
Тема 2. Організація договірної та претензійно-позовної роботи. Забезпечення 

трудової дисципліни. 

 

Практичне заняття 1 

Тема практичного заняття 1. Договірна робота на підприємстві 

 

           Мета: закріпити теоретичні знання студентів про порядок підготовки проектів договорів, їх 

погодження і укладання; порядок ведення претензійно-позовної роботи на підприємстві та контроль 

за її дотриманням. Навчити користуватися законодавчим та  інструкційним матеріалом; формувати 

правове мислення, вміти грамотно висловлювати думки та вміло застосовувати набуті знання у 

практичній діяльності; прищепити любов до обраної професії. 

Навчальна мета: у результаті опрацювання теми студенти мають   

знати:  

- суть,  значення договірної роботи на підприємстві; 

- суть,  значення претензійно-позовної роботи на підприємстві; 

- систему господарських договорів; 

- вимоги до форми і змісту господарських договорів та порядок їх реєстрації; 

- форму і зміст претензії та строки її розгляду; 

- форму і зміст позовної заяви та порядок її направлення до суду. 
уміти:  

- правильно визначати види господарських договорів та особливості їх укладання; 

- оформити претензію і позовну заву; 

- аналізувати судову практику з господарських спорів; 

- правильно складати й оформлювати процесуальні документи; 

- працювати із законодавчими та іншими нормативними актами, спеціальною літературою, 

електронними сервісами та реєстрами; 

- реалізовувати способи і механізми захисту прав та інтересів підприємства; 

- реалізовувати норми права у професійній діяльності, правильно застосовувати  

нормативно-правові акти; 

- визначати види юридичної відповідальності  за невиконання або неналежне виконання 

договірних зобов’язань. 

Забезпечити заняття:   

1.1. Дидактичний матеріал:навчало-методична картка, інструкційні картки.  

1.2. Наочні посібники: тематична презентація у Power Point. 

1.3. Технічні засоби навчання:  комп’ютер / планшет / телефон із доступом до Інтернету, 

мультимедійний проектор, екран. 

1.4. Інструкційні матеріали: правила техніки  безпеки під час роботи з персональним 

комп’ютером.  

Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Що таке «претензія»  і який порядок її пред’явлення?  

2.  Які строки розгляду претензії на наслідки її невиконання ? 

3. Які істотні умови господарського договору? 

4. Визначте систему господарських договорів. 

5. Визначте підстави і порядок розірвання господарського договору.  

6. Якому суду підсудні справи про невиконання або неналежне виконання господарських 

договорів? 



7. Хто вирішує питання щодо пред’явлення позову на підприємстві? 

8.  Який порядок підготовки і пред’явлення позову до господарського суду? 

Хід практичного заняття 

1. Ознайомлення з Розділом 5 Глава 20 Господарського кодексу України, ст.ст. 626-627, ст.ст. 

637-638 Цивільного кодексу України., Господарський процесуальний кодекс України. 

2. Розв’язання ситуаційних завдань щодо застосування норм господарського права, цивільного 

права, що порядку укладання і розірвання господарських договорів; господарського 

процесуального права при розгляді справ в суді першої інстанції. 

3. Підбиття підсумків заняття.   

 

Методичні рекомендації 

 Для вирішення ситуаційних завдань необхідно ознайомитись з нормами Господарського 

кодексу України (Розділ 5 Глава 20), ст.ст.626-627, ст.ст. 637-638 Цивільного кодексу України., 

Господарський процесуальний кодекс України.  

Майново-господарські зобов'язання, які виникають між суб'єктами господарювання або між 

суб'єктами господарювання і негосподарюючими суб'єктами - юридичними особами на підставі 

господарських договорів, є господарсько-договірними зобов'язаннями. Кабінет Міністрів України, 

уповноважені ним або законом органи виконавчої влади можуть рекомендувати суб'єктам 

господарювання орієнтовні умови господарських договорів (примірні договори), а у визначених 

законом випадках - затверджувати типові договори. 

При укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі: 

 вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які 

умови договору, що не суперечать законодавству; 

 примірного договору, рекомендованого органом управління суб'єктам господарювання для 

використання при укладенні ними договорів, коли сторони мають право за взаємною згодою 

змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або доповнювати його зміст; 

 типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, 

передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони не можуть відступати 

від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови; 

 договору приєднання, запропонованого однією стороною для інших можливих суб'єктів, коли 

ці суб'єкти у разі вступу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту.  

Господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України 

з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами 

щодо окремих видів договорів.  

Статтею 180 ГК України визначено істотні умови господарського договору. Відповідно до ст. 

181 ГК України господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного 

документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення 

господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, 

телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання 

замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного 

виду договорів. Проект договору може бути запропонований будь-якою з сторін. У разі якщо проект 

договору викладено як єдиний документ, він надається другій стороні у двох примірниках. 

Згідно із ч. 1 ст. 222 ГК та ч. 2 ст. 19 ГПК особи, які порушили права або законні інтереси інших 

суб’єктів, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії чи позову. Проте на практиці 



нерідко одній зі сторін доводиться вдаватися до відновлення порушених прав чи інтересів саме в 

такий спосіб – використовуючи претензію як законний засіб психологічного тиску.  

 

У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій суб’єкт 

господарювання чи інша юридична особа – учасник господарських відносин, чиї права або законні 

інтереси порушено, для безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів 

має право звернутися до нього з письмовою претензією (п. 2 ст. 222 ГК). 

Відповідно до положень п. 2 ст. 222 ГК, звернення із претензією в разі порушення умов 

господарського договору є правом, а не обов’язком потерпілої сторони. Тому вона може не 

скористатися цим правом, а відразу звернутися за захистом порушених прав до господарського суду. 

Утім, виняток становлять випадки, коли сторони прямо обумовили в договорі (контракті) про вжиття 

заходів досудового врегулювання спору або якщо такі заходи є обов’язковими згідно із законом (ст. 

19 ГПК) 

 

Вирішення ситуаційних завдань 

Ситуаційне завдання 1. 

 Приватне підприємство «Славутич» м. Новомосковськ, («Замовник») 17.03.2021. уклав з ТОВ 

«Велес» («Виконавець») договір про надання юридичних послуг (супроводження судової справи – 

оскарження рішення про застосування штрафних санкцій ). Згідно умов договору термін дії договору 

було встановлено до 17.07.2021. Оплата за надані юридичні послуги здійснюється щомісячно до 17 

числа кожного місяця. Чергове судове засідання було призначено на 20.07.2021., але у зв’язку з 

неявкою в судове засідання представника позивача – ПП «Славутич»., суд розглянув справу і 

прийняв рішення про відмову у задоволенні позовних вимог. 

 Отримавши рішення суду 25.07.2021., ПП «Славутич» направило претензію на адресу ТОВ 

«Велес» з вимогою повернути грошові кошти за договором, у зв’язку з тим, судова справа вирішена 

не на користь ТОВ «Велес» з вини ТОВ «Велес». 

Вам необхідно проаналізувати ситуацію і визначити: 

1. Підстави виникнення господарського зобов’язання. Момент виникнення і припинення 

господарського зобов’язання.   

2. Чи обгрунтована Претензія ПП «Славутич»? 

3. Порядок укладення змін (доповнень) до договору. 

4. Оформіть Договір про надання юридичних послуг. ( Додаток 1. Відсутні дані визначте 

самостійно). 

     Ситуаційне завдання 2. 

Будівельна фірма «Тріумф» 15.02.2021р. провела ділові переговори з Приватним 

підприємством «Пальміра» щодо майбутнього спільного проекту по будівництву спортивного 

комплексу в м. Київ. На переговорах між сторонами було досягнуто згоди, що в квітні 2021р. буде 

укладено договір про будівництво спортивного комплексу, про що було складено протокол. Але в 

травні 2021р. директор ПП «Пальміра» дізнався, що будівельна фірма «Тріумф» 30.04.2021 р. уклала 

договір про будівництво спортивного комплексу з іншим підприємством. 

ПП «Пальміра» звернулося до суду з позовом про відшкодування матеріальної шкоди, яка 

завдана Будівельною фірмою «Тріумф». В позовних вимогах зазначалось, що у зв’язку з тим, що 

Будівельна фірма «Тріумф» не виконала свої зобов’язання щодо укладення договору, ПП 

«Пальміра» понесла значні збитки, тому що розраховувала на цей договір і відмовилася від інших 

пропозицій. 



Вам необхідно проаналізувати ситуацію і визначити: 

1. Який  договор потрібно було укласти сторонам, згідно умов ситуації? 

2. Чи  обґрунтовано подано позов ? Як порядок розрахунку збитків визначено законодавством ? 

3. Які наслідки невиконання умов переговорів можуть настати для БФ «Тріумф»? 

 

    Ситуаційне завдання 3. 

Між ТОВ «Віола» і  ПП «Сармат» 19.02.2020р. було укладено договір поставки медичного 

обладнання № 678/2021 на суму 450000 грн.  Строк дії договору – 31.12.2020. У травні 2020р. 

працівниками податкової інспекції при перевірці ПП «Сармат» отримано офіційну інформацію з 

ЄДРПОУ, що згідно рішення господарського суду від 15.02.2020 р. ТОВ «Віола» ліквідовано.  

Вам необхідно проаналізувати ситуацію і визначити: 

1. Зобов’язання ТОВ «Віола» та ПП «Сармат», відповідно до  умов договору. 

2. Які правові наслідки невиконання (неналежного) виконання договірних зобов’язань? 

3. Які правові наслідки укладання договору після рішення суду про ліквідацію суб’єкта 

господарювання? 

4. Складіть Договір поставки, згідно умов ситуації. ( Додаток 2. Відсутні дані визначте 

самостійно)    

Ситуаціне завдання 4. 

 Між магазином «Меблі» («Замовник») та Приватним підприємством «Декор» («Виконавець») 

було укладено договір поставки товару (меблі). За умовами договору товар доставляється на адресу  

«Замовника» за рахунок і транспортом «Замовника». При доставці товару на склад «Замовника» 

було виявлено, що частина товару пошкоджена. Магазин «Меблі» направив Претензію на адресу ПП 

«Декор» щодо відшкодування збитків, які нанесені шляхом поставки товару неналежної якості. 

Приватне підприємство «Декор» Претензію не визнав, збитки не відшкодував. 

 Вам необхідно проаналізувати ситуацію і визначити: 

1. Який порядок відшкодування збитків визначений законодавством? 

2. Як визначається розмір завданих збитків? 

3. Чи правомірна Претензія магазину «Меблі»?  

4. Визначте порядок і строки розгляду претензії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приватне підприємство «Будівельник» м. Київ (позивач) звернулось до господарського суду 

Київської області з позовом від 24.06.2021 до відповідача - комунального підприємства 

«Житлобудсервіс», (с. Олександрівка, Київської області), в якому просить суд стягнути з відповідача 

заборгованість у загальному розмірі 105 тис. грн. за договором. Позовні вимоги обґрунтовані 

неналежним виконанням відповідачем зобов`язання за договором від 18.12.2018 № 12/18 в частині 

оплати послуг з охорони підприємства.  

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.07.2021 прийнято позовну заяву до 

розгляду, відкрито провадження у справі № 911/1901/21. і призначено підготовче засідання на 

15.07.2021. Також ухвалою суду зобов`язано відповідача у подати відзив на позов. 

В судове засідання 15.07.2021. позивачем подано заяву про зміну позовних вимог в частині суми 

стягнення ( з 105 тис. грн. до 110,0 тис. грн.), а також заяву про участь у судовому засіданні в режимі 

відео конференції. 

  

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1. Процесуальний строк подання відзиву на позов та правової наслідки його неподання. 

2. Які документи додаються до відзиву на позовну заяву? 

3.  На якій стадії процесу позивач має право змінити предмет або підстави позову? 

4. Порядок участі учасника справи в судовому засіданні в режимі відео конференції.  

5. Оформіть заяву, згідно умов ситуації. (Додаток №1.) Відсутні дані визначте самостійно. 

Ситуаційне завдання 2. 

Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» звернулося до Господарського 

суду м. Києва з позовом до Акціонерного товариства «Українська залізниця» про стягнення вартості 

нестачі вантажу в розмірі 65 139,51 грн. 

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов’язання щодо 

збереження перевезеного вантажу, у зв`язку з чим позивачу заподіяні збитки у розмірі вартості 

втраченого вантажу. 

Ухвалою Господарського суду від 01.02.2021 вказану позовну заяву залишено без руху у зв’язку 

з відсутністю доказів направлення позовної заяви відповідачу.  

Ухвалою господарського суду від 15.02.2021 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито 

провадження у справі № 9176/871/21. і зобов`язано відповідача подати відзив на позов до 20.02.2021. 
В судовому засіданні 22.02.2021. відповідачем пред’явлено зустрічний позов. 

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1.Правові підстави залишення позовної заяви без руху та строк її виконання. 

2.Які правові наслідки невиконання ухвали суду про залишення позовної заяви без руху? 

3. Чи правомірна в даному випадку ухвала суду від 01.02.2021.?  

4. Чи обґрунтоване подання зустрічного позову на стадії розгляду справи? 

5. Які дії має вчинити суддя щодо поданого зустрічного позову? 

Оформіть ухвалу про залишення без руху позовної заяви, згідно умов ситуації. (Додаток №2.) 

Відсутні дані визначте самостійно 

Зміст практичної роботи 

 

Після виконання практичного завдання студенти повинні: 

знати поняття «господарський договір» та систему господарських договорів, вимоги до 

форми і змісту договору та його істотні умови; поняття «претензія» її форма і зміст; поняття 

«позов» та його елементи; порядок подання і розгляду претензії ; порядок пред’явлення позовів 

у господарському судочинстві, вимоги до форми і змісту позовної заяви. 



уміти складати господарський договір, претензію, позовну заяву і визначати перелік 

додатків до позовної заяви і претензії.  

           Додаток 1. 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 м.___________________                                                                « ___» ________________20___р 

Замовник:____________________________________________________________________________  

в 

особі_____________________________________________________________________________________ 

що діє на 
підставі____________________________________________________________________________________ 

з одного боку, і 

Виконавець: 

в 

особі__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

що діє на підставі 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

з іншого боку, що разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке: 

1. Предмет Договору 

1.1. ____________________________________________ За завданням Замовника Виконавець надає 

Замовнику послуги з__________________________ в обсязі та на умовах, визначених цим 

Договором. 

1.2. _______ За цим Договором Виконавець надає Замовнику такі послуги: 
1.2.1.___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

1.2.2.__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 __________________ _____________________________________________________________________________________________________________ 

1.2.3.____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

2. Обов'язки Виконавця 

2.1.Якісно та вчасно надавати передбачені у п. 1.2 Договору послуги Замовнику. 
2.2.________________________________________ 

2.3. 

3. Обов'язки Замовника 



3.1.Надати Виконавцю на його вимогу всю інформацію, яка потрібна йому для належного виконання 
зобов'язання з надання 
передбачених цим Договором послуг. 
3.2. 
3.3.Оплачувати надані Виконавцем послуги на умовах та в порядку, визначеному цим Договором. 

4. Ціна та порядок оплати послуг 

4.1.Вартість послуг ________ 

4.2.Акт про надані послуги підписується Сторонами до числа місяця, наступного за календарним 

місяцем, в якому 

фактично надавалися послуги. 

4.3. ______________________________________________________________________ Замовник 

зобов'язаний оплатити визначену в акті про надані послуги вартість послуг у у строк __ з моменту 

підписання такого акта. 

5. Відповідальність та порядок вирішення спорів 

5.1.Сторони цього Договору несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх 
зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства. 
5.2.За одноразову необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань винна Сторона сплачує 
другій Стороні штраф у 
розмірі ____________ . 
5.3.За недотримання строків оплати наданих послуг, визначених у п. 4.2 цього Договору, Замовник 
сплачує Виконавцю пеню в 
розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення. 
5.4.Всі спори, що виникають з цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі 
неможливості досягти згоди 
шляхом переговорів Сторона має право звернутися до суду. 

6. Інші умови 

6.1.У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством 
України. 
6.2.Цей Договір укладений у двох примірниках по одному для кожної із Сторін. 
6.3.Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до _____________________. 
6.4.Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання 
Договору допускається лише у 
випадках, передбачених цим Договором та законодавством України. 
6.5.Будь-яка із Сторін має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, попередньо 
письмово повідомивши про це 
другу сторону за _______ днів.  

6.6.Замовник має статус платника податку на прибуток підприємств 

___________________________________________________________________________________. 

6.7.Виконавець має статус платника податку на прибуток підприємств 

__________________________________________________________________________________. 

7. Юридичні адреси та реквізити Сторін 

7.1. Замовник: 

Поштова (електронна) адреса та 
індекс________________________________________________________________________________ 

 Телефон/факс ____________________________________________________________________ 

Поточний рахунок _____________________________________________________________________ 



ЄДРПОУ __________________ 

7.2. Виконавець: 

Поштова адреса та 
індекс________________________________________________________________________________ 

Телефон/електронна адреса______________________________________________________________ 

Поточний рахунок ____________________________________________________________________ 

ЄДРПОУ _____________________________________________________________________________ 

Замовник        Виконавець 

________________________    _______________________________ 

_________________________    _______________________________ 

_________________________    _______________________________ 

М.П.         М.П. 

Замовниик 

  



Додаток 2 

Договір поставки  

м.__________________                                                                     "____ "_____________ 20 ___  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації, установи) 

(надалі іменується "Постачальник") в особі ______________________________________________, 

                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

що діє на підставі ___________________________________________________________________, 

з одного боку, та   ___________________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації, установи) 

(надалі іменується "Покупець") в особі _______________________________________________, 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

що діє на підставі _______________________________________________________________, 

з другого боку,  

            уклали цей Договір поставки (надалі іменується "Договір") про таке.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

         1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

         1.2.  Якісні і кількісні характеристики продукції, що є предметом поставки за цим 

Договором, строки поставки продукції за цим Договором визначаються у специфікації, що 

додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною. 

2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

             2.1. Якість продукції, що є предметом поставки за цим Договором, має відповідати 

державним стандартам і технічним умовам. 

             2.2. Постачальник зобов'язаний на кожну партію продукції, що є предметом 

поставки за цим Договором, видати сертифікат, який посвідчує відповідність названої 

продукції вимогам відповідних стандартів або технічних умов. 

http://yurporada.kiev.ua/ru/obraztsi-dogovorov/


             2.3 Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, підлягає обов'язковому 

маркуванню згідно з вимогами відповідних стандартів або технічними умовами. 

3. ТАРА І ПАКУВАННЯ 

             3.1. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, пакується у тару 

відповідно до вимог відповідних стандартів або технічних умов, зазначених специфікації, 

що додається до цього Договору. 

             3.2. Кожна упакована частина продукції, що є предметом поставки за цим 

Договором, повинна мати маркування на тарі, упаковці або бірці згідно із відповідними 

стандартами або технічними умовами. 

4. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ І УМОВИ ПОСТАВКИ 

             4.1. Постачальник відвантажує продукцію на адресу Покупця за цінами, що 

визначені чинними прейскурантами Постачальника. Дослідні зразки продукції оплачуються 

Покупцем за калькуляцією, розробленою Постачальником і погодженою із Покупцем.  

             4.2. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, відвантажується на 

адресу Покупця на умовах _________________________________________________. 

5. ТЕРМІН І ПОРЯДОК ВІДВАНТАЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ 

             5.1. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, відвантажується на 

адресу Покупця ___________________________________________________________. 

6. УМОВИ РОЗРАХУНКУ 

             6.1. Розрахунок за цим Договором між Постачальником і Покупцем провадиться 

шляхом 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЯКІСТЮ І КІЛЬКІСТЮ 

             7.1. Приймання продукції за кількістю і якістю провадиться Покупцем відповідно 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

8.1. 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. 

8.2. 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. 



            8.3. Кількість продукції, недопоставленої Постачальником у один здавальний період 

(квартал), додається до іншого здавального періоду. У цьому разі Покупець має право 

накласти на Постачальника штрафні санкції за загальну кількість недопоставленої продукції 

у межах шестимісячного строку давності. 

9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДАННЯ СПОРІВ І ПІДСУДНІСТЬ СТОРІН 

             9.1. 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. 

10. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

             10.1. Загальна вартість продукції, що є предметом поставки за цим Договором, 

визначається у розмірі __________________________________________________ грн. 

                            (суму цифрами і прописом) 

Примітка. У випадку зміни ціни на продукцію, що є предметом поставки за цим Договором, 

відповідно підлягає коригуванню загальна вартість продукції, що оформлюється 

додатковою угодою між Сторонами. 

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

13. ІНШІ УМОВИ 

13.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання 

Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. 

13.2. 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. 

13.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що 

оформляється додатковою угодою до цього Договору. 

13.4. 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.  

13.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не 

врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства. 

13.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, 

кожний з яких має однакову юридичну силу. 



АДРЕСА І  РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 Постачальник:   Покупець: 

________________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

____________________________________

_________ 

                  

(підпис)_________________________ 

М. П. 

  ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________

__________ 

 

                   (підпис)_____________________ 

М. П. 
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