
м. Суми

Товариство з
пiдприсмство "Нота
що д€ на пiдставi
сторони,

договIр аб
пр0 наданнrI посJryг

се1!L* // 202а р.

обмеженою вiдгlовiда.тlънiстю "В иробничо-комерцiйне
бене", надалi ,,Виконав€ць", в особi директора Куценко I.0.,

Стаryту, що ма€ статус платника сдиного податку з однiсf
та

,r/
над€tпl

,

, )aкJIали цей,Щоговiр про

,/а //

наступне:

l-. Предмет договору
1.1. В силу цього ,Щоговору Виконавець зоýов'язуеться за завданням

Замовниканадатипослугу 
'a 

"'" ,^ ' ^ r- ^"" Рtr, g a'','|//SИ//-8
оплатити наданr

2.2. дить оплату за надаЕня п

робiт протягом семи банкiвських днiв.
/

3. ОбовОязки cTopiн
3. 1 . Виконавець зобов'язаний:
З.1.1. Свосчасно та якiсно надати послуги визначенi,п. 1.1 " даного ,Щоговору.
3 .2. Замавник зобов'язаний:
3.2.1. Провести оплату, вiдповiдно до цього ýоговору, за фактично наданi

посJryги.

4. Вiдповiдальнiсть cTopiH
4.1. За прострочку сплати за послуry Замовник сплачуе пеню в розмiрi

облiковоi ставки НБУ за кожний день прострочки.
4.2. За невиконаншI TepMiHiB надання послуг Виконавець сплачуе пеню в

розмiрi облiковоi ставки НБУ за кожний день прострочки вiд BapTocTi наданих
послуг.

5. Форс-мажор
5.1. Нiяка вiдповiдальнiсть не може бутп наслiдком невикOнання буль-irКого

iз положень цього договору, якщо це виконання е каслiдком цричин, що
знаходяться поза контролем не виконавчоТ сторони, подiбних стихiйному лихУ,
во€нним дiям, втр}п{анням з боку влади, громадським безладом та не обмеженими
ними.
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5.2. Форс-мажОр автоматично продовжуе TepMiH виконання зобов'язанъ п0
договору

б. Строк дii договору
6.1. ,Щаний {оговiр набувае чинностi з моменту його пiдrrисанЕя сторонами i

дiе до ,а / /а, _2020 р.

7. Порядок вrrрiшення спорiв
7.1. Yci суперечки, якi можуть виникЕути з даного ýоговору, сторони будугь

вирiшувати iruихом переговорiв та прийнятгя вiдповiдних рiшень. У тому
випадку, якщо сторони не зможуть самостiйно дiйти згоди, спiр буле переданий на
розгляд суду.

8. Iншi умови
8.1. Щей .Щоговiр укJIадено украiЪською мовою у двох примiрниках, по

одному для кожноТ сторони, примiрники с piBHo автентичними.

9. Юридичнi адреси та реквiзити cTopiн

,rЗамовник" ,rВикоliавець"

ТОВ ,rВКf[ 6'Нота бенеОП

м. Суми, вул. ЕIрокоф'ева" 38а
тел.70-07-51
Код ЗКИо 2з63|795
Р/р UA8 |337 546а00002600205502З3З 1

ПАТ КБ Приватбанк
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LO. Куценко

иt/rц//4 cl/Mn фла;лч


