ВИЗНАЧАЛЬНІ СТАТТІ ВИБОРУ ФОРМИ ДОГОВОРУ
Цивільний кодекс України, № 435-IV від 16.01.2003 р.
Стаття 633. Публічний договір
1. Публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок
здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї
звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування,
послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).
2. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів,
крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.
3. Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим
щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом.
4. Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за
наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).
У разі необґрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він
має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.
5. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов'язкові
для сторін при укладенні і виконанні публічного договору.
6. Умови публічного договору, які суперечать частині другій цієї статті та правилам,
обов'язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними.
Стаття 634. Договір приєднання
1. Договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у
формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом
приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може
запропонувати свої умови договору.
2. Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка
приєдналася, якщо вона позбавляється прав, які звичайно мала, а також якщо договір
виключає чи обмежує відповідальність другої сторони за порушення зобов'язання або
містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася. Сторона, яка
приєдналася, має довести, що вона, виходячи зі своїх інтересів, не прийняла б цих умов за
наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов договору.
3. Якщо вимога про зміну або розірвання договору пред'явлена стороною, яка
приєдналася до нього у зв'язку зі здійсненням нею підприємницької діяльності, сторона,
що надала договір для приєднання, може відмовити у задоволенні цих вимог, якщо
доведе, що сторона, яка приєдналася, знала або могла знати, на яких умовах вона
приєдналася до договору.
Стаття 639. Форма договору
1. Договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми
договору не встановлені законом.
2. Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається
укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного
виду договорів не вимагалася.
Якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою інформаційнотелекомунікаційних систем, він вважається укладеним у письмовій формі.
{Частину другу статті 639 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 675-VIII
від 03.09.2015}
3. Якщо сторони домовились укласти у письмовій формі договір, щодо якого
законом не встановлена письмова форма, такий договір є укладеним з моменту його
підписання сторонами.

4. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, щодо якого
законом не вимагається нотаріальне посвідчення, такий договір є укладеним з моменту
його нотаріального посвідчення.
{Частина четверта статті 639 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2289-VI
від 01.06.2010, № 922-VIII від 25.12.2015 - щодо введення в дію зміни див. пункт 1 розділу
IX Закону № 922-VIII від 25.12.2015}
{Стаття 639 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2664-IV від 16.06.2005}

