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1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА 

1.1. Сторони укладають цей Договір з метою забезпечення конфіденційності, 

запобігання незаконному розкриттю або іншому несанкціонованому використанню 

конфіденційної інформації та комерційних таємниць, обмеження недобросовісної 

конкуренції.  Підписання даного Договору  є достатнім та адекватним існуючим 

обставинам заходом, щодо забезпечення секретності комерційної таємниці в значенні 

ст.505 Цивільного кодексу України. 

1.2. Згідно Даного Договору Сторони розкривають одна одній певну інформацію, яка 

відповідно до ч.1 ст.21 Закону України «Про інформацію» віднесена до інформації з 

обмеженим доступом (надалі – Конфіденційна інформація), і використовують таку 

інформацію відповідно до вимог Цього Договору, чинного законодавства України і 

зобов’язуються не розголошувати її, дбаючи про формування та підтримання позитивного 

іміджу кожної із сторін, зміцнення та збереження ділової репутації, популяризації та 

просування на ринку ідеї (проекту) Сторони, що розкриває інформацію. 

1.3. Метою укладення цього Договору є  наміри Сторін обговорити визначені комерційні 

 
 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ  
2. Для цілей цього Договору: 

2.1. Термін «Сторона, що надає інформацію» означає будь-яку із Сторін, якій належить  

конфіденційна інформація та яка повідомляє іншій Стороні відомості та інформацію, які 

підпадають під визначення конфіденційної інформації за цим Договором. 

2.2. Термін «Сторона, що отримує інформацію» означає будь-яку із Сторін, яка отримує 

від Сторони, що надає інформацію, відомості та інформацію, які підпадають під 

визначення конфіденційної інформації за цим Договором. 

2.3. Термін «Сторона, що розголошує інформацію» означає будь-яку із Сторін, яка в 

порушення умов цього Договору неправомірно розголошує відомості та інформацію, які 

складають конфіденційну інформацію відповідно до цього Договору, та надані такій 

Стороні Стороною, що надає інформацію. 

2.4. Термін «Конфіденційна інформація» в тому числі, але не обмежуючись, включає: 

2.4.1. інформацію в  письмовій, усній (при зустрічах, під час обговорень та переговорів, і 

т. д.), візуальній або електронній формі, або на електронному носієві, касеті або диску), із 

зазначенням або без зазначення її конфіденційного характеру, яка прямо чи 

опосередковано розкривається до або після дати підписання цього договору іншій Стороні 

або будь-якому з його Представників, або яка надходить до Сторони цього Договору від 

контрагентів, або клієнтів іншої Сторони,  в тому числі:  

- будь-яких суб'єктів підприємницької діяльності; 

- фізичних осіб; 
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- юридичних осіб, в яких Замовник являється чи буде являтись Засновником, 

бенефіціарним власником, членом вищих та виконавчих органів цих юридичних 

осіб. 

Вказана в цьому пункті інформація, що отримана від інших Сторін (не від Сторони 

цього  Договору) і зазначена у письмовій формі або усній формі як така, що 

стосується проекту, вважатиметься  конфіденційною.  

 

 

Також термін “Конфіденційна інформація” може включати: 

у сфері основної діяльності Сторін:  

- відомості про ефективність основної діяльності;  

- відомості про плани розвитку, ідеї та інші комерційні задуми; 

- відомості про розробки що застосовуються, або плануються до застосування, відомості 

про перспективні методи управління, майбутні зміни організаційної структури, в тому 

числі організаційно-правової форми, майбутні зміни в організації виробництва, майбутні 

зміни штату працівників; 

у сфері фінансів:  
- відомості, що розкривають планові та фактичні показники фінансового плану;  

- відомості про вартість майна і його склад; 

- відомості про банківські розрахунки та операції, банківські зв'язки;  

- інформацію про специфіку міжнародних розрахунків з іноземними фірмами-

контрагентами;  

- дані про валютні операції і валютні рахунки: боргові зобов'язання; 

у сфері партнерських, управлінських та владних відносин і переговорів:  

- інформацію про специфікації вимог клієнтів і контрагентів Сторони, що надає 

інформацію; 

- інформацію про програми та частини програм Сторони, що надає інформацію; 

- інформацію про клієнтів та їх контрагентів, яка містить або не містить вихідний код в 

скомпільованому або не скомпільованому стані, про дані доступу і паролі до електронних 

систем; 

- дані про економічне і фінансове становище Сторін та їх клієнтів, а також про фінансові 

домовленості між Сторонами,їх контрагентами і діловими партнерами; 

- інформацію та знання про технологічні процеси, проекти, методи і технології Сторін; 

- списки представників, посередників, постачальників, покупців, консигнаторів, 

комісіонерів та інших контрагентів;  

- відомості про фінансовий стан, репутацію та інших характеристики контрагентів Сторін;  

- відомості про спеціальні умови та можливості співпраці;  

- відомості про одержувані замовлення та пропозиції;  

- відомості про факти підготовки та ведення переговорів, в тому числі про осіб, які ведуть 

переговори та заходи, проведені перед переговорами;  

- директиви та методики по проведенню переговорів, включаючи тактику, межі 

повноважень;  

- персональні дані потенційних та існуючих працівників, консультантів, підрядників 

Замовника;  

- схеми захисту бланків і документів; інформація про службове листування і саме 

листування; 

у сфері контрактів і договорів:  

- умови платежів і альтернативні схеми розрахунків;  

- очікувані обсяги комерційної діяльності та плани розвитку, відомості про наради. Умови 

укладених між сторонами договорів, зокрема інформація про перелік послуг, які надавали, 

надають чи надаватимуть Сторони; 

 у сфері безпеки: 
- інформацію, що стосується паролів і доступів, що використовувалися в роботі в період 

співробітництва Сторін;  
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- відомості, що становлять комерційну таємницю підприємців-партнерів, отримані на 

довірчій основі: 

  у сфері маркетингу:  
- відомості про способи та механізми реклами продукції, робіт, послуг; 

- відомості про способи та механізми просування продукції на ринках України та 

зарубіжжя;  

- відомості про продукцію, плани та обсяги її випуску та реалізації, введення у 

виробництво й обіг, способи захисту, просування на ринку та ін.; 

  у сфері об'єктів інтелектуальної власності:  

- відомості про коди і ключі ліцензійних програм; 

- відомості про розробку програмного забезпечення;  

- відомості про планування майбутніх ідей, їх реалізацію у сфері розробки програмного 

забезпечення;  

- інформацію про дослідницьку роботу, ноу-хау, схеми, дизайн, креслення, що стосуються 

продукції, програмного забезпечення, розробок, винаходів, процесів, формул та 

технологій; 

- відомості про програмний код, архітектуру, технології комп'ютерних програм (або їх 

складових частин), розроблених або які розробляються Замовником або будь-ким із 

працівників, афілійованих осіб, підрядників або агентів Замовника. 

2.4.2.   комерційну таємницю, що є інформацією, яка є секретною в тому розумінні, що 

вона в цілому або в певній формі та сукупності її складових не є відомою та 

легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона 

належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних 

існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка 

законно контролює цю інформацію, включаючи, але не обмежуючись: будь-які та всі ідеї, 

вдосконалення, винаходи, методології, роботи та інші інновації будь-якого характеру, що 

були винайдені, вигадані, розроблені, здійснені або втілені Стороною, яка їх повідомляє 

що надає інформацію, незалежно від того, чи є вони предметом авторських прав, патенту, 

товарного знаку, комерційної таємниці або ж мають будь-який інший юридичний захист 

(включаючи, формули, способи, бази даних, механічне та електронне обладнання, 

електронні блоки, комп' ютерне обладнання та його складові, програмне забезпечення для 

комп' ютерів і документацію на нього, шифрувальні технології, виробництво, способи 

рекламування, пакування та маркетингу, маркетингові плани, плани щодо нової продукції, 

технічні плани, стратегії ведення бізнесу, інформацію щодо стратегічних союзників та 

партнерів, фінансову інформацію, відомості технічного характеру, методології та способи, 

прогнози, інформацію про персонал Сторони, списки споживачів, комерційні таємниці, 

креслення продукту, властивості, специфікації, інформацію про потенційних та 

фактичних споживачів, постачальників, а також усі інші види документації, що 

передаються однією Стороною іншій); 

2.4.3 відомості, що стосуються поточної (в тому числі протягом останнього року до 

укладення цього Договору) та майбутньої діяльності Сторони, що надає інформацію; 

2.4.4. інша інформація, як визначена як конфіденційна іншими договорами, укладеними 

між Сторонами. 

2.5. Термін копія конфіденційної інформації означає будь-який документ в будь-якій 

формі і на будь-якому носії, електронний файл, примітки (записи) і витяг (виписка) будь-

якого виду, створені в будь-якому вигляді і будь-якій формі, у тому числі рукописні 

примітки, звіт, аналіз, дослідження, план, компіляція, дослідження або інші матеріали або 

документи, підготовлені Стороною цього Договору або від його імені, які містять або 

іншим способом відображають таку Конфіденційну інформацію, або будь-який інший 

спосіб представлення або запису та/або посилання на зміст інформації, яка містить, 

відображає Конфіденційну інформацію,  отримана або створена на основі Конфіденційної 

інформації; 

2.6. Термін розголошення Конфіденційної інформації - будь-які дія або бездіяльність, в 

результаті яких Конфіденційна інформація в будь-якій можливій формі (усній, письмовій, 
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електронній, іншій формі, в тому числі з використанням технічних засобів) стає відомою 

третім особам без згоди Сторони, що надає інформацію (передача або сприяння передачі 

Конфіденційної інформації третім особам, розголошення на публічних заходах, 

публікування Конфіденційної інформації, в тому числі у засобах масової інформації, 

шляхом публікацій у мережі Інтернет. соціальних мережах, тощо). 

2.7. Термін недобросовісна конкуренцією означає будь-які дії у конкуренції, що 

суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. Відносини, 

пов'язані з захистом від недобросовісної конкуренції, регулюються Цивільним Кодексом 

України, Законами України «Про захист від недобросовісної конкуренції»,  «Про захист 

економічної конкуренції»,  "Про Антимонопольний комітет України", міжнародними 

договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, 

іншими актами законодавства, виданими на підставі законів чи постанов Верховної Ради 

України. 

2.8. Сторона, що надає інформацію, залишається власником Конфіденційної інформації та 

власником матеріальних носіїв, що містять Конфіденційну інформацію і передаються 

іншій Стороні цього Договору.  Факт розкриття Конфіденційної інформації у зв’язку з 

цим Договором або передача матеріальних носіїв, що містять Конфіденційну інформацію, 

не означає передачу Стороні, що отримує інформацію будь-яких прав (без обмежень), 

пов’язаних з комерційною таємницею або авторським правом Сторони, що передає на 

Конфіденційну інформацію. 

2.9. Сторони визнають, що Конфіденційна інформація може бути прямо не позначена 

грифом «Конфіденційно», але, враховуючи особливості документообігу Сторін та 

специфіку надання послуг в інформаційних системах, така інформація вважатиметься 

конфіденційною, якщо доступ до неї не є вільним (наприклад, доступ до неї в електронній 

формі захищений паролем, або документоносії з інформацією перебувають у 

приміщеннях  з обмеженим доступом). 

2.10.У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо того, чи є інформація Конфіденційною, 

Сторона, що отримала інформацію, зобов'язується письмово звернутися  до Сторони, що 

надала інформацію з відповідним запитом та ставитиметься до такої інформації як до 

Конфіденційної до моменту отримання роз'яснення від іншої Сторони.  

2.11. Конфіденційною не являється інформація: яка була загально відомою до моменту 

підписання цього Договору або після його укладення стала загальнодоступною не з вини 

Сторони, що отримує інформацію (але не раніше її оприлюднення);  яка не може 

вважатись конфіденційною (або не може вважатись комерційною таємницею) згідно 

законодавства України; право на розголошення такої інформації надано письмово 

оформленим дозволом Замовника.  

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН ЩОДО ДОТРИМАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 
3.1. Сторона, що отримала інформацію зобов’язуються без письмового дозволу Сторони, 

що надає інформацію прямо або опосередковано не розголошувати Конфіденційну 

інформацію, окрім випадків коли таке розголошення вимагатиметься відповідно до Закону 

на підставі вмотивованого запиту  компетентних державних органів.  

3.2. За цим Договором Сторона, що отримала інформацію зобов'язується: 

3.2.1. не розголошувати Конфіденційної інформації будь-яким третім особам, включаючи 

органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та 

підпорядкування, афілійованих осіб, членів сім’ї та родичів особи, підприємця, посадових 

осіб  юридичної особи чи її найманих працівників; 

3.2.2. не використовувати названу Конфіденційну інформацію для власної вигоди. 

Вказаний обов’язок діє також протягом п’яти років після закінчення цього договору; 

3.2.3. дотримуватися такого ж ступеня секретності з метою уникнення розголошення або 

використання цієї інформації іншим особами, якого Сторона, що надає інформацію 

дотримувалася б в розумній мірі стосовно своєї власної Конфіденційної інформації 

аналогічного ступеня важливості; 

about:blank
about:blank
about:blank
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3.2.4. вживати всіх необхідних заходів для збереження конфіденційної інформації, в тому 

числі: 

3.2.4.1. забезпечити доступ до Конфіденційної інформації обмеженій кількості 

працівників і тільки тим працівникам, які безпосередньо  використовують зазначену 

інформацію у зв’язку з виконанням службових обов’язків, попередньо отримавши від 

зазначених працівників письмові Зобов’язання про нерозголошення відомостей, що 

становлять конфіденційну інформацію (як під час виконання ними відповідних 

виробничих функцій, так і у випадку їх звільнення з роботи, або відсторонення від 

виконання замовлення) та письмово попередити про кримінальну, адміністративну чи 

цивільно-правову відповідальність за розголошення відомостей, що становлять 

комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. При цьому відповідальність перед 

Стороною, що надає інформацію за порушення умов щодо конфіденційності такими 

працівниками несе Сторона, що отримує інформацію; 

3.2.4.2. надати перелік працівників, які будуть використовувати зазначену інформацію для 

виробничих та інших потреб; 

3.2.4.3. заборонити своїм працівникам протягом двох років після звільнення у 

відповідних договорах (контрактах) використання знань, отриманих в процесі роботи з 

Конфіденційною інформацією; 

3.2.4.4. здійснювати реєстрацію доступу своїх працівників до Конфіденційної інформації 

шляхом створення відповідних заходів контролю (паролів доступу, логіків, процедури 

реєстрації тощо) і надавати на вимогу іншої Сторони інформацію про такий доступ, який 

повинен включаючи прізвище працівника, матеріали, з якими він ознайомлений, 

ґрунтовне підтвердження необхідності ознайомлення, дату і час отримання і повернення 

відповідних матеріалів; 

3.2.4.5. не робити копій документів в більшій кількості, чим це необхідно для виконання 

працівниками  службових обов’язків,  забезпечити достовірний облік всіх копій і місць, де 

вони зберігаються, а також знищувати копії, якщо в їх використанні відпала необхідність; 

3.2.4.6. забезпечити захищену обробку Конфіденційної інформації на технічних засобах, 

підключених до мережі Інтернет і доступ до яких дозволений тільки авторизованим 

користувачам; 

3.2.4.7. забезпечити надійне зберігання інформації, що не дозволить отримати доступ до 

неї неавторизованим особам, в тому числі поза робочим часом; 

3.2.4.8. призначити осіб, відповідальних за розробку і практичне здійснення заходів по 

збереженню Конфіденційності інформації;     

3.2.4.9. не схиляти до розголошення зазначеної інформації будь-яких інших осіб, яким 

така інформація є відомою з тих чи інших причин. 

3.3. У разі виникнення потреби в розкритті інформації третім особам, в т.ч. у разі 

отримання запиту (письмового, усного, по електронній пошті) на інформацію, яка 

становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію від контрагентів, клієнтів і 

будь-яких державних органів, Сторона, що отримала інформацію  зобов’язана: 

3.3.1.  З’ясувати у контрагента, клієнта або представника державного органу необхідність 

отримання такої інформації (з чим пов'язаний такий запит; обсяг інформації, яка повинна 

міститися у відповіді); 

3.3.2. негайно повідомити про такий запит Сторону, що надала інформацію; 

3.3.3. отримати згоду Сторони на розкриття такої інформації; 

3.3.4. погодити з Стороною, що надала інформацію зміст і обсяг інформації, яка буде 

надаватися; 

3.3.5. у разі запиту правоохоронних органів направити копію зазначеного запиту Стороні, 

що надала інформацію та отримати відповідні інструкції щодо конкретного запиту. 

3.4. Сторона, що отримала інформацію, зобов’язана при виявленні фактів, які свідчать про 

інформованість третіх осіб про Конфіденційну інформацію, навіть в тому випадку, якщо 

така інформованість не є наслідком порушення умов цього Договору, повідомити про такі 

факти іншу Сторону в найкоротші терміни. 

3.5. Сторона, що надає інформацію залишає за собою право проводити аналіз заходів по 
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захисту Конфіденційної інформації, вжитих Стороною, що отримала інформацію. При 

відмові надати інформацію про заходи щодо захисту Конфіденційної інформації  чи 

виявленні недостатності вжитих заходів по захисту Конфіденційної інформації Сторона, 

що надала інформацію має право відмовити в наданні Конфіденційної інформації чи 

розірвати договір достроково. 

 

  

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ НЕДОБРОСОВІСНОЇ 

КОНКУРЕНЦІЇ 

4.1. В період дії Цього Договору  та протягом 2 (двох) років після завершення строку його 

дії (дострокового припинення) Сторона, що отримала інформацію зобов’язується: 

4.1.1.  утримуватись особисто та обмежити залучених працівників у спілкуванні з 

підрядниками, консультантами, учасниками, засновниками, акціонерами будь-якої 

юридичної чи фізичної особи-підприємця, основною або переважною діяльністю яких є 

послуги, безпосередньо пов’язані із сферою діяльності Сторони, що надає інформацію, а 

також будь-якої юридичної чи фізичної особи-підприємця, яке є кінцевим споживачем 

послуг, що надаються Стороною, що надає інформацію,  або будь-якого іншого 

підприємства, що прямо або опосередковано надає послуги Кінцевому клієнту; 

4.1.2. не схиляти  залучених працівників, консультантів, підрядників, замовників  (в тому 

числі тих, яким Сторона, що надає інформацію, надає послуги опосередковано) до 

припинення договірних відносин з Стороною, що надає інформацію, та/або невиконання 

договорів з ним. Схилянням в розумінні цього пункту Договору визнається, зокрема 

пропозиція працівнику, консультанту, підряднику, контрагенту Сторони, що розкриває 

інформацію, укласти договір на більш вигідних умовах з іншим контрагентом.  

4.1.3.  при розробці власних програмних продуктів та технологічних рішень не копіювати, 

не застосовувати, не розголошувати ідеї та проекти, які  застосовуються Стороною, що 

надає інформацію, і стали відомі іншій Стороні в результаті укладення цього Договору; 

4.1.4. не розголошувати, не використовувати, не застосовувати будь-яким іншим чином 

інформацію про Клієнтів Сторони, що надає інформацію,  отриману внаслідок укладення 

та виконання цього Договору; 

4.1.5. не посилатись на ідеї та проекти Сторони, що надає інформацію, не запозичувати її 

організаційні рішення, не використовувати дані про її Клієнтів, отримані в період 

співпраці з ним, для залучення таких клієнтів до обслуговування, не використовувати ім’я, 

комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів і послуг), 

рекламні та інші матеріали Сторони, що надає інформацію у власній господарській 

діяльності; 

4.1.6. не використовувати жодним іншим чином спеціальні знання, ідеї та проекти, які 

використовуються Стороною, що надає інформацію в своїх продуктах та рішеннях, про 

які стало відомо Стороні, що отримала інформацію внаслідок укладення цього Договору; 

4.1.7.  не поширювати у будь-якій формі неправдиві, неточні або неповні відомості, 

пов'язані з особою чи діяльністю Сторони, що надає інформацію, у тому числі щодо його 

товарів, які  можуть завдати шкоди його діловій репутації.  

4.2. Сторона, яка отримала інформацію і будь-які інші особи, пов'язані із нею, не повинні 

контактувати або брати участь у будь-яких переговорах з третіми особами, які також 

можуть бути потенційними Сторонами отримувачами інформації від сторони цього 

Договору. 

 

5. ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
5.1. У будь-який момент протягом терміну дії цього Договору на вимогу Сторони, що 

передала інформацію, а також негайно після його припинення (розірвання), Сторона, що 

отримала інформацію зобов'язується знищити всі пристрої, записи, дані, замітки, 

пропозиції, специфікації, обладнання, книги, плани, діаграми, брошури, супроводжувальні 

документи та специфікації на продукцію, фотографії, комп'ютерні програми або їх 

частини, та будь - яку іншу документацію (що міститься або зберігається на будь-якому 
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носію, включаючи паперові, магнітні, оптичні або будь-які інші), що були їй надані  на 

виконання цього Договору. Сторона, що отримала інформацію, не має право залишати 

собі будь-які з зазначених у цьому пункті копії матеріалів або інформацію та 

зобов'язується знищити всі копії таких матеріалів - носіїв інформації відразу після 

отримання вимоги Сторони, що надала інформацію або припинення (розірвання) Цього 

Договору. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
6.1. Сторони визнають, що порушення будь-якої з умов цього Договору може завдати  

суттєвої шкоди Стороні, що надає інформацію у майновій та немайновій формі (втрата 

довіри клієнтів, псування іміджу, ділової репутації, тощо), а тому розмір такої шкоди 

важко відобразити у грошовому еквіваленті. Враховуючи ці обставини Сторони 

домовились, що у разі порушення Особою, що отримала інформацію будь-якого із 

зобов’язань, визначеним цим Договором,  вона повинна сплатити на користь Особи, що 

надала інформацію, штраф в сумі, що еквівалентно 500.000 (п’ятсот тисяч) доларів США 

за курсом НБУ на дату оплати, а також відшкодувати документально підтверджені збитки, 

пов'язані з порушенням умов цього Договору а також відшкодувати документально 

підтверджені збитки, пов'язані з порушенням умов цього Договору. 

6.2. Сторони підтверджують, що розмір штрафу встановлений справедливо, з урахуванням 

розміру потенційної шкоди, що може бути завдана порушенням. 

6.3. Сторона, чиї права порушено, має право звернутись з даною вимогою до іншої 

Сторони в будь-яких юрисдикційних органах в будь-яких країнах, в яких  вважатиме це 

доцільним та зручним для захисту своїх прав та інтересів у відношенні знань та 

технологій які захищаються. 

6.4. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом 

переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом 

переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного в Україні 

законодавства. 

6.5. Сторона, що отримала інформацію, несе повну відповідальність за будь-які дії чи 

бездіяльність залучених нею третіх осіб, членів своєї сім’ї чи родичів, які прямо чи 

опосередковано призвели до розголошення чи розкриття конфіденційної інформації 

іншим особам. 

  

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
7.1. Цей Договір  набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до  

моменту укладення договору про надання послуг (створення інформаційного продукту, 

програми тощо). 

7.2. При недосягненні мети укладення цього Договору (пункт 2.3. Договору) протягом 1 

(Одного) року з моменту його підписання, Сторони можуть відмовитись від його  

подальшого виконання та  розірвати Цей Договір, уклавши відповідну письмову угоду.  

7.3. Розірвання (припинення) цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за 

його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

7.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення 

Сторонами відповідної додаткової угоди, якщо інше не встановлено в самій додатковій 

угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
8.1. 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 відповідними нормами чинного в Україні 

законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту 

на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 
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8.2. 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 братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору. 

8.3. 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. 

8.4. 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 їх печатками. 

8.5. 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. 

8.6. Якщо одне або більше положень цього Договору будуть визнані судом, незаконними, 

недійсними або неможливими до застосування, Договір повинен вважатися дійсним, як 

ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не 

існували. При цьому Сторони погоджуються зустрітися та, в дусі доброї волі, обговорити 

внесення необхідних змін до Договору, щоб відобразити первісні наміри Сторін цього 

Договору. 

8.8. 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. 

  

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ 

Фізична особа  

 
 
 
 
 
 

ТОВ «______________» 

 

 

 

________________ 

 

 
Генеральний директор 
_____________________  
 

 

 

 

  


