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Головна стаття
Перевірка контрагента перед укладанням договору 

Компетентна думка
Договір оренди земельної ділянки 
Перевірка договору поставки перед його підписанням 
Аналіз договору перед його підписанням 
Особливості використання електронного цифрового підпису 
Особливості регулювання договірних відносин в умовах карантину 

Судовий погляд
Визнання договору недійсним: остання судова практика 

Відповідно до ч. 1 ст. 173 ГПК України господарським визнають зобов'язання,
що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками)
відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, з
огляду на яке один суб'єкт (зобов'язана сторона, зокрема, боржник)
зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-
господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу,
передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо) або утриматися від
певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, зокрема, кредитор) має право
вимагати від зобов'язаної сторони виконання її зобов'язання.

Ба більше, як Цивільним, так і Господарським кодексами України передбачено,
що зобов'язання мають бути виконані належним чином, у повному обсязі та
належними сторонами.

Усім добре відомо, що безпосередньо перед укладанням договору потрібно
перевірити необхідний обсяг дієздатності контрагента, який зазначено або в
установчих документах останнього, або в довіреності на представництво
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контрагента у правовідносинах із іншими особами, якщо правочин уклала
довірена особа.

Проте, як показує статистика, більшість осіб обмежується виключно
поверхневою перевіркою обсягу дієздатності контрагента перед самим
укладанням договору, а такі дії, на жаль, не можуть убезпечити від негативних
наслідків, завданих недобросовісним контрагентом.

Сьогодні в епоху тотальної діджиталізації та забезпечення доступу до будь-
яких пошукових систем, більшість з яких є безкоштовними, можна комплексно
перевірити контрагента на відповідність засадам добросовісності, порядності
та прозорості його діяльності.

Контрагента можна перевірити за допомогою таких електронних ресурсів:

– Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і
громадських формувань – для отримання інформації, чи перебуває юридична
особа (фізична особа – підприємець) у процесі ліквідації чи в стані
банкрутства, хто є кінцевим бенефіціарним власником, хто є керівником
(підписантом), про місцезнаходження контрагента, даних про засновників,
КВЕД тощо;

– Єдиного державного реєстру – судових рішень на предмет наявних судових
спорів за участі контрагента чи наявних кримінальних проваджень;

– Реєстру платників ПДВ та єдиного податку – дані про наявність податкового
боргу у контрагента;

– Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Крім зазначеного вище, перед укладенням договору рекомендовано також
здійснити перевірку контрагента на предмет:

– наявності документа щодо підтвердження відповідності продукції (декларації
про відповідність, паспорта якості, сертифіката відповідності тощо);

– наявності належних і достатніх місць зберігання товарів (наявність власних
або орендованих складських приміщень, угоди зберігання ТМЦ, відомості про
місцезнаходження складів, їх площу, власника складських приміщень /
орендодавця);

– у разі задекларованих обсягів придбання та реалізації товарів / наданих
послуг у подібних правовідносинах встановлено, що специфіка цього виду
операцій характеризується властивостями, які потребують значного обсягу
трудовитрат, особистої участі персоналу (навантажувально-розвантажувальні
роботи, зберігання, облік, відпуск товарів) та співвідносних із наявними
трудовими ресурсами контрагента;
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– наявності достовірної інформації щодо перевізників, вантажовідправників,
вантажоотримувачів, відомостей про маршрут, посередників у транспортуванні
продукції, зокрема, щодо того, як доставляють товар, транспортування якого
потребує спеціальних умов, контрагенти-постачальники та контрагенти-покупці
та інше.

Зазначений перелік дій не є вичерпним і може варіюватися залежно від
кожного окремого випадку.

Резюмуючи, хотілося б наголосити, що на сьогодні інструментарій для
моніторингу діяльності контрагента дуже широкий, тому не слід нехтувати
простими діями для перевірки контрагента перед укладанням із ним договору,
адже ліквідація негативних наслідків є більш ресурсозатратною, ніж їх завчасне
попередження.
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