AUKTORISOITUJEN KÄÄNTÄJIEN TUTKINTOLAUTAKUNTA

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 16.11.2019
Kielet ja käännössuunta
ukrainasta suomeen

Aihepiiri (aukt2)
laki ja hallinto

Käännöstehtävä
seuraavalla sivulla

1. Käännettävä teksti
Sopimus
Lähde: yksityinen asiakirja

2. Käännöksen käyttötarkoitus
Viranomaisten käyttöön

Laadi käännös Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton auktorisoidun kääntäjän ohjeiden
mukaisesti. Nimeä käännös ja kirjoita vahvistuslauseke.
Huom! Älä kuitenkaan kirjoita käännökseen omaa nimeäsi, sillä käännös arvioidaan
anonyymisti.
Käännettävän tekstin pituus 2014 merkkiä

ДОГОВІР ЗАСТАВИ
/---/
1.
Предмет договору.
Заставодержатель має право у випадку невиконання Заставодавцем своїх зобов'язань за
Договором, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед
іншими кредиторами цього боржника.
2.
Зобов’язання, забезпечене заставою.
2.1.
Підстава появи зобов'язання, забезпеченого заставою за цим Договором є
договір № Х від “__“ 2019р. (далі Основний договір).
/---/
6.
Відповідальність сторін.
6.1.
У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням
зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
6.2.
Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим
Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона
доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
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).
Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше ___
календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу
Сторону.
За порушення строків зазначених в п. 4.1.1 та п. 5.2.2 цього Договору, винна Сторона
сплачує іншій Стороні штраф у розмірі X % від вартості предмета застави.
7.
Строк дії Договору та інші умови.
7.1.
Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до
моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, але не
довще ніж до ____ 2019р.
7.2.
Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з
обов’язковим складанням письмового документу.
7.3.
Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів
між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів.
/---/

