
Договір про переведення боргу 

 

Київ           “____” ____________ 2018р. 

 

 

Товариство з обмеженою відповідадьністю “_________”, в особі директора ______, який діє на 

підставі Статуту товариства, який є первісним боржником (надалі іменується - Первісний боржник), 

з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідадьністю “_________”, в особі директора 

______, який діє на підставі Статуту товариства, який є новим боржником (надалі іменується - 

Новий боржник), з другої сторони, надалі разом іменуються Сторони, уклали даний договір про 

наступне: 

 

1. Предмет договору 

1.1. У відповідності до ст. 520 Цивільного кодексу України Первісний боржник переводить борг за 

Договором постачання продукції № ____ від “___” ______ 2017 р. (надалі у тексті - Основний 

договір), укладений між Первісним Боржником та ТОВ “___________________” (надалі іменується 

"Кредитор"), а Новий боржник приймає на себе зобов'язання за Основним договором.  

1.2. Цей Договір укладено Сторонами на підставі письмової згоди Кредитора на переведення боргу, 

що підтверджується його повідомленням № ____________ від "___"___________2018р., яке 

передане Новому кредитору. 

 

2. Оплата та порядок розрахунків 

2.1. Первісний боржник сплачує Новому боржнику за переведення боргу винагороду в  

розмірі _____( _____________ ) грн. 

2.2. Первісний боржник сплачує Новому боржнику за переведення боргу винагороду в розмірі 

визначеному у п.2.1. цього договору не пізніше 3-х банківських днів з дати укладання Сторонами 

данного договору. 

 

3. Порядок виконання зобов’язань 
3.1. Новий боржник вправі висувати проти вимог Кредитора всі заперечення, засновані на 

відносинах між Кредитором і Первісним боржником.  

3.2. Новий боржник зобов'язаний протягом ___ днів із дня виконання ним зобов'язання перед 

Кредитором письмово повідомити Первісного боржника про таке виконання із зазначенням дати, 

суми і форми виконання та з додаванням завірених Новим боржником копій документів, що 

підтверджують проведене виконання.  

3.3. З моменту набуття чинності цим Договором у Нового боржника виникає право вимоги до 

Первісного боржника в сумі, зазначеній в статті 2 цього Договору.Первісний боржник зобов'язаний 

сплатити цю суму Новому боржнику протягом ___ банківських днів із дня набуття чинності цим 

Договором.  

 


