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Додаток  
до Правил надання поручительств 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РІКАРД» 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Рішеням єдиного учасника 
ТОВ «ФК «РІКАРД» №6 від «07» червня 2019 р.  
Директор ТОВ «ФК «РІКАРД» 
 
________________________ Телюк С.В. 
М.П. 

 
 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР 
НАДАННЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

 
м. _______                                                       "___" ____________ 20__ р. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РІКАРД», ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ:  42100015, місцезнаходження: ___________________________ (надалі іменується "Поручитель") в особі 
Директора _____________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
_________________________________________________(надалі іменується "Кредитор") в особі  

             (вказати найменування або ПІБ, місцезнаходження (адресу) та реквізити сторони) 
_________________________________що діє на підставі _______________________________ з іншої сторони, 
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові повноважної фізичної особи, що підписує договір) (вказати: статуту, 
довіреності, положення тощо) 
в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона", уклали цей Договір надання поручительства 
(надалі іменується "Договір") про таке. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  
1.1. У відповідності до цього Договору Поручитель поручається перед Кредитором за виконання обов'язку 

____________________________________________ (надалі іменується "Боржник") щодо виконання зобовязання за 
Договором  __________________________ (надалі іменується «Основний договір») на суму 
_____________________(____________________________) гривень.  

1.2. У випадку порушення Боржником обов'язку за основним договором, Боржник і Поручитель відповідають 
перед Кредитором як солідарні боржники. 

 
2. ОСНОВНИЙ ДОГОВІР 
2.1. Під основним договором в цьому Договорі розуміють Договір _______________ № ___ від "___" 

____________ 20__ р., укладений між Кредитором (в основному договорі іменується "____________") та Боржником (в 
основному договорі іменується "________________"). 

2.2. Термін дії основного договору становить до «___» _______________20__р. 
 
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
3.1. Обов’язки Поручителя:  
3.1.1. У разі порушення Боржником обов'язку за основним договором, самостійно виконати зазначений обов'язок 

Боржника перед Кредитором на підставі письмової вимоги Кредитора в строк ___________ шляхом 
_______________________________________________. 

3.1.2. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і Боржник, включаючи сплату основного 
боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків. 

3.1.3. У разі порушення Боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, Боржник і Поручитель відповідають 
перед Кредитором як солідарний боржник, якщо інще не буде встановлено за домовленістю Сторін. 

3.1.4. У разі одержання вимоги Кредитора поручитель зобов'язаний повідомити про це Боржника, а в разі 
пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Боржника до участі у справі.  

3.2. Обовязки Кредитора: 
3.2.1. У випадку виконання Поручителем обов'язку Боржника за основним договором у повному обсязі, Кредитор 

зобов'язується передати Поручителю всі документи, що підтверджують обов'язок Боржника у _______ - денний строк з дня 
виконання обов'язку. 

3.2.2. Не змінювати умови основного договору без згоди на те Поручителя, якщо внаслідок такої зміни 
збільшується обсяг відповідальності Поручителя. 

3.2.3. У випадку виконання Поручителем обов'язку Боржника за основним договором у повному обсязі, 
Поручитель набуває усі права Кредитора щодо обов'язку Боржника за основним договором, у тому числі й ті, що 
забезпечували його виконання. 
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3.3. Права Поручителя:  
3.3.1. Після виконання зобов’язання Боржника за Основним Договором до Поручителя, який виконав таке 

зобов’язання, переходять усі права Кредитора за Основним Договором.  
3.3.2. В односторонньому порядку розірвати цей Договір, якщо до Основного Договору були внесені зміни без 

письмової згоди на це Поручителя.  
3.3.3. Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора заперечення, які міг би висунути сам Боржник, за 

умови, що ці заперечення не пов'язані з особою Боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, 
якщо Боржник відмовився від них або визнав свій борг. 

3.4. Права Кредитора:  
3.4.1. У разі невиконання Боржником своїх зобов’язань за Основним Договором, має право у ____денний строк 

звернутися до Поручителя з вимогою про виконання таких зобов’язань. 
3.4.2. Кредитор має право на відшкодування збитків, які він зазанав внаслідок невиконання цього Договору. 
 
4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між 

Сторонами. 
4.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за 

встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. 
 
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з «___» _____________ _______р. з моменту його 

підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.  
5.2. Строк цього Договору складає __________________ (днів, місяців, років), починає свій перебіг у момент, 

визначений у п. 5.1 цього Договору, та закінчується «___» _____________ _______р. 
 
6. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 
6.1. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало 

місце під час дії цього Договору.  
6.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством України, зміни у цей Договір можуть 

бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 
6.3. 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. 

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством, цей Договір може бути 
розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

6.5. 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 в Україні 
законодавстві. 

6.6. Порука припиняється: 
- з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, 

внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності; 
- якщо після настання строку виконання зобов'язання кредитор відмовився прийняти належне виконання, 

запропоноване Боржником або поручителем; 
-  у разі переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового Боржника; 
- після закінчення строку, встановленого в Договорі;  
- в інших випадках, визначених чинним законодавством. 
 
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІНШІ УМОВИ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН 
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, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні 
законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту 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 братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору. 

7.3. Сторони несуть 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. 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. 

7.5. 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.  

7.6. 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. 
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8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ 
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 законодавством України.  

8.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, 
визначених змістом цього Договору. 

8.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи 
необережності).  

8.4. 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. 

 
9. ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
9.1 Підтвердження, що Кредитор ознайомлений з нормами ч. 2 статті 12 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Правилами надання поручительств 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«РІКАРД»________________________________________________________________________________. 

                                                                           (Кредитор) 
 

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 

 
ПОРУЧИТЕЛЬ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РІКАРД» 
Місцезнаходження: _____________________________; 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 42100015; 
Банківські реквізити: п/р _______________ в 
_________________, МФО ____________; 
Тел./факс: ____________________. 
  
Директор 
 
_________________________ /ПІП/ 
                м.п 
 

                            КРЕДИТОР 
______________________________________ 

                                  (найменування) 
______________________________________ 

                                (місцезнаходження, адреса) 
______________________________________ 

                                      (реквізити) 
 
 
 
 
 

_________________________ ( __________ ) 
         м.п. (у разі наявності) 

 
 

 
 
 
 
 


