ДОГОВІР № ___

м. Суми, Україна.
_____________, Україна.

про надання інформаційних послуг.
1 ________ 20__ року.

Суб'єкт підприємницької діяльності (СПД) Марченко Олег Анатолійович, діючий на підставі свідоцтва про
державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії В01 № 473323 від 02.04.2003г., іменований надалі
“ВИКОНАВЕЦЬ”, з одного боку, та __________________________, в особі ___________________________, іменоване
надалі “ЗАМОВНИК”, з другого боку, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ надає, а ЗАМОВНИК приймає і оплачує в порядку і на умовах, визначених цим
Договором, наступні інформаційні послуги:
– здійснення збору інформації;
– здійснення обробки інформації і її зведення в єдиний макет;
– надання результатів обробки інформації у вигляді адаптованих до комп'ютерної верстки текстів.
1.2. Способи передачі інформації: електронний поштовий зв'язок і надання матеріалів на WEB-сайті
https://www.servicetv.net.
1.3. Щомісячна вартість надання послуг складає _______,00 грн. (_______________________ гривень 00 коп.)
1.4. При зміні вартості послуг ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати Додаткову Угоду з докладною калькуляцією.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний своєчасно і в повному об'ємі надавати послуги, відмічені в п.1.1. Договору,
згідно умов цього Договору.
2.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право припиняти надання послуг або припинити дію Договору у разі порушення
ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань, передбачених пунктами цього Договору.
2.3. У разі попадання святкових днів на Понеділок, Вівторок або Середу ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний
заздалегідь, не пізніше, ніж за 7 днів, повідомити ЗАМОВНИКА про зміну графіка надання послуг.
2.4. ЗАМОВНИК має право:
2.4.1. Одержувати послуги в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.
2.4.2. Впродовж календарного місяця проводити будь-які зміни по пакету матеріалів, що замовляється.
2.4.3. Одержувати від ВИКОНАВЦЯ інформацію і консультації, в об'ємі, необхідному для користування
послугами.
2.4.4. Користуватися послугами служби цілодобової сервісної підтримки ВИКОНАВЦЯ: oleg@servicetv.net,
+38 (050) 562-93-10 (Viber, Telegram, WhatsApp), +38 (097) 111-43-22, +38 (0542) 79-19-19, Skype: ServiceTVnet,
On-line підтримка через WEB "On-line ServiceTV.net": https://www.servicetv.net.
2.5. ЗАМОВНИК зобов'язаний:
2.5.1. Не допускати самовільної передачі одержуваної від ВИКОНАВЦЯ інформації, а також логіна і пароля до
WEB-сайту третім особам. У разі виявлення просочування інформації ЗАМОВНИКОМ, необхідно повідомити про це
ВИКОНАВЦЯ.
2.5.2. Своєчасно проводити оплату за послуги, що надаються ВИКОНАВЦЕМ.
2.5.3. Інформувати ВИКОНАВЦЯ про будь-які зміни в своїх поштових, юридичних або платіжних реквізитах.
2.5.4. Читати електронну пошту, що розсилається поштовим сервісом ВИКОНАВЦЯ, за електронною адресою
ЗАМОВНИКА: ______________________.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ виставляє ЗАМОВНИКУ рахунок за інформаційні послуги відповідно до п.1.3. і Акт про
надання послуг.
3.2. ЗАМОВНИК оплачує послуги не пізніше 5 (п'ятого) числа місяця, наступного за розрахунковим.
3.3. Оплата послуг за даною угодою здійснюється на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ банківським
платежем в національній валюті України.
3.4. Якщо ЗАМОВНИК не одержав рахунок і Акт про надання послуг, він зобов'язаний повідомити про це
ВИКОНАВЦЯ.
3.5. Нарахування оплати за послуги починається з дня початку їх фактичного надання.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за своєчасне виконання п.2.1.
4.2. ЗАМОВНИК несе відповідальність за своєчасність оплати послуг. У разі можливої затримки платежу
ЗАМОВНИК зобов'язаний наперед повідомити про це ВИКОНАВЦЯ.
4.3. ЗАМОВНИК несе відповідальність за передачу одержаної інформації третім особам.
4.4. Сторони
не несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань за даною угодою унаслідок дії
непередбачених обставин, які знаходяться поза межами їх контролю і впливу («форс-мажор»).
4.5. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право припинити надання послуг ЗАМОВНИКУ за даною угодою і/або
ініціювати розірвання цього Договору у разі порушення ЗАМОВНИКОМ вимог п.3.2. і п.4.3. Договору.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5 5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 31 грудня 20__ року
включно.
5.2. Цей Договір є остаточною угодою між Сторонами і після його підписання всі попередні переговори по
ньому, листування, попередні угоди про наміри з питань які так чи інакше торкаються цього Договору, втрачають
юридичну силу. Будь-які усні угоди щодо предмету цього Договору виключаються.
5.3. У разі тимчасового припинення надання послуг за ініціативою ЗАМОВНИКА, дія цього Договору
продовжується з моменту відновлення надання послуг за ініціативою ЗАМОВНИКА до закінчення терміну його дії.
5.4. Сторони можуть ініціювати розірвання Договору за власним бажанням, попередивши про це другу Сторону в
письмовому або електронному (e-mail) вигляді, на протязі 30 (тридцяти) днів до бажаної дати розірвання Договору.
5.5. Цей Договір може бути розірваний достроково за ініціативою однієї із Сторін при невиконанні іншою
Стороною своїх зобов'язань за даною угодою з обов'язковим письмовим або електронним (e-mail) повідомленням

другої Сторони про причинні чинники його дострокового розірвання.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Сторони докладатимуть всі зусилля, щоб будь-які суперечки або непорозуміння, які можуть виникнути
при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з ним, були врегульовані шляхом переговорів.
6.2. Контроль за наданням послуг в межах одержуваного ЗАМОВНИКОМ пакету послуг здійснює ВИКОНАВЕЦЬ.
6.3. ВИКОНАВЕЦЬ підтверджує, що не є платником ПДВ і знаходиться на спрощеній системі оподаткування –
третя група платників Єдиного податку, згідно з Податковим кодексом України.
6.4. Цей Договір складений в двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу. Один екземпляр зберігається
у ВИКОНАВЦЯ, другий – у ЗАМОВНИКА.
6.5. Форс-мажор.
6.5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або невчасне виконання зобов'язань за
даною угодою, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор – пожежа,
повінь, землетрус або інші стихійні біди, міжнародні санкції, військові дії, ухвалення уповноваженими державними
органами обох Сторін нормативно-правових актів і тому подібне), які безпосередньо впливають на виконання цього
Договору і виникли після дати його підписання.
6.5.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов'язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору,
зобов'язана впродовж 5 (п'яти) днів в письмовому або електронному (e-mail) вигляді повідомити іншу Сторону про
початок або закінчення дії цих обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення про обставини форс-мажору
позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності.
6.5.3. Виконання цього Договору в повному або частковому обсязі припиняється на час дії форс-мажорних
обставин.

7. АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
“ВИКОНАВЕЦЬ”

“ЗАМОВНИК”

СПД Марченко О.А.

___________________________________________

Юридична адреса: пр. М. Лушпи, 20/72, м. Суми,
40034, Україна
Поштова адреса: а/с 63, м. Суми-30, 40030, Україна
Телефон: +38 (050) 562-93-10, +38 (097) 111-43-22
Телефон / факс: +38 (0542) 79-19-19
Viber, Telegram, WhatsApp: +38 (050) 562-93-10
Skype: ServiceTVnet
E-mail: oleg@servicetv.net, oleg@tvprint.net
WEB-сайт: https://www.servicetv.net
Банківські реквізити:
Код: 2771207676.
Код IBAN: UA303375460000026002055000387
Банк Отримувача:
Сумська Філія АТ КБ "ПриватБанк".
Код (МФО): 337546. SWIFT Код: PBANUA2X

Юридична адреса: _______________________________
Поштова адреса: ________________________________
Телефон: _______________________________________
Телефон / факс: _________________________________
E-mail: _________________________________________
WEB-сайт: ______________________________________
Банківські реквізити: ______________________________

М.П.

М.П.

/ Марченко О.А. /

/ Івлєва О.Л. /

