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Translate into Ukrainian:  

 

❑ Payment by irrevocable documentary credit 

The Buyer must arrange for an irrevocable documentary credit in favour of the Seller to be issued 

by a reputable bank, subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 

published by the International Chamber of Commerce. The issue must be notified at least 14 days 

before the agreed date for delivery, or before the beginning of the agreed delivery period specified 

at Article 2 of this contract.  

6.1 If the Buyer fails to pay the price at the agreed time, the Seller shall fix to the Buyer an 

additional period of time of 7 days for performance of payment. If the Buyer fails to pay the price at 

the expiration of the additional period, the Seller may declare this contract avoided in accordance 

with Article 11 of this contract. 

7.1. If the Seller is in delay in delivery of any goods as provided in this contract, the Buyer is 

entitled to claim liquidated damages equal to 0.5% of the price of those goods for each complete 

day of delay as from the agreed date of delivery or the last day of the agreed delivery period, as 

specified in Article 2 of this contract, provided the Buyer notifies the Seller of the delay. 

14.1 Any non-performance gives the aggrieved party a right to damages either exclusively or in 

conjunction with any other remedies except where the nonperformance is excused under force 

majeure as provided for in Article 17 of this contract. 

 

Translate into English:  

 

Продавець __________в особі ____________, діючого на підставі__________, з однієї  

сторони, та  

Покупець ___________в особі _______________, діючого на підставі ________ з другої 

сторони, уклали цей Договір про наступне:  

1. Предмет договору.  

1.1. Продавець зобов’язується передати належний йому товар у власність Покупцеві, а  

Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору.  

6. Відповідальність сторін.  
6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть  

відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. 

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим  

Договором, якщо воно сталося не з їх вини.  

6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання  

своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання  

зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).  

7. Строк дії Договору та інші положення.  

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.  

7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим 

складанням письмового документу.  

7.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо  

інше не встановлено Договором або законодавством України. 

 


