this 

Agreement: 

a) a certified copy of the Basic Agreement; 

b) certified act of acceptance / consignment note № ___ of "___" ________ 20___; 

c) _______________________________________________________________. 

2.2. No later than five working days after the entry into force of this Agreement, the Client is obliged to notify the 

Debtor of the conclusion of this Agreement and to notify that the payment in favor of the Factor is due. 

2.3. Debtor's settlements with the Factor in respect of the transferred rights of claim are carried out in the manner and 

forms established by the Basic Agreement. 

3. Contract price and settlement procedure 

3.1. For the transferred rights of claim to the Debtor under the Main Agreement, the Factor pays the Client ____ UAH. 

3.2. The Factor undertakes to transfer the amount of money specified in clause 3.1 of this Agreement to the Client's 

current account within ___ banking days after the entry into force of this Agreement. 

4. Liability of the Parties and settlement of disputes 

4.1. In case of breach of their obligations under this Agreement, the Parties shall bear the responsibility specified in this 

Agreement and the legislation in force in Ukraine. Violation of the obligation is its non-performance or improper 

performance, that is performance in violation of the conditions specified in the content of the obligation. 
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4.2. The Parties shall not be liable for breach of their obligations under this Agreement if it occurred through no fault of 

their own. A party shall be presumed innocent if they or she proves that they or she has taken all reasonable steps to 

ensure that the obligation is properly performed. 

4.3. The Client is liable to the Factor for the validity of the transferred rights of claim, but is not responsible for the 

Debtor's satisfaction of the Factor's claims. 

4.4. For late performance of monetary obligations, the guilty Party shall be liable in the form of a penalty of ____% of 

the amount of unpaid payment for each day of delay. 

4.5. For delay in the transfer of documents specified in paragraph 2.1 of this Agreement, the Client pays a fine of _____ 

UAH. 

4.6. All disputes related to this Agreement, its conclusion or those that arise in the process of fulfilling the terms of this 

Agreement shall be resolved through negotiations between the representatives of the Parties. If the dispute cannot be 

resolved through negotiations, it shall be resolved in court in accordance with the established jurisdiction and 

jurisdiction of such dispute in the manner prescribed by the relevant legislation in force in Ukraine. 

5. Term of the Agreement and other conditions 

5.1. This Agreement shall enter into force upon its signing and shall remain in force until the Parties have fully fulfilled 

their obligations under this Agreement. 

5.2. After signing this Agreement, all preliminary negotiations, correspondence, preliminary agreements and protocols 

of intent on matters relating in one way or another to this Agreement shall cease to have legal force. 

5.3. Amendments to this Agreement may be made by mutual consent of the Parties, which is formalized by an 

additional agreement to this Agreement. 

5.4. Amendments and supplements, additional agreements and appendices to this Agreement are an integral part of it 

and have legal force if they are set out in writing and signed by authorized representatives of the Parties. 

5.5. All legal relations arising in connection with the fulfillment of the terms of this Agreement and not regulated by it 

shall be regulated by the norms of the legislation in force in Ukraine. 

5.6. This Agreement is drawn up in the Ukrainian language, on _______ pages in _______ copies, each of which has 

the same legal force. 

 

Location and details of the Parties 

 

Factor 
 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

SIGNATURES 

 

 For the Factor 

 Head of __________ / __________ / 

 seal 

Client 
_______________________________ 

_______________________________ 

 

OF THE PARTIES 

 

For the Client 

Head of __________ / __________ / 

seal 
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FRANCHISING AGREEMENT 

(place)___________ «___» ___________ 20__ .         

 

________________ (name of enterprise, organization, institution), (hereinafter referred to as "Right holder") in the 

person of __________, acting on the basis of _________, on the one side, ________________ (position, surname, 

name, patronymic) and _________________ (name of enterprise , organization, institution), (hereinafter referred to as 

"User") in the person of _________, (position, surname, name, patronymic), acting on the basis of ___________, on the 

other side, entered into this Franchise Agreement (hereinafter referred to as "Agreement" ) about the following: 

1. Subject of the Agreement 

1.1. In the manner and under the conditions specified in this Agreement, the Right holder undertakes to provide the User 

for a fee for a period of ______ the right to use in business activities of the User in the territory of ______________ a 

set of exclusive rights due to the right holder, namely: 

- the right to a brand name; 

- commercial designation; 

- protected commercial information; 

- mark for goods and services; 

- _______ (other exclusive rights). 

1.2. If the legislation in force in Ukraine requires the transfer of any of the above exclusive rights in a separate 

contractual form or requires any special legal action, the transfer of such exclusive right from the right holder to the 

User is subject to the requirements, and the relevant agreements are signed by the Parties to this Agreement and must 

contain in its text a reference to this Agreement. 

2. Terms of the Agreement 

2.1. The User uses the set of exclusive rights provided under this Agreement in the following area of business activity: 

______________. The purpose of franchising is ____________________________. 

2.2. Each of the Parties to the Agreement has the right to withdraw from this Agreement at any time, subject to the prior 

written consent of the other Party. 

2.3. In case of termination of the rights belonging to the right holder to the brand name and commercial designation 

without replacing them with new similar rights, this Agreement shall be terminated. 

2.4. The transfer to another person of any exclusive right that is part of the set of rights granted to the User does not 

entail a change in the terms or termination of the Agreement. The new right holder becomes a Party to this Agreement in 

terms of rights and obligations relating to the alienated exclusive right. 

2.5. In the event that the Right holder changes their brand name or commercial designation, the right for the use of 

which are included in the set of exclusive rights, this Agreement remains in force with respect to the new brand name 

(or commercial designation) of the Right holder, unless the User requests the termination of this Agreement. In the 

event of renewal of this Agreement under the above conditions, the User has the right to demand a corresponding 

reduction in the remuneration due to the Right holder. 

2.6. If during the term of this Agreement the exclusive right granted to the User under this Agreement has expired, or 

such right has been terminated on other grounds, this Agreement shall continue in force, except for the provisions 

concerning the terminated right, and the User has the right to demand a corresponding reduction due remuneration to 

the Right holder. However, this Agreement is terminated if the termination of the relevant exclusive right entails the 

impossibility or inexpediency for the User to use the set of transferred rights in accordance with the purpose of 

franchising, defined in paragraph 2.1 of this Agreement. 

2.7. Subject to the proper performance of its obligations by the User after the expiration of this Agreement, the User has 

the right to enter into an Agreement for a new term and on the same terms. 

2.8. The Right holder has the right to refuse to enter into the Agreement for a new term, provided that within _______ 

years from the date of expiration of this Agreement they will not enter into  
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similar agreements with other persons and agree to conclude similar agreements, the validity of which will extend to the 

same territory in which this Agreement was in force. If before the expiration of _____ years the Right holder wishes to 

grant someone the same rights that were granted to the User under this Agreement, the Right holder is obliged to offer 

the User to enter into a new agreement or reimburse the losses incurred by the User. When concluding a new agreement, 

its terms must be no less favorable for the User than the terms of this Agreement. 

2.9. The Right holder has the right to determine the price of sale of goods by the User or the price of works (services) 

performed (those provided) by the User, or to set an upper or lower limit of these prices. 

2.10. With the consent of the Parties, executed by an additional agreement to this Agreement, the Parties have the right 

to establish a rule according to which the User has the right to sell goods (perform works or provide services) 

exclusively to a certain category of buyers (customers) or only to buyers (customers) in the territory defined in the 

Agreement. 

3. The amount of remuneration and the procedure for its payment 

3.1. For the use of the set of exclusive rights transferred under this Agreement, the User pays to the Right holder 

payments in the amount of ____ UAH. once per ______________ (month, quarter), by transferring these funds to the 

current account of the right holder. 

3.2. The amount of remuneration and terms of its payment may be changed by agreement of the Parties. 

4. Responsibilities of the Right Holder and the User 

4.1. The Right holder is obliged to: 

- within ___ calendar days from the date of entry into force of this Agreement to provide the User with technical and 

commercial documentation and provide other information necessary for the latter to exercise the rights granted to them 

under this Agreement, as well as instruct the User and its employees on issues related to these rights; 

- within ___ calendar days from the date of entry into force of this Agreement to transfer to the User the licenses 

provided for in this Agreement (permits, registration and legal documents), ensuring their execution in the prescribed 

manner. 

- provide the User with ongoing technical and advisory assistance, including assistance in training and retraining of 

employees; 

- control the quality of goods (works, services) produced (performed or provided) by the User on the basis of this 

Agreement; 

- ___________________________________ (other responsibilities). 

4.2. Responsibilities of the User: 

- use the brand name and / or commercial designation of the Right holder in the implementation of the activities 

provided for in this Agreement in the following way ______________; 

- ensure compliance with the quality of goods produced by them on the basis of the Agreement (works performed, 

services provided), the quality of similar goods (works, services) produced (performed and / or provided) directly by the 

right holder; 

- follow the instructions, indications of the Right holder, aimed at ensuring compliance of the nature, methods and 

conditions of use of the set of exclusive rights with the way it is used by the Right holder, including instructions 

concerning external and internal design of commercial premises applied by the User. The contract of rights; 

- provide buyers (customers) with all additional services that they could count on when buying (ordering) goods (work, 

service) directly from the Right holder; 

- not to disclose the secrets of the Right holder's production and other confidential commercial information received 

from them; 
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- to inform buyers (customers) in the most obvious way for them that they uses the brand name, commercial 

designation, mark for goods and services or other means of individualization of goods and services under the franchise 

agreement. 

5. Liability of the Parties and settlement of disputes 

5.1. In case of breach of their obligations under this Agreement, the Parties shall bear the responsibility specified in this 

Agreement and the legislation in force in Ukraine. Violation of the obligation is its non-performance or improper 

performance, that is performance in violation of the conditions specified in the content of the obligation. 

5.2. The Parties shall not be liable for breach of their obligations under this Agreement if it occurred through no fault of 

their own. A party shall be presumed innocent if they or she proves that they or she has taken all reasonable steps to 

ensure that the obligation is properly performed. 

5.3. All disputes related to this Agreement, its conclusion or those that arise in the process of fulfilling the terms of this 

Agreement shall be resolved through negotiations between the representatives of the Parties. If the dispute cannot be 

resolved through negotiations, it shall be resolved in court in accordance with the established jurisdiction and 

jurisdiction of such dispute in the manner prescribed by the relevant legislation in force in Ukraine. 

6. Term of the Agreement and other conditions 

6.1. This Agreement shall enter into force upon its state registration and shall be valid until _______, subject to the 

provisions of Art. 2 of this Agreement. 

6.2. After signing this Agreement, all preliminary negotiations, correspondence, preliminary agreements and protocols 

of intent on matters relating in one way or another to this Agreement shall cease to have legal force. 

6.3. Amendments to this Agreement may be made by mutual consent of the Parties, which is formalized by an 

additional agreement to this Agreement. 

6.4. Amendments and supplements, additional agreements and appendices to this Agreement are an integral part of it 

and have legal force if they are set out in writing and signed by authorized representatives of the Parties. 

6.5. All legal relations arising in connection with the fulfillment of the terms of this Agreement and not regulated by it 

shall be regulated by the norms of the legislation in force in Ukraine. 

6.6. This Agreement is drawn up in the Ukrainian language, on __ pages in _______ copies, each of which has the same 

legal force. 

 

Location and details of the Parties 

 

Right Holder 
 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

SIGNATURES 

 

 For the Right Holder 

 Head of __________ / __________ / 

 seal 

The User 
_______________________________ 

_______________________________ 

 

OF THE PARTIES 

 

For the User 

Head of __________ / __________ / 

seal 
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TRANSPORT FORWARDING AGREEMENT 

(place)___________ «___» ___________ 20__ .         

 

______________________________________________________________ (indicate the name of the party and the 

necessary information about it), (hereinafter referred to as "Forwarder") in the person of _____________________ 

(specify position, surname, name, patronymic) ____________________________________, acting on the basis of 

______________ (specify statute, power of attorney, regulations etc.) ______________________________, on the one 

side, and __________________ (specify the name of the party), ___________________________ (hereinafter referred 

to as the “Client”) in the person of ______________________________ (indicate position, surname, name, patronymic) 

______________________________________ (acting on the basis of _______________________ (specify: statute, 

deed of trust, regulations, etc.) ____________________________________________, on the other side, hereinafter 

referred to as "the Parties”, and each separately - "Party") have entered into this Agreement on freight forwarding 

(hereinafter referred to as "Agreement") on the following: 

1. General provisions 

1.1. In the manner and under the conditions specified in this Agreement, the Forwarder undertakes to perform for a fee 

and at the expense of the Client the services related to the carriage of the Client's cargo specified in Annex ___ to this 

Agreement (hereinafter referred to as "cargo"), namely: 

1.1.1. Registration of consignment notes for the sent cargo; 

1.1.2. Registration of receipt of the arriving cargo, its acceptance on quantity and quality; 

1.1.4. Additional services: checking the quantity and condition of cargo during its transportation, loading and unloading 

of cargo, payment of duties, fees and costs imposed on the customer, storage of goods until they arrive at the 

destination, receipt of documents required for export and import, customs procedures. 

1.2. Services under this Agreement are provided during the term of this Agreement on the basis of the Client's 

application, which is provided to the Forwarder in _________ form by ______________ not later than _____________. 

1.3. To confirm the provision of services by the Forwarder to the Client under this Agreement, the relevant acts shall be 

drawn up within ________________ by _______________. 

2. Rights and obligations of the Parties 

2.1. The Client issues to the Forwarder a duly executed deed of trust with all the powers necessary to provide services 

under this Agreement within _____________. 

2.2. The Freight Forwarder has the right to involve other persons in the performance of its obligations under this 

Agreement and shall be liable for any breach of this Agreement by them. 

2.3. The Client must provide the Freight Forwarder with documents and other information about the properties of the 

cargo, the conditions of its transportation, as well as other information necessary for the Freight Forwarder to perform 

the obligations under this Agreement by _____________ within ________________. 

2.4. The Freight Forwarder must notify the Client of the identified incoordintions and inconsistencies in the information 

received, and in case of incompleteness - to request the necessary additional information from the Client by _______ 

within __________. 

2.5. In case the Client does not provide the necessary information or documents, the Forwarder has the right to postpone 

the performance of the relevant duties until the provision of the specified information or documents. 

3. The amount and procedure of payment 

3.1. For the provision of services provided by this Agreement, the Client pays the Freight Forwarder _______ UAH. by 

transferring this amount to the current account of the Freight Forwarder during _______________________. 

4. Liability of the Parties for breach of the Agreement 

4.1. In case of breach of the Agreement, the Party shall bear the responsibility determined by this Agreement and (or) 

the current legislation of Ukraine. 
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4.1.1. Violation of the Agreement is its non-performance or improper performance, that is performance in violation of 

the conditions specified in the content of this Agreement. 

4.2. The Party shall not be liable for breach of the Agreement if it occurred through no fault of its own (intent or 

negligence). 

4.3. A Party shall be presumed innocent and shall not be liable for breach of the Agreement if it proves that it has taken 

all measures necessary to ensure the proper performance of this Agreement. 

4.4. The Client is liable for damages caused to the Freight Forwarder in connection with the breach of the obligation to 

provide information and documents specified in paragraph 2.3 of this Agreement. 

5. Dispute resolution 

5.1. All disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be settled by negotiation between the Parties. 

5.2. If the relevant dispute cannot be resolved through negotiations, it shall be resolved in court in accordance with the 

established jurisdiction and jurisdiction of such dispute in accordance with the current legislation of Ukraine. 

6. Effect of the Agreement 

6.1. This Agreement shall be deemed concluded and shall enter into force upon its signing by the Parties and its sealing 

by the Parties. 

6.2. The term of this Agreement begins at the moment specified in clause 6.1 of this Agreement and ends 

__________________________________. 

6.3. The expiration of this Agreement does not release the Parties from liability for its violation, which occurred during 

the validity of this Agreement. 

6.4. Unless otherwise expressedly provided by this Agreement or the current legislation of Ukraine, changes to this 

Agreement may be made only by agreement of the Parties, which is formalized by an additional agreement to this 

Agreement. 

6.5. Amendments to this Agreement shall enter into force upon proper execution by the Parties of the relevant additional 

agreement to this Agreement, unless otherwise provided in the additional agreement itself, this Agreement or the current 

legislation of Ukraine. 

6.6. Unless otherwise expressedly provided by this Agreement or the current legislation of Ukraine, this Agreement may 

be terminated only by agreement of the Parties, which is formalized by an additional agreement to this Agreement. 

6.7. This Agreement is considered terminated from the moment of proper execution by the Parties of the relevant 

additional agreement to this Agreement, unless otherwise provided in the additional agreement, this Agreement or in the 

current legislation of Ukraine. 

7. Final provisions 

7.1. All legal relations arising from or related to this Agreement, including those related to the validity, conclusion, 

performance, amendment and termination of this Agreement, interpretation of its terms, determination of the 

consequences of invalidity or breach of this Agreement, are governed by this Agreement and relevant norms of the 

current legislation of Ukraine, as well as customs of business turnover, which are applied to such legal relations on the 

basis of the principles of good faith, reasonableness and fairness. 

7.2. Upon the entry into force of this Agreement, all preliminary negotiations, correspondence, preliminary agreements, 

memoranda of intent and any other oral or written agreements of the Parties on matters relating to this Agreement shall 

cease to have legal force, but may be taken into account in interpretation of the terms of this Agreement. 

7.3. The Parties are fully responsible for the correctness of the details specified by them in this Agreement and 

undertake to notify the other Party in writing of their change in a timely manner, and in case of failure to notify bear the 

risk of adverse consequences. 
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7.4. Assignment of the right of claim and (or) transfer of debt under this Agreement by one of the Parties to third parties 

is allowed only with the written consent of the other Party. 

7.5. Additional agreements and annexes to this Agreement are an integral part of it and have legal force if they are set 

out in writing, signed by the Parties and sealed. 

7.6. All amendments to the text of this Agreement shall be valid and may be taken into account only if they are in each 

case dated, certified by the signatures of the Parties and sealed. 

7.7. This Agreement is made in full understanding by the Parties of its terms and terminology in the Ukrainian language 

in two authentic copies, which have the same legal force - one for each of the Parties. 

7.8. At the time of concluding this Agreement, the Parties are payers of corporate income tax on general terms. 

 

Location and details of the Parties 

 

Freight Forwarder 
 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

SIGNATURES 

 

 For the Freight Forwarder 

 Head of __________ / __________ / 

 seal 

Client 
_______________________________ 

_______________________________ 

 

OF THE PARTIES 

 

For the Client 

Head of __________ / __________ / 

seal 
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TYPICAL CONTRACT ON CARRIAGE OF CARGO BY CAR 

IN LOCAL AND LONG-TERM COMMUNICATION 

(place)___________ «___» ___________ 20__ .         

 

_______________________________________________, (detailed name of the Carrier) ___________________ in the 

person of __________________________________________, (position of, surname, name and patronymic - in full), 

acting on the basis of ___________________________________ (indicate the name of the entitling document) 

__________________________________________, on the one side, and  ________________________________ 

(detailed name of the Customer) _________________________________________________ in the person of 

_______________________________________ (position, surname, name and patronymic - in full), acting on the basis 

of __________________ (indicate the name of the entitling document ___________________________, on the other 

side, have entered into this agreement on the following: 

1. Subject of the Agreement 

1.1. The Customer undertakes to provide cargo for transportation, and the Carrier to accept it in the amount of _______ 

thousand tons and _______ thousand. km by nomenclature and by quarters stipulated by this agreement (according to 

appendix 1, which is an integral part of this agreement). 

1.2. The Carrier performs for the Customer transportation of goods in the amount of _________ thousand car-hours, 

stipulated in Annex 2, which is an integral part of this contract. 

1.3. In accordance with this agreement and within the quarterly plan, the Carrier and the Customer jointly determine 

specific monthly plans with decadal planned tasks for cargo transportation __ days before the beginning of each month 

of the quarter (according to Annex 3). 

1.4. The Carrier is obliged to perform transportation, and the Customer must ensure the acceptance and release of goods 

daily in ____ shifts during _______________________ (indicate the name of the days of the week, 

__________________________________________ including weekends and holidays). 

1.5. The Carrier performs for the Customer the following types of freight forwarding operations and services related to 

the transportation of goods: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

1.6. The contractual estimated cost of transport services under this agreement shall be: per ton of transported cargo 

(total) _________ hryvnias; for transportation of goods by cars, based on payment for their work for performed car 

hours and mileage (total) ________________ hryvnia; for freight forwarding operations (total) _________ hryvnias. 

Total __________________ hryvnias. 

2. Conditions of transportation 

2.1. Transportation of goods, including cars, the work of which is paid per car hour, is performed by the Carrier only on 

the basis of applications submitted by the Customer in the form in accordance with Annex 4 no later than ___ hours  on 

the day preceding the day of transportation, and for long-distance transportation - ___ hours before the day of 

transportation. In case of urgent transportation of goods with the consent of the Carrier, the Customer submits the 

application on the same day. The application, except tht urgent ones, must be accompanied by the agreed by the parties 

to the contract schedule of transportation, indicating the daily or average volume of cargo transportation (with 

subdivision by shifts), the beginning and the end of each shift. In agreement with the Carrier, the application for the 

carriage of goods may be submitted by telephone or online in "Computer - Computer" mode with notification of all 

necessary information. 

2.2. The carrier is obliged to: 

2.2.1. Determine the types and number of vehicles required for the carriage of goods specified in the application. 

2.2.2. Ensure timely submission of motor rolling stock to all loading points at the hours specified in the schedule agreed 

by the parties. 

 



391 

Continuation of Annex 21

2.2.3. Submit to load the serviceable rolling stock suitable for the carriage of goods in accordance with the application. 

2.2.4. Ensure the safety of the cargo from the moment of its acceptance for transportation until the moment of delivery 

at the destination to the person authorized to receive the goods. 

2.3. The customer is obliged to: 

2.3.1. Before the arrival of the car under load, prepare the cargo for transportation (pack, seal, mark, group by 

consignee, fill in the necessary information on the consignee documents for each consignee separately, write out if 

necessary a pass for the right of passage of the car to the place of shipment). 

2.3.2. Check the submitted rolling stock, including universal containers, from the commercial point of view to ensure 

both physical and quality preservation of the presented cargo. 

2.3.3. Maintain access roads to loading and unloading points, loading and unloading platforms, ramps, etc. in good 

condition, which would meet in full the labor protection and safety regulations for drivers and other employees of the 

Carrier, as well as ensure unimpeded and safe movement and free maneuvering for cars (road trains) with a load of up 

to _____ tons with a simultaneous front of loading (unloading) for _____________ cars (road trains). Have devices for 

illumination of workplaces and access roads to them when working in the evening and at night and needed accessories 

for loading (unloading) and auxiliary materials. 

2.3.4. Ensure timely and complete registration in the prescribed manner of transport documents and waybills, note in the 

consignment forms the actual time of arrival and departure of cars from the points of loading and unloading. 

2.3.5. Provide telephone communication to drivers and other representatives of the Carrier for official use at loading and 

unloading points. 

2.3.6. When performing centralized transportation, ensure the entry of rolling stock into its territory to perform loading 

and unloading operations on an emergency basis in accordance with the schedule agreed by the parties. 

2.3.7. Present small bulk cargoes for transportation, if possible, formed in larger packages, on pallets or in containers. 

2.4. The carrier is not responsible for the quality and weight of the net cargo, which is packaged, packed or sealed by 

the shipper. 

2.5. The issued waybill, certified by the Carrier, upon presentation by the driver, who acts as a freight forwarder, is the 

basis for them to receive the goods for transportation with the material responsibility of the Carrier. 

2.6. Loading and unloading of goods are carried out by agreement of the parties. 

2.7. Additional conditions: _____________________________________________________________________. 

3. The settling procedure

3.1. The amount of payment for transportation of goods and other operations and services related to transportation, and 

terms of settlements are determined by the parties by an agreement of any form, which is an integral part of this 

agreement. 

3.2. Settlements between the Carrier and the Customer are made in accordance with applicable law and within the time 

specified in the agreement. At the request of the Customer, when determining the amount of payment for transportation 

services, the Carrier submits a cost estimate. 

4. Liability of the Parties

4.1. The Carrier and the Customer in case of non-performance or improper performance of obligations under this 

agreement shall bear mutual liability within the limits provided by the current legislation of Ukraine and the mutual 

agreement concluded in accordance with paragraph 3.1 of the agreement. 
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4.2. The contract may be terminated at the request of one of the parties in accordance with applicable law. In the event 

that the other party does not agree, the termination of the contract is carried out in court. 4.3. The carrier is materially 

responsible for the preservation of the cargo from total or partial loss, damage or deterioration during transportation in 

the amount of actual damage, except as provided by the legislation of Ukraine. 

4.4. Disputes arising in the course of implementation of this agreement shall be resolved in accordance with the current 

legislation of Ukraine. 

5. Validity of this agreement and legal addresses of the Parties 

5.1. The term of this agreement is set from ________________ to _________________. 

5.2. Legal addresses of the parties: 

Carrier ______________________________________________________________ 

telephone __________ fax ____________ telex ___________ teletype ____________. 

Current account № ________ in __________ branch of the city bank _________. 

Customer _______________________________________________________________ 

telephone __________ fax ____________ telex ___________ teletype ____________. 

Current account № ________ in ___________ branch of the city bank _________. 

 

 

 Carrier 

 _________ / _______ / 

 seal 

Customer 

 __________ / _________ / 

seal 
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TYPICAL  FIXED-TERM  EMPLOYMENT  CONTRACT № _____ 

(place).___________ «___» ___________ 20__ .         

 

Joint-stock company "____________" (hereinafter "Enterprise") in the person of the director _________________ 

(hereinafter "Employer"), acting on the basis of the Statute, on the one side, and citizen __________________ 

(hereinafter "Employee"), on the other side, guided Code of Labor Laws of Ukraine, concluded this Fixed-Term 

Employment Agreement on the following: 

1. Subject of the Agreement, the term, general requirements and definitions 

1.2. The subject of this Term Employment Agreement (hereinafter - the "Agreement") is the employment relationship 

within the scope of duties defined by this Agreement between the Employee and the Company, which later on are 

implemented by the Employer. 

1.3. A fixed-term employment contract is an agreement under which the Employee undertakes to perform work within 

the scope of official duties or by written order of the Employer in case of extension of job responsibilities defined in this 

Agreement subject to internal administrative documents of the Company, and the Employer undertakes to pay the 

Employee wages and provide material and organizational working conditions necessary for the performance of official 

duties by the Employee and internal administrative documents of the Company, including those concerning the 

information system of the Enterprise, the intellectual property of the Enterprise, confidential information and trade 

secrets of the Enterprise. 

1.4. The employment relationship between the Employee and the Enterprise does not deny the rights and obligations of 

the Employee in terms of compliance with information system, intellectual property, confidential information and trade 

secrets of the Enterprise and does not deny the right to employment of the Employee with a party other than the 

Company without written permission of the Enterprise in cases when it is not related to services and goods, as well as 

related scientific (teaching) activities that are competitive in relation to services, goods and business plans of the 

Enterprise. The employment relationship between the Employee and the Company is also not denied in the context of 

the above-mentioned presence of entries in the Employee's employment record regarding the Employee's compliance 

with the requirements of this agreement. 

1.5. The Employee undertakes to perform the work personally assigned to them within the scope of official duties or by 

written order of the Employer in the event of extension of the boundaries of official duties specified in the Annex to this 

Agreement and are an integral part of this Agreement. At the same time, in accordance with the structure of the 

Company and the presence of subordinates, the Employee undertakes to organize work to fulfill the provisions of the 

Statute of the Company within official duties, personally adhering to the principles of friendliness, timeliness, 

reliability, completeness and professional responsibility. cannot be associated with such individual traits as selfishness, 

distortion of facts and data, hostility to customers and employees of the Company. The employee undertakes to adhere 

to the principles and norms of non-use without a license in the work of the Enterprise of intellectual property rights of 

third parties (in relation to this Agreement). The result of the performance of official duties should ensure the work of 

obtaining income and profit by the Enterprise. 

1.6. The employee is hired for the position of______________________________________. 

1.7. This Agreement enters into force on "___" ____________ 20___ on the basis of the order of the Enterprise and is 

valid until "___" ____________20___. 

1.8. The term "Parties" in this Agreement means the Enterprise and the Employee. 

 

Signatures of the Parties 

 

 Enterprise 

 __________ / _______ / 

 seal 

Employee 

____________ / ________ / 

seal 
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TYPICAL  SAMPLE  OF  A  MATRIMONIAL  AGREEMENT 

MARRIAGE  AGREEMENT 

(place)___________ «___» ___________ 20__ .         

 

Citizen (surname, name, patronymic)___________________ (citizenship) ________________________ on the one side 

and citizen (surname, name, patronymic)____________________ (citizenship) _________________ on the other side, 

hereinafter referred to as "spouse", voluntarily, by mutual consent entered into this agreement on the following: 

1. General provisions 

1.1. The spouses entered into a marriage contract in order to settle their property rights and obligations both during the 

marriage and in the event of its dissolution. 

1.2. The spouses undertake by mutual consent to take the necessary steps to achieve the goal within 

_______________________. (Spouses in this paragraph may provision for the general term of the marriage contract. 

For example: "... achieving the goal during the marriage (or five years from the date of the contract, etc.)" 

2. Subject of the Agreement 

2.1. Spouses, knowing the provisions of current legislation governing their property rights and obligations, establish a 

property regime different from that prescribed by law. 

2.2. Property of spouses ___________________________________________________ (form of ownership). (Spouses 

in this paragraph may specify the regime that suits their interests. In particular, to establish that all property (acquired 

during the marriage, as well as belonging to them on the right of personal private property) is their joint property, or to 

establish that all property, regardless of the time of its acquisition, belongs to each of them on the right of personal 

private property, etc.). 

2.3. The joint property of the spouses includes: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

2.4. Property belonging to the right of personal private property: to the husband: ________________________ 

________________________________________ wife: ________________________________________ 

______________________________________________________________. 

2.5. Features of the legal regime of certain types of property: _______________________________________ 

_______________________________________________. (At this point, the affiliation of securities, bank deposits, 

jewelry, antiques, valuables, etc. can be established). 

3. Additional conditions 

3.1. Citizen (s) ____________________________________________ (surname, name, patronymic) 

provides the citizen (s) ___________________________________________ (surname, name, patronymic) 

with the right of use _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________. 

3.2. Liability of one of the spouses under the agreements concluded by the other spouse. 

3.3. The right to maintenance. (Spouses may establish the procedure for granting maintenance to one of the spouses (or 

other family members, in particular, provide for the conditions, terms, amount of benefits, as well as determine the 

grounds for termination of the right to maintenance). 

3.4. The procedure for using the property belonging to the spouses (or each of them) to meet the needs 

______________________________________________________________________________ 

The parties may agree on the use of their property to meet the needs of children, relatives and other family members. 
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4. Final provisions 

4.1. This Agreement shall enter into force on __________________________. (It is established depending on time of 

the conclusion of the contract. Thus, if the contract is concluded before the state registration of marriage, the contract 

enters into force from the moment of state registration of marriage, and if the marriage contract is concluded by the 

spouses, it enters into force from the moment of notarization). 

4.2. The spouses have the right by mutual consent at any time to amend this agreement by concluding an additional 

agreement. Unilateral waiver of the marriage contract is unacceptable. 

4.3. All disputes that may arise during the term of the contract are resolved by the parties through negotiations. In case 

the spouses do not reach an agreement on the disputed issues, they are resolved in court in accordance with the current 

legislation, which must be applied in resolving disputes over the property relations of the spouses. 

4.4. The costs associated with the certification of this contract shall be paid by ________________________________. 

(Spouses may provide that the cost of a marriage certificate will be borne by one of them or to establish an equal share 

of contributions, or other). 

4.5. This agreement is made in _________________ copies (number of copies) _______________ (location of each 

copy) _______________________________. 

 

Signatures of the Parties 

 

Signature: ____________   Signature: ____________     
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