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Кроссворд по предмету "предмету Господарське право (укр.)"  на тему "Общий (укр.)"
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По горизонтали
3. Договори, що застосовуються впродовж багатьох столiть
5. Договiр умови якого визначаються шляхом вiльного волевиявлення сторiн, якi мають право на власний розсуд погодити будь-якi умови договору, якщо це не суперечить законодавству
6. Договiр який укладається на пiдставi прийнятого державного замовлення у випадках, коли таке прийняття є обов’язковим для певних суб’єктiв
7. Як називають належним чином зброшуровану та прошнуровану книжку, зареєстровану в органах державної податкової служби України, що мiстить номернi розрахунковi квитанцiї, якi видаються покупцям у випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцiй
8. Договори якi визначають основних учасникiв до говiрних вiдносин та параметри їх наступних договiрних зв’язкiв
9. Договори якi укладаються на пiдставi генеральних договорiв (договори субпiдряду) або рамочних контрактiв
10. Особлива органiзацiйна форма суб’єктiв господарського права, яка передбачає обов’язкову трудову участь членiв в його дiяльностi господарювання
12. Процес реєстрацiї будь-якого обєкта iнтелектуальної власностi
13. Договори якi укладаються на строк понад 5 рокiв
14. Договiр лiзингу, що передбачає набуття лiзингодавцем майна у власника i передачу цього майна йому у лiзинг
15. При укладеннi цього договору його умови встановлюються (розробляються) усiма його сторонами
16. Система нормативних актiв, основними джерелами яких є закони, пiдзаконнi акти, а також судовий прецедент
17. Як називають текст, умовнi позначення або малюнок, нанесенi на упаковку i товар, а також iншi допомiжнi засоби, призначенi для iдентифiкацiї товару або окремих його властивостей, доведення до споживача iнформацiї про виробникiв (виконавцiв), кiлькiсних i якiсних характеристиках товару
18. Функцiя договору яка здiйснює регулювання мiж сторонами
19. Обєднання, яке створюється пiдприємствами будь-якої форми власностi на основi поєднання їх спiльних ви-робничих, наукових i комерцiйних iнтересiв та централiзованого управлiння дiяльнiстю
20. Права i обовязки його сторiн
21. Це угода про вирiшення арбiтражем цивiльно-правового спору, який виник мiж сторонами, що виключає компетенцiю державного суду
22. Тимчасове статутне обєднання промислового та банкiвського капiталу для досягнення статутної мети. Такою метою є досягнення певних результатiв при реалiзацiї iнвестицiйно-будiвельних проектiв
23. Регулятор конкретних господарських вiдносин мiж субєктами господарської дiяльностi, умови дiї якого визначають самi субєкти

По вертикали
1. 4.	Це фiзична або юридична особа, що має виданий органом державної влади документ, який засвiдчує її право на провадження зазначеного вньому виду господарської дiяльностi протягом строку за умови виконання лiцензiйних умов
2. Домiнуюче становище субєктiв господарської дiяльностi, яке дає йому можливiсть самостiйно або з iншими субєктами обмежувати конкуренцiю на ринку певного товару
4. Здiйснення банком за дорученням клiєнта операцiй з розрахунковими та супровiдними документами з метою одержання платежу або передавання розрахункових та/чи супровiдних документiв проти платежу, або передавання розрахункових та/чи супровiдних документiв на iнших умовах
5. Обєктами права власностi учаникiв господарських є … права
11. За яким договором енергопостачальне пiдприємство вiдпускає електричну енергiю, пару, гарячу i перегрiту воду споживачевi, який зобовязаний оплатити прийняту енергiю та дотримуватися передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацiю енергетичного обладнання, що ним використовується
15. Товарами якого призначення є товари, призначенi для реалiзацiї суб’єктам господарювання з метою їхнього подальшого використання в господарськiй дiяльностi

