
ДОГОВІР ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ БОРГУ 
 
 
м. ______                                                                     „___” ___________ 20 ___ року 

 
_____________________________________________, далі – Первісний боржник, 
в особі ________________________, діючого на підставі _______– з однієї сторони,  
та ______________________________________________, далі – Новий боржник, 
в особі ________________________, діючого на підставі _______, з другої сторони 
та ____________________________________________________, далі – Кредитор, 
в особі ________________________, діючого на підставі ________, з іншої сторони 
уклали Даний Договір про таке 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Первісний боржник має заборгованість перед Кредитором на суму         
_____________________ грн. (___________ грн., 00 коп.), що виникла на підставі          
Договору поставки від “__” __________20 __ року № ____ (далі — Борг). 

1.2. Первісний боржник підтверджує обсяг та підстави Боргу. 
1.3. Первісний боржник переводить Борг на Нового боржника в повному          

обсязі. 
1.4. Кредитор не заперечує проти переведення Боргу. 
1.5. Борг вважається переведеним на Нового боржника, а останній набуває          

статусу зобов’язаної особи перед Кредитором з моменту підписання Даного         
Договору. 
 
2. РОЗРАХУНКИ МІЖ СТОРОНАМИ 

2.1. Борг Нового боржника повинен бути погашений Кредитору в порядку та           
строки, визначені Договором поставки від “__” __________20 __ року № ___. 

2.2. Первісний боржник зобов’язується у строк до „____” _______________         
20 __ року сплатити Новому боржнику ____________ грн. (___________________)         
в оплату за погашення Новим боржником Боргу перед Кредитором 
 
3. ОБОВ’ЯЗКИ ПЕРВІСНОГО БОРЖНИКА 

3.1. Первісний боржник зобов’язується протягом 5 (п’яти) днів з моменту          
підписання Даного Договору передати Новому боржнику належним чином завірену         
копію Договору поставки від “__” __________20 __ року № ___ та інших            
документів, що відображають обсяги, характер та підстави Боргу, а також надати           
Новому боржнику відомості, що стосуються Боргу. 
 
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НОВОГО БОРЖНИКА 



4.1. Новий боржник зобов’язується належним чином виконати грошові        
зобов’язання, визначені п.2.1. та п.2.2. Даного Договору. 

4.2. Новий боржник має право висунути проти вимог Кредитора всі          
заперечення, що ґрунтуються на відносинах Кредитора з Первісним боржником. 
 
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за Даним          
Договором Сторони несуть одна перед одною майнову відповідальність згідно з          
чинним законодавством України. 

5.2. Всі спори та розбіжності, що виникають в зв’язку та/або в ході виконання             
Даного Договору, Сторони вирішуватимуть шляхом переговорів. Якщо Сторони не         
зможуть прийти до згоди в ході переговорів, спір вирішується в судовому порядку            
відповідно до чинного законодавства України. 
 
6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

6.1. Правовідносини сторін, що не врегульовані Даним Договором,        
регулюються нормами чинного законодавства. 

6.2. Даний Договір укладено у трьох екземплярах однакової юридичної сили          
– по одному екземпляру для кожної зі сторін. 

6.3. Даний Договір набирає юридичної сили з моменту його підписання і діє            
до повного виконання сторонами своїх договірних зобов’язань 
 
7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 
 


